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Folders deze week:
Forum Kluswijs

Roxs Elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nlzaterdag 29 maart op zondag 30 maart

De klok een 
uur vooruit...

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, 
banden, airco check,

apk keuring
Boskantseweg 41a tel. 0413-472740

www.lvandewarenburg.nl

VVD, DBR, CDA en HVR allemaal vier zetels, RBB één zetel

Het CDA heeft met 1992 stemmen de meeste stemmen getrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Dat betaalt zich echter niet uit in een groter 
aantal zetels dan dat DGS-BVT (kortweg DBR), VVD en HvR hebben behaald. Net als het CDA hebben ook deze partijen elk vier zetels in de nieuwe gemeenteraad. 

» Lees meer over de gemeenteraadsverkiezingen op pag. 12

Goede Herderkerk wordt 
jongerendiscotheek
Horecaondernemers Rob de Vries, 
Bernie de Brouwer en Wijnald Koo-
len zagen met lede ogen aan hoe de 
jeugd van 16 tot 18 tussen de wal en 
het schip dreigde te raken. Alhoewel 
de nixpress niet genoeg aanmel-
dingen kreeg, de behoefte aan een 
uitgaansplek voor hun doelgroep 
bleek wel degelijk toen de jeugd-
tent met carnaval de toestroom niet 
kon verwerken. “Toen we hoorden 
dat de Goede Herderkerk niet meer 
gebruikt zou gaan worden, viel alles 
op zijn plaats” aldus Koolen. 

De drie staken de koppen bij elkaar 
en waren het al gauw eens. “Een 
grote discotheek voor jongeren uit die 
doelgroep. Een ideale locatie. Er kun-
nen 1500 man in. We gaan flink aan 
pr doen zodat we als een magneet 
jongeren aantrekken uit omliggende 
dorpen, net als in andere bekende dis-
cotheken. Volop parkeerplaatsen voor 
de deur. 

Die mannen rijden natuurlijk nog geen 
auto maar hun ouders, oudere vrien-
den of familieleden kunnen ze dan 
wegbrengen. Een Chinees voor de 
deur, dat is ook makkelijk. En het pro-
gramma wordt gevarieerd: niet alleen 
discomuziek, maar ook live optredens” 
somt Koolen enthousiast op.

» Lees verder op pag. 5

CDA grootste partij

Wovesto helpt tijdens NL Doet 2014

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 
werd de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, NL Doet, weer geor-
ganiseerd. Ook Wovesto droeg een 
steentje bij aan deze landelijke actie.

Medewerkers helpen
Wovesto had er voor gekozen om 
hulp aan te bieden bij de Odaschool. 
De school wilde tijdens de actie een 
start maken met het verbeteren van 

het schoolplein, dit door het creëren 
van plantvakken en speelmogelijk-
heden. 
Een aantal medewerkers van 
Wovesto heeft op vrijdagmiddag de 
handen uit de mouwen gestoken. 
Voor de plantvakken haalden zij te-
gels en wit zand weg. Zwart zand 
kwam er voor in de plaats. 

» Lees verder op pag. 5

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 17 t/m 19
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Lieve Yara,

We missen je...
Je vrolijkheid, Je lieve lach

Een dikke knu� el
Opa Jo-Oma Ineke- John-Tigo-Colin-Wendy 

Oma Mien -Antoin-Marjon -Yinthe

Suzan, Rob, Ruben 
heel veel sterkte xxx

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN Groen licht voor Rabobank 
Hart van De Meierij

Op maandag 17 maart hebben de 
ledenraden van Rabobanken Dom-
mel en Aa en Sint-Oedenrode 
Schijndel de fusie tussen deze ban-
ken officieel goedgekeurd. Daarmee 
ontstaat op 1 mei aanstaande een 
nieuwe bank: Rabobank Hart van 
De Meierij. 

Krachtige bank
Per 1 mei ontstaat een krachtige, 
lokaal gewortelde bank die gaat 
bestaan uit de gemeenten Boxtel, 
Schijndel, Sint-Michielsgestel en 
Sint-Oedenrode. Deze bank heeft 
straks 65.000 klanten, een balansto-
taal van € 2,5 miljard en 270 mede-
werkers. De huidige banken sluiten 
qua identiteit, omvang, werkgebied 
en coöperatieve uitgangspunten 
goed op elkaar aan en hebben te-
vens een hoge klant- en ledentevre-
denheid. Ook werken zij al langere 
tijd naar volle tevredenheid samen 
op het gebied van beleggen en agra-
rische dienstverlening.

Betrokken & dichtbij
Hans Barelds, na 1 mei directievoor-
zitter Rabobank Hart van De Meierij: 
‘Ons motto voor de nieuwe bank 
luidt: ‘Samen sterker in het Hart van 
De Meierij. Toonaangevend, be-
trokken en dichtbij.’ We willen een 
stuwende en vernieuwende kracht 
zijn in ons werkgebied. Via inten-
sief overleg met onze ledenraden 
zijn negen parels ontstaan en deze 
hebben wij vertaald in evenzoveel 
beloftes. Dit zijn zaken waar we al 
sterk in zijn en waarvan de leden-
raden vinden dat we er goed aan 
doen die verder uit te bouwen. De 
leden(raad) en klanten mogen ons 
daar ook op aanspreken. Het gaat 
om zaken zoals lokale en fysieke 
bereikbaarheid, invloed van leden, 
maatwerk en specialismen van onze 
medewerkers/teams en onze maat-
schappelijke betrokkenheid. Zo bou-
wen we vol vertrouwen verder aan 
een toekomstbestendige organisa-
tie. En gelukkig zien onze ledenra-
den dat ook!’ 

Van Kaathoven Groep BV verkoopt 
vestiging Veghel aan KRN
Op donderdag 20 maart 2014 heeft 
Van Kaathoven Groep BV haar ves-
tiging aan de Eisenhowerweg te 
Veghel verkocht aan Kunststof Re-
cycling Nederland.

Einde 2013 is reeds aangegeven dat 
Van Kaathoven het besluit genomen 
had om deze vestiging af te stoten. 
Met deze transactie realiseert het 
bedrijf een volgende stap van haar 
programma om verdere focus aan 
te brengen in de bedrijfsactiviteiten. 
De nog aanwezige logistieke en ad-
ministratieve onderdelen worden in 
de komende maanden naar de na-
bijgelegen vestigingen te Uden en 
Sint-Oedenrode verplaatst.
 
Van Kaathoven Groep BV
Van Kaathoven Groep B.V. is een in-
novatief Brabants familiebedrijf. De 
missie van Van Kaathoven Groep 
B.V. is ‘een wereld zonder afval’. De 
kernactiviteiten bestaan uit het slim 
inzamelen van recyclebare materia-
len en het verwaarden van reststro-
men, uitgevoerd vanuit de bedrijfs-

onderdelen Van Kaathoven Logistics 
B.V. en Van Kaathoven Valor B.V.

Kunststof Recycling Nederland
KRN is gevestigd in Veghel en ge-
specialiseerd in het inzamelen en 
het verwerken van met name post 
consumer (d.w.z. gebruikte) kunst-
stoffen. Deze kunststoffen worden 
door KRN verwerkt tot grondstof en 
geschikt gemaakt voor de productie 
van nieuwe kunststofproducten.
 

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

DANKBETUIGING

Graag willen wij U hartelijk danken 
voor de warme belangstelling tijdens de ziekte en het 

overlijden van
onze zus, schoonzus en tante

Sjaantje van Nostrum-Rovers

In het bijzonder danken wij de afdeling Waterlelie 
van huize Odendael.

Fam. Rovers
Fam. van Nostrum

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

Informateur benoemd
Op maandag 24 maart hebben de 
vijf politieke partijen in Sint-Oeden-
rode bij elkaar gezeten onder voor-
zitterschap van de lijsttrekker van de 
grootste partij (CDA), Coby van der 
Pas. De partijen hebben gezamen-
lijk een plan van aanpak vastgesteld 
voor de coalitiebesprekingen. Het 
plan van aanpak voorziet in een in-
formatie- en een formatiefase. 

Als informateur is de 52-jarige heer 
Ad van Acht benoemd. Zijn opdracht 
is bij alle partijen na te gaan welke 
coalitie kan rekenen op een stabiel 
en breed draagvlak in de nieuwe 

gemeenteraad. De komende weken 
voert de informateur hiertoe verken-
nende gesprekken met alle politieke 
partijen. Naar verwachting brengt hij 
medio april verslag uit van zijn be-
vindingen en doet hij aanbevelingen 
voor de formatie. 

De heer van Acht is geen onbekende 
in Sint-Oedenrode. Hij was geduren-
de de periode 1990-2002 gemeente-
raadslid waarvan de laatste tien jaar 
ook fractievoorzitter van het CDA. 
De heer van Acht is in het dagelijks 
leven werkzaam als directievoorzitter 
bij Rabobank De Zuidelijke Baronie.

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl
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Afscheid als bestuurslid Heemkundige Kring

Doortje Aben-Schilders onderscheiden 
voor vele verdiensten

Bij gelegenheid van haar afscheid 
als bestuurslid van de Rooise 
heemkundekring ontving mevrouw  
Doortje Aben-Schilders op dins-
dagavond van Brabants Heem een 
onderscheiding voor haar vele ver-
diensten voor deze kring.

De Rooise kreeg de onderscheiding 
voor de Algemene Ledenvergade-
ring Grand-Café ‘De Gouden Leeuw’ 
aan de Markt in Sint-Oedenrode. Ze 

kreeg uit handen van de heer Harrie 
Boot de onderscheiding van de Zil-
veren Draaginsigne, met de bijbeho-
rende oorkonde.

Doortje Aben-Schilders is al zeker 
meer dan dertig jaar een trouw lid 
van Heemkundige Kring De Oude 
Vrijheid. Op 24 maart 1993 werd zij 
door de leden van deze vereniging 
tot bestuurslid gekozen. Deze maand 
maakt zij dus al eenentwintig jaar 

lang deel uit van het bestuur van de 
Rooise heemkundekring. Omdat me-
vrouw Aben-Schilders besloten heeft 
haar bestuurstaken deze maand te 
zullen neerleggen, wilde het bestuur 
haar graag op een bijzondere manier 
dank zeggen voor het vele werk dat 
zij de afgelopen jaren voor de vereni-
ging heeft verricht. 

In de afgelopen jaren heeft ze steeds 
zorg gedragen voor de ledenbijeen-
komsten (lezingenavonden) die elk ver-
enigingsjaar in de kring plaatsvinden. 
Met inbegrip van de algemene leden-
vergadering (jaarvergadering) gaat het 
per verenigingsjaar om in totaal acht 
ledenbijeenkomsten; pas tamelijk re-
cent is dit aantal enigszins gereduceerd. 
Daarnaast verzorgt ze met andere le-
den op de Algemene Ledenvergadering 
(jaarvergadering) de traditionele en zeer 
gewaardeerde heemquiz die jaarlijks 
een ander thema heeft. De voorberei-
ding hiervan vraagt altijd weer heel wat 
uren werk. Verder organiseert Aben- 
Schilders met andere bestuursleden al 
een groot aantal jaren de kleine (binnen 
de regio) en grote excursie (per tou-
ringcar) naar heemkundig interessante 
plaatsen in binnen- en buitenland.

Lamantijn in Kienehoefvijver

In de decennialange strijd tegen 
blauwalg en de aarvederkruidplaag 
in de Rooise vijvers zijn verschillende 
oplossingen bedacht die echter alle 

weer hun nadeel bleken te heb-
ben. Een werkgroep van Faunacare 
Nederland is nu met een oplossing 
gekomen. Door het uitzetten van la-

mantijnen wordt het vederkruid met 
wortel en tak uitgeroeid, terwijl de 
bemesting maar een fractie bedraagt 
van het equivalent dat graskarpers 
produceren. Dinsdag aanstaande 
wordt er mee begonnen.

“Omdat dierlijke mest een belangrij-
ke voedingsbodem is voor blauwalg, 
zouden we met graskarpers het ene 
probleem omruilen voor het andere. 
Lamantijnen zijn het ei van Colum-
bus. Dat we hier niet eerder opge-
komen zijn” aldus een enthousiaste 
Poisson d’Avril, als bioloog verbon-
den aan Faunacare. 

Lamantijnen zijn grote zoogdieren 
die enorme hoeveelheden water-
planten kunnen wegwerken. Zo-
veel zelfs, dat één lamantijn voor 
de gehele Kienehoefvijver volstaat. 
“Als het experiment slaagt, gaan 
we ook lamantijnen uitzetten op 
andere grote vijvers in Nederland” 
aldus d’Avril. En de Molenwiel? 
“Helaas is die te klein om een la-
mantijn voldoende voeding te ver-
schaffen. En als we gaan bijvoede-
ren zijn we niet duurzaam bezig” 
besluit de bioloog.     

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 26/03  t/m wo 02/04/2014
Hartenstraat (€ 7,50) (wo.26 mrt) 20:00, vr./za. 19:00 & 21:30 zo. 17:00. 

(wo. 02 april) 20:00 u. 12 Years a Slave (€ 7,50) do. 20:00. zo. 19:30, ma. 20:00.
De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) (wo. 26 mrt) 13:45 za.16:00, zo. 14:30 (wo. 02 april.) 
13:45 K3 Dierenhotel (€ 6,50) za. 11:30, zo. 12:15 Mr. Peabody & Sherman 2D NL 

(€ 6,50) (wo.26 mrt) 16:00 vr. 16:45, za. 13:45, zo. 10:15, (wo.02 april) 16:00
SPECIALS: 

Biobest 50+ deze week :Blue Jasmine (€6,00)  do/vr 14:00 Ladies Night: 
The Other Woman (€13,50) wo. 23 april 20:00. PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + 

€ 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 GRATIS KOFFIE/THEE bij Biobest 50+ 

 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

KAASSTUNT !!   
Noord Hollandse jong belegen kaas 
12 weken natuurgerijpt   500 gr. €4,85 

Noord Hollandse belegen kaas 
24 weken natuurgerijpt   500 gr. €4,95
Kom en proef het verschil !!

EXTRA VOORDEEL, DE ABSOLUTE TOP!
Beemster kaas exclusief extra belegen 
Natuur gerijpt.    500 gr. €5,95

RECHT VAN DE BOERDERIJ
Boerenpracht jong belegen kaas 
Puur natuur    500 gr. €5,95

BOEREN AMBACHT BOERENKAAS 30+
Belegen romig vol van smaak  500 gr. €6,75

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN 
VERS VAN HET MES
Ardenner boterhamworst   100 gr. €1,-
Leverkaas    100 gr. €1,-
Gebraden fricandeau   100 gr. €1,79

AMBACHTELIJKE SALADES
Gyros salade    100 gr. €1,59
Surinaamse ei-salade   100 gr. €1,29
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Starter van de maand

VDMakelaar: gericht op de aan- of verkoop van úw woning

“De huidige woningmarkt vraagt om 
een andere aanpak,” vindt hij: “een 
persoonlijke benadering met meer 
aandacht voor de verkoper.” Al jaren 
werkt hij in de woningmakelaardij. 
Nog geen twee maanden geleden be-
sloot hij zijn eigen makelaarskantoor 
op te richten. Met VDMakelaar biedt 
Stephan van de Moosdijk een make-

laar die gericht is op úw woning: zo-
wel in de bemiddeling bij aankoop, als 
bij de verkoop van uw huis. 

Goede service, klanttevredenheid, 
flexibiliteit en kwaliteit zijn speerpun-
ten waar Stephan zijn makelaarskan-
toor op bouwt. Een flinke dosis cre-
ativiteit en enthousiasme kan daarbij 

volgens hem niet ontbreken. “Deze 
markt vraagt om frisse ideeën en ver-
nieuwingen,” geeft de ondernemer 
aan: “Daarnaast is een gedegen mar-
ketingplan per woning, een ‘must’ in 
deze woningmarkt.”  Door bewust te 
kiezen voor een kleine portefeuille, 
kan VDMakelaar uw woning de aan-
dacht geven die het verdient. Met 
meer aandacht voor minder huizen 
blijft de focus gericht op u en op úw 
woning. Als verkoper wordt u actief 
betrokken bij het verkoopproces en 
continu op de hoogte gehouden van 

de ontwikkelingen. Op die manier 
staat bij VDMakelaar úw woning cen-
traal.

Volgens Stephan kun je niet alle hui-
zen over één kam scheren, maar moet 
je per pand de plus- en minpunten be-
kijken. Door ieder huis met een pro-
fessionele en creatieve blik te bekij-
ken, kun je meer potentie uit een huis 
halen. Zo kun je minpunten zelfs om-
buigen tot pluspunten. “Veel kopers 
zien dat soort mogelijkheden niet”, 
aldus de makelaar. VDMakelaar staat 
voor kwaliteit en Stephan werkt dan 
ook samen met diverse professionele 
partners. Bij iedere woning maakt hij 
gebruik van een woningstyliste en een 
professionele fotograaf: om de wo-
ning de perfecte uitstraling te geven 
die nodig is voor de verkoop. 

Ook voor de aankoop van het huis 
van uw dromen, neemt VDMakelaar 
u heel wat zorgen uit handen. Mede 
door zijn ervaring in de bouwwereld 
kan Stephan van de Moosdijk u op-
timaal informeren over de bouwkun-
dige staat van ieder huis en over de 
mogelijkheden die de woning u biedt. 
Heeft u uw zinnen gezet op dat ene 
huis? Dan geeft het een veilig gevoel 
wanneer een professional meekijkt 
naar de verkoopwaarde en de bouw-
kundige staat. “Ook wanneer een 

woning geen goede optie is, zal ik dat 
zeker aangeven”, zegt Stephan rond-
uit. “Daar ben ik heel eerlijk in.”

Inmiddels heeft VDMakelaar een aan-
tal woningen in de verkoop staan en 
zijn de eerste aankopen gerealiseerd. 
Wilt u uw huis verkopen of heeft u 
plannen voor het aankopen van het 
huis van uw dromen? Kijkt u dan eens 
op www.vdmakelaar.nl en neem con-
tact op met Stephan van de Moosdijk. 
Bezichtigingen in de avonden en op 
zaterdag zijn geen enkel probleem: 
“Ik werk wanneer mijn klanten vrij 
zijn en tijd hebben voor een bezich-
tiging”, geeft Stephan aan. VDMake-
laar richt zich immers op úw (woon)
wens.

VDMakelaar
Den Ekker 38
Sint-Oedenrode
Tel 06–41 48 14 04
Email: info@vdmakelaar.nl
www.vdmakelaar.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Financiële gezondheid Veghel: 
hoe zit het nu écht?
Financieel onderzoeksbureau Con-
Quaestor, dat in opdracht van de Re-
kenkamer Veghel een “stresstest” 
heeft uitgevoerd naar de financiële 
situatie aldaar, heeft in een eind-
rapport geconcludeerd dat onze 
toekomstige fusiepartner er gezond 
voorstaat. Het bureau concludeert 
voorts dat Veghel een dubbel be-
slag doet op de Algemene Reserve.

ConQuaestor heeft een analyse uit-
gevoerd op de interne financiële si-
tuatie van de gemeente, de externe 
schokken waar ze mogelijk mee te 
maken krijgen, en hun strategische 
doelen. In het onderzoek is ook 
meegenomen hoe Veghel zich in fi-

nancieel opzicht verhoudt tot andere 
gemeenten, zonder deze met name 
te noemen.

Dat laatste deed wél Elsevier, dat sa-
men met Deloitte tegen verkiezings-
tijd een financiële bodyscan van alle 
gemeenten hield. De eindscore van 
Veghel daarin was: gemiddeld, met 
dubbele plusjes voor eigen vermo-
gen en externe financiering, maar 
een dubbel min bij doorgeschoven 
lasten 2012. Rooi en Schijndel kwa-
men ook als gemiddeld financieel 
gezond uit het onderzoek, evenals 
Boxtel. In heel Noord-Brabant had 
overigens maar één gemeente een 
totaalscore van dubbelplus: Asten. 

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

Als professionele makelaar is 
VDMakelaar aangesloten bij 
Vastgoedpro.

3 Ontmaskering
3.1 Mystery guest
Detective Rien Raavens is onrustig. 
Ze heeft nog geen nieuwe opdracht 
en dat baart haar zorgen. Een eigen 
bureau openen is één ding, maar zor-
gen voor een goed gevulde opdrach-
tenportefeuille, dat is een ander ver-
haal. Ze besluit zich nog wat actiever 
te gaan mengen in dorpse kwesties 
en zich wat vaker te laten zien op 
bijeenkomsten en gelegenheden om 
de Rooise Raaf te promoten. Niet dat 
ze nu een teruggetrokken leven leidt, 
integendeel. Maar ze was ervan uit-
gegaan dat ze met haar website, af 
en toe een advertentie en met name 
via mond tot mond reclame, aan vol-
doende opdrachten zou komen om 
het hoofd boven water te houden. 
Ze meldt zich aan bij BtB, Business 
to Business Sint-Oedenrode en bij 
het Ondernemers Adviespunt ZZP 
die onderdak hebben gevonden in 
de voormalige Fioretti-school. Ze kan 
wel wat steun, advies en bekendheid 
gebruiken. Daarnaast werkt ze serieus 
aan haar conditie. Ze heeft hardloop-
schoenen gekocht en goedkoop een 
mountainbike op de kop kunnen tik-
ken. Een paar keer per week gaat ze 
er rennend of fietsend op uit. 

Vandaag staat de mountainbikeroute 
in het Vressels Bos op het programma. 

Ze houdt van de slingerpaadjes door 
het loof- en naaldbos en langs de ven-
nen. Onderweg zijn haar gedachten 
echter niet bij het bos, maar bij de 
bruiloft van de dochter van haar goe-
de vriendin Hanneke. Ze verheugt zich 
op een spetterend feest.
‘s Avonds rijdt Rien in haar mooiste 
jurk naar het huwelijksfeest van Lon-
neke en Martijn. Rien kent het bruids-
paar goed. Ze weet dat alles tot in de 
puntjes geregeld en verzorgd is. De 
gastenlijst is zorgvuldig samengesteld, 
de ceremonie, het eten, de hapjes, de 
muziek, niets is aan het toeval over-
gelaten. De bruiloft op Kasteel Hen-
kenshage wordt met bijna tweehon-
derd gasten in stijl en groots gevierd.  
Halverwege de avond komt de brui-
degom naar haar toe. ‘Rien, wil je 
even meekomen? Lonneke en ik wil-
len je even spreken.’ ‘Rien’, zegt Lon-
neke zodra ze haar ziet, ‘er is hier een 
vrouw die we geen van allen kennen. 
Daar in de hoek staat ze, in een glan-
zend rode jurk. Niet meteen kijken. 
Die vrouw is een half uurtje geleden 
binnengekomen. Ze stelde zich niet 
voor en feliciteerde ons op een rare 
manier. Ze zei zoiets als: “Nou, mooi 
feestje meid, je kan wel zien waar het 
geld zit”. Dat kwam er nogal bekakt 
uit. En nu staat ze daar brutaal rond te 

kijken.’ Martijn vervolgt het verhaal. 
‘Niemand kent die vrouw, althans 
Lonneke en ik en onze ouders niet. 
We weten niet of ze misschien bij ie-
mand hoort. En dan die rare felicitatie, 
zo vreemd. Wie is die vrouw? Wil jij 
dat voor ons uitzoeken?’ ‘Aha’, zegt 
Rien terwijl ze naar de charmante ver-
schijning van een jaar of vijftig kijkt, 
‘een mystery guest.’ Ze ziet dat de 
vrouw een glas champagne van een 
dienblad neemt en naar een andere 
ruimte loopt. ‘Maak je geen zorgen, 
geniet van jullie feest en ga lekker sa-
men dansen. Er is vast een verklaring 
voor en ik ga het voor jullie uitzoe-
ken’, stelt Rien het bruidspaar gerust. 
‘Fijn’, zegt Lonneke, ‘ik hoopte al dat 
je dat zou zeggen. Dank je wel.’
Rien loopt de zaal uit en gaat op zoek 
naar de geheimzinnige gast. Waar ze 
ook kijkt, de vrouw in het rood is ner-
gens meer te vinden.
 
Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden van 
Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

www.taalwerkplaatsrooi.nl 

Taalwerkplaats Rooi

Een nieuwe lente, een nieuw ge-
luid. Die bekende dichtregels 
gaan ook op voor de Taalwerk-
plaats Rooi. Er is een heleboel 
goed nieuws te melden. 

Om te beginnen hebben we een 
nieuwe website, waar mensen 
niet alleen nieuws kunnen lezen 
over de Taalwerkplaats, maar ook 
over de Zomerschool en het Groot 
Roois Dictee. Daarnaast zijn er 
wetenswaardigheden over taal, 
taaloefeningen en links naar een 

heleboel oefenprogramma's op te 
vinden.

Ook voor mensen die hun moe-
dertaal Nederlands niet of niet 
goed kunnen lezen en schrijven wil 
de Taalwerkplaats iets betekenen. 
Aan een groepje van vijf of zes 
mensen kunnen we één keer per 
week een programma aanbieden.

Bent u of kent u iemand die onze 
taallessen zou kunnen gebruiken? 
Op woensdagochtend kunt u vrij 
binnenlopen bij de Ontmoeting 
in Odendael. U kunt mailen naar 
taalwerkplaatsrooi@gmail.com of 
u kunt bellen naar: 
06 - 25 41 53 62.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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FASHION 
FRIENDs & GERITS 

MODE 

SWITCH  

SAVOHS 

DE WIT 

DRANKENHANDEL 
DE LEIJER 

LAS 
HERMANAS 

DA-DROGIST 

SHOEBY 

KEMPS 
TWEEWIELERS 

Van Dijk 
BMW 

BODY RESULT 

HUISKENS 
OPTIEK 

OPAAL 

€ 15,00 

PUUR 
BRABANT 

&
DONDERDAG 10 APRIL  
VAN 19.30 UUR TOT 22.30 UUR 

    Proeverij 
          Hapjes 

Goodiebag 
                Loterij 

ALL- 
INCLUSIVE 

  Consumpties 

           Modeshows 
BREKELMANS 

De BEVER 
FRUIT 

  SCHIP AHOY POUR VOUS  

Franse geranium 
(Pelargonium 
grandifl orum)
Diverse kleuren, 
hoogte 30 cm, 
volle zon, 
potmaat 12 cm.

3.49

 1.99

Iedere zondag open
tot en met vaderdag

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

Zou de buurt daar wel blij mee zijn? 
“Nu hebben ze klokgelui, straks mu-
ziek. Natuurlijk moet het niet te hard 
gaan, dus gaan we maatregelen nemen 
zoals het isoleren van de glas-in-lood-
ramen. De kerk is er ook goed mee. We 
pachten het gebouw voor een symbo-
lisch bedrag, maar de kerk deelt mee in 
de winst, dat is de deal. En eindelijk is 
de kerk dan weer vol, met jongeren nog 
wel haha. Zonder gekheid: het gebouw 
krijgt een nuttige herbestemming, de 
jeugd is alcoholvrij van de straat, dat is 
toch een win-winsituatie? Het bestem-
mingsplan hoeft niet te worden aan-
gepast, rondom het plein is al horeca 
toegestaan. Aanstaande dinsdag wordt 

het contract met het parochiebestuur 
getekend, eerst verbouwen,  en dan 
gaan we los!”  
  

Vervolg voorpagina

Goede Herderkerk wordt 
jongerendiscotheek

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Daarnaast hebben ze een paar 
bankjes van het schoolplein ver-
wijderd. Door hun hulp was er een 
goed begin gemaakt voor de vrij-
willigers die op zaterdag hebben 
geholpen. 

Bijdrage
Bij Wovesto kon ook een aanvraag 
voor een bijdrage ingediend wor-
den. Jeugd disco the Joy heeft hier 
gebruik van gemaakt en vroeg een 
bijdrage aan om de jeugddisco een 
nieuw en frisser uiterlijk te geven. 
De organisatie had al diverse vrij-

willigers gevonden om te helpen. 
Daarom heeft Wovesto besloten 
de activiteit te ondersteunen door 
middel van een financiële bijdrage. 
Wovesto hoopt dat de bijdrage 
goed gebruikt is en dat de jeugd 
disco tot een mooi eindresultaat ge-
komen is. 

Vervolg voorpagina
Wovesto helpt tijdens NL Doet 2014

Kijk voor meer foto’s 
van NL Doet acties 

op pag. 11 en op www.mooirooi.nl
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Koopzondag: wisselvallig

Het weer en het publiek gingen 
gelijk op, afgelopen koopzondag. 
Tot twee uur ’s middags was het 
vooral buiig, en bijna geen mens 
te zien in het centrum. Daarna brak 
de zon door, en openden ook de 
supermarkten dus wat nu eigenlijk 
de grootste publiekstrekker van die 
twee was, bleef onduidelijk.

Het bontgekleurde treintje trok als 
een magneet kinderen aan, maar 
dan wel tussen de buien door. Want 
tegen half drie werd het alweer be-
wolkt en de rest van de middag ble-
ven wolken en zon elkaar afwisse-
len.  De basejump op het Kerkplein 
kreeg daardoor niet goed de kans 
om droog te worden, waardoor de 
meeste kinderen liever een overdekt 
wagonnetje namen, al was dat na-
tuurlijk niet zo stoer. 

De meest luwe plekken op de over-
dekte terrassen aan de Markt wer-
den redelijk bezocht.

Dorpspomp beschadigd

Helaas is, vermoedelijk in de carna-
valsweek, onze historische water-
pomp bij het Sint Paulusgasthuis 
beschadigd geraakt. Waarschijnlijk 
is er een voertuig, vanaf de Kerk-
straat, tegenaan gereden. De uit 
ca. 1875 daterende waterpomp 
is in 2011 gerestaureerd voor  
€ 25.000 en weer in gebruik geno-
men. 

De pomp wordt regelmatig ge-
bruikt bij evenementen en is een 
welkome bron van water in de zo-
mer. De afgelopen 3 jaren hebben 
veel volwassenen en  kinderen ple-
zier gehad van het drinkwater dat 
de pomp levert. 

Vermoedelijk betreft de schade 
een bedrag van ruim € 10.000. De 
exacte schade kan pas worden op-
gemaakt nadat de pomp is gede-
monteerd en in detail onderzocht.

Juist om dit soort problemen te 
voorkomen is een schampsteen ge-
plaatst aan de kant van de Heuvel. 
De aanrijding heeft dan ook vanaf 
de Kerkstraat plaatsgevonden. 

Er wordt geprobeerd de pomp nog 
voor het zomerseizoen te gaan 
herstellen zodat er weer tijdens de 
jaarmarkt en op andere momenten 
water gepompt kan worden. Ook 
wordt gekeken naar een tweede 
schampsteen, ter bescherming van 
de pomp vanaf de andere zijde.

Mocht u iets gezien hebben, neem 
dan contact op met de gemeente 
via 0413-481911, alvast bedankt 
voor uw medewerking.  

De banken kunnen de veiligheid niet meer garanderen! 

Winkelreus Computers is een 
officiele partner van Microsoft

SINT-OEDENRODE / SCHIJNDEL 25-03-2014 - Win-
dows XP was super, maar gaat nu toch echt stoppen. 
Tijd voor een nieuwe computer. Maar hoe zit het met 
jouw oude bestanden? Geen paniek. Winkelreus 
Computers zet bij aanschaf van een nieuwe Windows 
8.1 / Windows 7 computer al je bestanden over.

Windows XP stopt 
Binnen 2 weken, op 8 april, stopt Microsoft definitief 
met de ondersteuning van Windows XP. Ruim twaalf 
jaar na de lancering is XP is een van de meest ver-
kochte besturingssystemen ooit. Bedrijven en thuis-
gebruikers lijken er geen afscheid van te willen ne-
men. Microsoft waarschuwt dat computercriminelen 
het einde van de ondersteuning zouden kunnen mis-
bruiken. Bedrijven die op XP blijven draaien riskeren 
naast inbraak in hun systeem ook extra kosten door 
productiviteitsverlies en doordat hun infrastructuur 
komt lam te liggen. Als je Windows XP blijft gebrui-
ken, wordt je pc kwetsbaarder voor virussen, spywa-
re en andere schadelijke software die je persoonlijke 
gegevens kunnen stelen. Vanaf 8 april 2014 stopt 
immers de technische ondersteuning voor Windows 
XP en de automatische updates die je pc bescher-
men. Er komen niet langer beveiligingsupdates 
of non security hotfixes en ook gratis en betaalde 
ondersteuning valt weg. “Je pc nu upgraden is niet 
alleen het beste wat je kunt doen om jezelf en je 
gegevens te beschermen, het geeft je ook veel meer 
gebruiksgemak en laat sneller werken toe, terwijl je 

de meest recente diensten 
binnen handbereik hebt”, 
zegt Maarten Duffhues,  
eigenaar van Winkelreus Computers te Schijndel of 
Sint-Oedenrode. Tevens genomineerd als beste be-
drijf in de regio van Brabant.

Aanbieding
Winkelreus Computers is de vriendelijkste computer-
winkel van de regio. Wie met vragen zit, kan er altijd 
terecht. ‘’Veel senioren bezitten nog een XP-com-
puter’’, vertelt eigenaar Maarten Duffhues. ‘’Om-
dat Microsoft binnenkort geen updates meer levert, 
worden ze extra gevoelig voor virussen. Actie! Voor 
399 euro bieden wij al een Windows 8 computer 
waarmee je uit alle problemen bent’’. 

Waarom stopt Windows XP?
Windows XP werd gelanceerd op 25 oktober 2001. 
(De letters XP staan voor experience.) Het bestu-
ringssysteem is dus meer dan twaalf jaar oud – een 
eeuwigheid in de technologiewereld. Sinds de komst 
van XP lanceerde Microsoft al vier nieuwe bestu-
ringssystemen. Steeds minder kan XP moderne toe-
passingen of randapparatuur ondersteunen. 

Voordelen van nieuwe besturingssystemen
Toestellen met nieuwe besturingssystemen zoals 
Windows 8.1 starten niet alleen veel sneller op, je 
kunt er ook veel sneller het web mee op en bestan-
den en mappen openen en bewerken gaat een stuk 
vlotter. Ze ondersteunen apparaten met Bluetooth, 
hebben HDMI- en USB 3.0-poorten en de keuze is 
vandaag niet alleen veel groter dan tien jaar geleden, 
de toestellen kosten vaak ook nog maar de helft, ter-
wijl ze vijf keer meer opslagcapaciteit hebben.

WINKELREUS COMPUTERS | Sint-Oedenrode
Borchmolendijk 20 5492 AK Sint-Oedenrode
Tel. 0413-767580 www.winkelreus.nl 

WINKELREUS COMPUTERS | Schijndel
Boschweg 101a 5481 ED Schijndel
Tel. 073-5494450 www.winkelreus.nl 

advertorial



Woensdag 26 maart 2014
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 7

Zorg betaalbaar houden door energiebesparing

Odendael wint Energiestrijd Zorghuizen

Odendael uit Sint-Oedenrode 
heeft de Energiestrijd Zorghuizen 
gewonnen. Op vrijdag 21 maart 
maakten Urgenda, wooncorpora-
tie Habion en Meneer de Leeuw 
de exacte besparingscijfers bekend 
van deze energiebesparingswed-
strijd. Drie maanden lang gingen 
zestien zorgcentra met elkaar de 
competitie aan om zoveel mogelijk 
energie te besparen en comfort te 
behouden. Het winnende huis re-
aliseerde een besparing van € 70 

per bewoner en € 10.000 in totaal. 
Odendael kreeg vrijdag een Len-
tebal voor bewoners en personeel 
aangeboden, verzorgd door het 
Danspaleis.

Zorgcentra  kunnen, zo bleek uit 
de vorige Energiestrijd, met gemak 
zo’n 10% besparen op hun energie-
verbruik. Voor de 1900 zorgcentra  
in Nederland zou dit omgerekend 
naar geld in totaal om een slordige 
20 miljoen euro gaan. In een tijd dat 

de zorg steeds duurder wordt en de 
zorg aan alle kanten met bezuini-
gingen wordt  geconfronteerd, is 
dit dus een belangrijke besparings-
post. Energiebesparing levert zo een 
duurzame bijdrage aan betaalbare 
zorg.   

Alle kleine beetjes helpen
De deelnemende huizen zijn de 
afgelopen maanden fanatiek met 
elkaar de strijd aan gegaan. Zo 
plaatste Odendael - onderdeel van 
Brabantzorg - lichtsensoren in alle 
zestien trappenhallen, wat per dag 
alleen al een besparing opleverde 
van 8.000 watt. Het Gulden Huis 
van Florence in Den Haag is ge-
eindigd als goede tweede met een 
besparing van € 50 per bewoner 
en € 9.800 in totaal. Als één van 
de grootste huizen die deelnam 
aan de strijd, bespaarden zij al ex-
perimenterend flink op verwarming 
zonder in te boeten op comfort en 
plaatsten een hoop LED-lampen en 
bewegingssensoren. “In de praktijk 
geldt vooral het gezegde ‘alle kleine 
beetjes helpen’ “, aldus de organi-
satie. “Het meeste wordt bespaard 
doordat alle gebruikers en personeel 
zich ermee bemoeien, creatief zijn 
en elkaar aanspreken op gedrag.” 

Medewerkers van Odendael namen de prijs in ontvangst

Ondernemersvereniging BtB

Bedrijfsbezoek Van Acht Autoschade
 

“Welkom in de wondere wereld van 
schadeherstel.” Met die woorden 
heette Teun Van Acht iedereen wel-
kom. Afgelopen dinsdag bezochten 
diverse leden van ondernemersver-
eniging BtB zijn bedrijf: Van Acht 
Autoschade. “Loop rustig rond, 
probeer wat op te steken van alles 
wat hier staat en vraag gerust”, gaf 
Teun als advies mee. Niet verwon-
derlijk gaven de BtB-leden graag 
gehoor gaven aan deze uitnodiging.

Met de alsmaar veiliger worden-
de auto’s, betere verkeerssituaties 
en de huidige crisis is schadeher-
stel momenteel een teruglopende 
markt. Toch heeft Van Acht Auto-
schade daar niet zoveel problemen 
mee. Hoe dat komt? “Kleinschalig-
heid, gekoppeld aan specialisatie 
en klantvriendelijkheid”, kreeg ik te 
horen. Juist het feit dat dit antwoord 
niet van Teun zelf maar van één van 
de aanwezigen kwam, geeft aan dat 

zijn klanten hem hoog waarderen. 
Teun: “Grote schadebedrijven zijn 
aangesloten bij ketens en die bepa-
len de prijs. De kwaliteit komt daar 
in het gedrang. Bij ons is dat niet zo. 
Wij hebben hier goede contacten en 
de klant komt bij ons rechtstreeks 
binnen.” 

Auto’s uitdeuken, wielen opnieuw 
balanceren, nieuwe lak spuiten: het 
hoort er allemaal bij. “We hebben 
hier een spectrometer”, gaf Teun 
aan bij de spuitcabine: “De kleur 
kunnen we heel precies bepalen, 
maar eigen visualiteit blijf belang-
rijk.” Ook voor het uitdeuken van 

een autodeur blijkt het blote oog 
nog steeds een richtlijn. “Deze auto 
is aan het slippen geraakt, tegen 
een boom gegaan en in de sloot 
terechtgekomen”, vertelde vader 
Ben van Acht bij de richtbank. “De 
deur moet naar buiten uitgedeukt 
worden en centimeters naar voren 
geschoven, zodat hij er weer mooi 
uitziet en goed sluit.” Aan de an-
dere kant stond een Oldtimer Por-
sche 356. “Dat is één van de eerste 
modellen”, gaf een omstander en-
thousiast aan. Teun: “Deze wordt 
compleet gerestaureerd.” Aan die 
Porsche moest inderdaad nog heel 
wat gebeuren.

NIEUW!!! 
FILETSTEAK 

(gemarineerde varkens� let met ontbijtspek)

€ 1,55 / 100 gram
(gemarineerde varkens� let met ontbijtspek)(gemarineerde varkens� let met ontbijtspek)

IEDERE 
4E 

GRATIS!!!

Heuvel 26, 5492 AD Sint-Oedenrode    Tel. 0413-472463    www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Barbecue? 
Zie onze website

Opnieuw weer genieten van heerlijke 

verse asperges 

Na een milde winter zijn ze er nu alweer
“De Asperges”, door het zachte voorjaar nu nog lekkerder

Eerste verkoopdag zaterdag 29 maart 

www.vanhoofasperges.nl
0413-473608

Openingstijden: ma t/m vrij:  10.00  - 18.00 
zaterdag     09.00  - 17.00
zondag     12.00  - 16.00

Z A T E R D A G  2 9  M A A R T

L I V E  T O N Y  A N D E R S O N 

U I T  S B S  P R O G R A M M A
Cafe/zaal `t Hooghuys ook voor uw feesten en partijen. Kapelstraat 46 Eerde.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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WIJ VIEREN FEEST!!!
Kringloopcentrum d’n einder bestaat 15 jaar!!

GRAAG WILLEN WIJ U UITNODIGEN OM DIT MET ONS TE VIEREN TIJDENS ONZE

OPEN DAG
OP ZONDAG 30 MAART A.S.

DE DEUREN ZIJN GEOPEND  VAN 11.00 UUR  - 16.00 UUR.

U KUNT EEN KIJKJE NEMEN OP AL ONZE AFDELINGEN, WAAR ONZE VRIJWILLIGERS U GRAAG TE WOORD STAAN.
NATUURLIJK HEBBEN WE DEZE DAG OOK SPECIALE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL.

U ZULT VERDER VERRAST WORDEN MET O.A. EEN MODESHOW, KNUTSELACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD EN OOK AAN DE KINDEREN WORDT GEDACHT.

VOOR EEN RUSTMOMENT KUNT  U TERECHT IN ONZE GEZELLIGE ONTMOETINGSRUIMTE EN GENIETEN VAN DE MUZIEK.

d’n einder  |  Sluitappel 17a  |  5491 TS Sint-Oedenrode  |  T: 0413-490950  |  info@deneinder.nl  |  www.deneinder.nl

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Afdelingen die zorgen voor inkomsten

DeMooiRooiKrant is de afgelopen 
weken meerdere malen op bezoek 
geweest bij kringloopcentrum d’n 
einder. Het blijkt een klein ‘dorp’ te 
zijn, waar mensen elkaar in een ge-
zellige sfeer helpen om gezamenlijk 
een doel te bereiken. Verschillende 
afdelingen zijn al aan het licht geko-
men. Dit maal is het de beurt aan de 
laatste twee; de kopie- en printshop 
en de winkel. Aanstaande zondag 
mag iedereen met eigen ogen gaan 
zien wat d’n einder inhoudt. Dan is 
namelijk de Open Dag in verband 
met het vijftienjarig bestaan.

De afdelingen ‘winkel’ en ‘kopie en 
print’ zorgen, naast de ontmoetings-
ruimte, voor het meeste inkomen. 
Daar draait het tenslotte om. Uit-
eindelijk werken de vrijwilligers hard 
om eens per jaar meerdere goede 

doelen blij te maken met een flinke 
cheque. Ook deze twee clubs stra-
len gezelligheid uit, met de wil om 
aan te pakken. De winkel wordt ge-
coördineerd door vier dames: Lisa 
Schepens, Greet Adrichem, Diny 
Boleij en Liesbeth Bekkers. Zij zorgen 
er voor dat de zaak bemand is. Een 
hele klus, want de winkel is bijna ie-
dere dag open, namelijk van dinsdag 
tot vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Alles wat in de winkel staat of 
hangt is gewogen en goed genoeg 
bevonden. Kleding, meubels, acces-
soires en allerlei leuke hebbedingen 
die een tweede leven in zijn gegaan. 
De spullen vinden gretig aftrek, het 
is een drukke ‘onderneming’. De da-
mes zijn er druk mee. “Per seizoen 
krijgt de winkel een ander uiterlijk 
met andere producten”, vertelt Lisa. 

“Constant vindt er aanvoer plaats, 
iedere dag krijgen we spullen binnen 
en maken we andere acties. Kijk bij-
voorbeeld naar de kledingafdeling. 
Die is ook seizoensgebonden.”

Kopie en print
De enige afdeling die echt met 
deadlines werkt is de afdeling kopie 
en print. Jan Soetens: “We krijgen 
orders en opdrachten van non-
profitorganisaties zoals verenigin-
gen en particulieren. Ook maken 
we heel veel voor de Odaparochie. 
Daar maken we kopiërwerk voor.” 
“We krijgen het compleet binnen 
en zorgen er dan voor dat het ge-
kopieërd en geprint wordt. Hoe-
wel veel verenigingen stoppen met 
clubblaadjes, loopt het bij ons ab-
soluut niet terug. Kijk alleen al naar 

de KBO, een klant van ons, daar 
maken we duizenden boekjes per 
jaar voor”, vult Ad van den Brand 
aan. Bij kopie en print is het regel-
matig hollen en stilstaan. Toch gaat 
dat niet ten koste van de gezellig-
heid. Tussen het harde werken door 
wordt er gezellig gebuurt. “En we 
helpen elkaar”, zegt Addy Veld-
meijer. “Als iets niet af is, werken 
we ’s middags soms door. Tot dat 
het af is.” Evenals de meeste andere 
afdelingen zoeken ze ook bij kopie 
en print nog steeds vrijwilligers. Het 
is namelijk een hele klus om iedere 
dag mensen in te roosteren. Er zijn 
natuurlijk ook ooit mensen ziek of 
op vakantie. “Iedereen mag het ko-
men proberen, als ze maar affiniteit 
met computers hebben. Dat is wel 
belangrijk”, besluit Jan.       

v.l.n.r.: Liesbeth Bekkers, Greet van Adrichem, Diny Boley, Doris van Doremalen 
(staand), Jos Mollee, Lisa Schepens, Riny Dekker, Corrie de Groot, Corrie Smits. 

v.l.n.r.: Ad v/d Brand, Robert de Haan, Willem Kuurstra, Frank Geurtz, Tiny Toonen, 
Jan Soetens, Gerry Essens, Addy Veldmeijer, Jan v/d Velden, Guus Kuijper. Niet op de 
foto: Gijs v/d Boogaard, John Op den Kamp, Ben van Erp, Marie Cathrien Wielens.

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Activiteitenkalender 
Kinderboerderij Kienehoeve
2e Paasdag 21 april; 
Paashaas deelt paaseitjes uit en kin-
deren mogen volop knutselen.

Zondag 25 mei; 
Nationale Kinderboerderijendag! Aller-
lei leuke attracties voor jong en oud!

Zondag 29 juni; 
Gratis Pannenkoeken eten voor alle 
kinderen!

Zondag 10 augustus; 
Onder begeleiding, vogelkastjes in 
elkaar zetten! (om mee te nemen).

Zondag 14 september;
Je eigen broodje bakken en lekker 
opeten!

Zaterdag 4 oktober; 
Werelddierendag – kinderen gaan 
de dieren verwennen!

Zondag 23 november; 
Zwarte pieten komen met allerlei 
lekkers naar de boerderij!

Zaterdag 13 december; 
Lampionnenoptocht naar de nieu-
we kerststal! 
De optocht vertrekt om 18.30 uur 
vanaf het parkeerterrein zwembad-
weg 

Al deze activiteiten zijn gratis. Onze 
dank gaat uit naar alle sponsors die 
dit voor de kinderen mogelijk maken!!

Maud van Doorn wint 
Gouden Gazelle

Speciaal voor de Olympische Winter-
spelen 2014 in Sochi heeft Gazelle als 
partner in sport van het NOC*NSF, 
een Limited Edition geproduceerd: 
De Gouden Gazelle! Deze exclu-
sieve stadsfiets met olympische ac-
centen is in zeer gelimiteerde oplage 
uitgebracht. Als deelnemer aan de 

Gouden Gazelle win actie won Maud 
van Doorn uit Sint Oedenrode één 
van deze 600 unieke fietsen! TRIA 
Fietsen in Lieshout overhandigde af-
gelopen zaterdag de sleutel aan de 
gelukkige eigenaresse. Ze vertelde 
erg blij te zijn met deze prijs nadat 
haar fiets al twee maal is gestolen.

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Passie R  in lijsten - Het zit in onze naam

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

Aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 10 t/m 23 maart 2014.

GRATIS Boekenweekgeschenk bij besteding van minimaal  
€ 12,50 aan Nederlandstalige boeken in de Primera winkel  
of op Primera.nl. OP=OP.

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

Koop uw loten bij:
Sigarenhandel Wijnenburg

Voorbeeldadres 123
4567 AB  Voorbeeldstad

 Een extra kans op prijzen 
tot en met € 1 miljoen

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41

5492 AT Sint-Oedenrode

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Streepenstraat 2 | 5492 BE Sint-Oedenrode | 0413-472741 | www.totalpetshop.nl

Dentastix 
nu vanaf 
€ 5,99

Nu 15% kortiNg
tegen inlevering van deze bon
op alle pipetten van frontline, 

bolfo & advantix tegen vlooien en teken 
deze actie is geldig t/m 31 maart

Nieuws van het Oranjefront (vervolg)
Enkele weken geleden hebben we 
voor het eerst het voorlopige pro-
gramma van de Oranje Vereniging 
aan u gepresenteerd voor zover 
we het klaar hadden. Wij willen u 
graag op de hoogte houden van 
onze vorderingen en hoe het er 
momenteel voor staat.

Op vrijdagavond 25 april, vooraf-
gaande aan Koningsdag, zal het 
in Rooi bruisen van muziek. Op de 
diverse podia in het centrum zullen 
dan tussen 21.00 uur en 01.30 uur 
diverse orkesten optreden en Rooi 
laten trillen op zijn grondvesten. 
Zeker de moeite waard om Ko-
ningsdag 2014 te beginnen. 

Het programma van zaterdag 26 
april, Koningsdag, zal er ongeveer 
als volgt uitzien:

10.00 uur Burgemeester Peter Maas 
zal de nationale driekleur hijsen en 
Koningsdag 2014 officieel openen. 
De Brabantband zal het Wilhelmus 
spelen 

10.30 uur Op kasteel Henkenshage 
zullen de gedecoreerden ontvan-
gen worden en toegesproken wor-
den door Burgemeester Maas.

De kramen van de kinder speel-
goedmarkt kunnen ingericht wor-
den. Zorg dat de oranje kaarten 
met de nummers die u mee krijgt 
op het VVV kantoor goed zichtbaar 
voor de voorruit van uw auto zijn 
geplaatst. 

Op hetzelfde tijdstip vindt ook de 
start plaats van de versierde fiet-
sentocht. Dit jaar is het de bedoe-
ling dat niet alleen de kinderen hun 
fietsen mooi versieren, maar ook de 
opa’s en oma’s, want ook daar zal 

de deskundige jury kritisch naar kij-
ken. Welke opa of oma heeft zijn 
of haar fiets het mooist versiert? 
Misschien wel mooier dan van hun 
kleinkind, of toch niet…….?
Voor de kinderen staan er nu al 3 
prachtige bekers te wachten en 
voor de opa’s en oma’s liggen de 
gouden, zilveren en bronzen me-
dailles al klaar. Voor alle kinderen 
die deelnemen is er ook nog eens 
een lekkere snoepzak. Ze worden 
op weg geholpen en naderhand 
weer ontvangen door de Brabant-
band. Op de terugweg bij het VVV 
kantoor staat voor alle deelnemers 
een lekkere verfrissing klaar.
Op het podium op het kerkplein 
staat inmiddels DJ Frank klaar om 
e.e.a. muzikaal te ondersteunen.
Daar zal ook de prijsuitreiking 
plaatsvinden voor de mooist ver-
sierde fietsen.

11.30 uur Inmiddels zijn de kramen 
ingericht en zal het startsein gege-
ven worden van de traditionele kin-
der speelgoedmarkt door de win-
naar van de mooist versierde fiets. 
In tegenstelling met vorige jaren 
zullen de kramen nu weer verhuurd 
worden door de medewerkers van 
het VVV kantoor.
Vanaf donderdag 10 april a.s. kunt u 
op het VVV kantoor terecht tijdens 
de openingstijden om een kraam te 
reserveren. Een hele kraam kost 
€ 8,00 en een halve kraam € 4,00.
Kom op tijd, want op is op en vol is 
vol. Er zullen in totaal 50 hele kra-
men uitgegeven worden (of 100 
halve). De kramen worden in volg-
orde van aanmelding van 1 tot 50 
verhuurd.
14.00 uur Op diverse podia in het 
centrum zullen diverse koren hun 
prachtige en gezellige, herkenbare 
gezangen ten gehore brengen.
Om enkele namen te noemen van 

koren die we hebben kunnen con-
tracteren: “De Rooi Tulpen” uit 
Sint-Oedenrode, “De Rooise Dom-
melklanken” uit Sint-Oedenrode, 
Shantykoor “Deining” uit Drunen 
en gezelligheidskoor “Égewies” uit 
Wanroij. Zoals u ziet, grote namen.

14.30 uur Neeltje van Kasteren zal 
met haar dansgroepen enkele op-
tredens verzorgen op het Kerkplein.

Op de Markt en op het Kerkplein 
zullen volop prachtige springkus-
sens klaarstaan voor de kleintjes. 
Lekker springen en dollen. Er zul-
len op verschillende plaatsen in het 
centrum kraampjes staan waar al-
lerlei lekkernijen te koop zijn. 

In Zorgcentrum Odendael zal weer 
het traditionele kaarten en kienen 
plaatsvinden met een loterij en ge-
zellige prijzen.

Dat is zo’n beetje wat er tot nu toe 
georganiseerd is. We zijn nog be-
zig met enkel andere activiteiten, 
maar we moeten nog even kijken 
of dat (financieel) allemaal haal-
baar is. Maar…. daar een volgend 
keer meer over. Wij houden u op de 
hoogte.

Namens Oranje Vereniging 
Sint-Oedenrode
Will van der Linden

Deze Rooische 
VRouw 40 jaaR !

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen  30
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S ‘en 
in haar “vaandel” staan: Signale-
ring, Stimulering, Samenwerking en 
Steunverlening. Dit zijn de basisele-
menten van haar werk voor het be-
vorderen van het welzijn van senio-
ren. Daarom zal de SRO tweemaal 
per maand met de rubriek Senio-
renRAADgevingen verschijnen in 
de weekbladen met onderstaande 
5 thema’s. 
 
1. In Rooi: De bibliotheek, een 
mooie voorziening
Bij de bibliotheek De Meierij,  Markt 
30, kun je als je lid bent boeken, 
(ook groot-letterboeken)  d.v.d.’s 
en videobanden lenen. De biebpas 
heeft ook andere voordelen zoals 
het bijwonen van lezingen, uitjes 

en attracties. Ook kun je in de bi-
bliotheek gratis gebruik maken van 
Internet en er liggen diverse tijd-
schriften en dagbladen klaar om te 
lezen. De toegang tot de openbare 
bibliotheek is gratis. Indien u boe-
ken wilt lenen om thuis te lezen dan 
moet u lid worden voor  € 37,- per 
jaar.      De openingstijden in Sint-
Oedenrode zijn maandag van 10.00 
tot 17.30 uur woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur Vrijdag van 10.00 tot 
20.00 uur. Zaterdags van 10.00 tot 
13.00 uur.
Voor meer informatie zie www.bi-
bliotheek de meierij.nl

2.Uit de regio: zorgbelang Brabant.
Zorgbelang Brabant maakt deel uit 
van een uitgebreid zorgnetwerk 
met meer dan 240 Brabantse orga-
nisaties. Van patientenorganisaties 

tot Wmo raden en seniorenraden. 
Zorgbelang gelooft in de  rkacht van 
samen werking aan betere zorg. Ze 
doet dit samen met zorgverzeke-
raars, gemeenten en zorgaanbie-
ders. Het is voor iedereen in Brabant 
die te maken heeft met zorg. Voor 
meer informatie bel 013-5942170 
of info@zorgbelangbrabant.nl. Klik 
op agenda en zie een uitgebreid 
aanbod van trainingen en cursus-
sen. Vraag eventueel ook de gratis 
nieuwsbrief van zorgbelang aan.

3. Tip van de week:  Senioren Wijzer
Voor degenen die meer willen lezen 
over Zorg, Wonen en Welzijn voor 
ouderen kunnen voor € 14,95 per 
jaar een abonnement nemen op het 
blad Senioren Wijzer. U ontvangt 
dan drie regio edities en een lan-
delijke editie met veel informatieve 

artikelen.
Zie www.hensenmedia.nl   tel 0598-
351729. Er is ook een website seni-
orenwijzer.

4.  Activiteit: Bridgecursus voor  
gevorderden

Nadat een klein jaar geleden, op 
initiatief van de seniorenraad, alle 
bridgeclubs werden benaderd om 
deel te nemen aan een bridgecursus, 
bleek dat de belangstelling zodanig 
groot was, dat op dinsdagavond en 
vrijdagmiddag elk 20 cursisten wer-
den opgeleid bij kringloopcentrum 
“ d’n einder”.
Ruim 30 cursisten hebben zowel de 
beginners als de vervolgcursus ge-
volgd en kunnen na oefenen met 
nog een aantal drives toetreden tot 
de verschillende bridgeclubs om het 
spelniveau te verhogen.

Bij voldoende belangstelling star-
ten we in het najaar weer met een 
nieuwe cursus en eventueel een ge-
vorderde cursus. 
www: deneinder.nl/ bridgecursus of 
telefonisch 0413-490950 of Mari 
v.d. Vleuten 472834.

5.  Agenda Seniorenmarkt in  
Odendael.

Evenals als vorig haar wordt ook 
dit jaar in Odendael weer een se-
niorenmarkt gehouden en wel op 
vrijdag 11 april van 17.00 tot 21.00 
uur en zaterdag 12 april van 10.00 
tot 17.00 uur. Veel dienstverlenen-
de instellingen en ondersteunende 
bedrijven zullen zich uitvoerig pre-
senteren op deze seniorenmarkt. De 
toegang is gratis.
Noteer deze data alvast in uw agen-
da.

Het stokje SeniorenRAADgevingen wordt doorgegeven. Met ingang van 
de volgende maand worden de SeniorenRAADgevingen voortgezet door 
Diny Kuijpers van stichting Welzijn de Meierij  tel 073-5441400.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om DeMooiRooiKrant met name 
Jeroen v.d. Sande hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking in 
de afgelopen 15 maanden. Ook dank aan de lezers van DeMooiRooiKrant 
voor het in mij gestelde vertrouwen en de belangstelling voor deze rubriek. 
De vele positieve reacties waren voor mij een stimulans om steeds opnieuw 
5 onderwerpen te behandelen. Ik wens mijn opvolgster Diny veel steun en 
plezier toe om dit mooie werk voort te zetten.

Hebt u onderwerpen, ideeën, suggesties of vragen betreffende deze ru-
briek neem dan met haar contact op.

Wim van Kreij.

PVGE Scootmobielclub woensdag 2 april 
weer van start

Op woensdag 2 april opent de scootmobielclub van de 
PVGE het seizoen 2014 met een tocht, vermoedelijk naar 
Joe Mann. De start is, zoals altijd, vanaf het Raadhuisplein 
te Son om 13.00 uur. Na deze datum gaat de club weer 
iedere maand 2 tochten maken, steeds op de 1ste en 3de 
woensdag van de maand.

De idee is altijd: een leuke tocht in de middag, gezamenlijk 
ergens koffie drinken en om ca 16.30 uur weer thuis. Ook 
belangstellenden, die nog geen lid zijn van de PVGE scoot-
mobielclub zijn van harte welkom om eens mee te rijden 
en zelf te ervaren hoe leuk het kan zijn samen tochten te 
maken. Uiteraard gaan de tochten alleen door bij redelijk 
tot goed weer. 
Voor de laatste informatie m.b.t. het 
doorgaan van tochten of andere wijzi-
gingen kan men steeds terecht bij de 
clubcoördinator: Ria Lammers, 
tel.: 0499-475087 

KBO cultuurclub bezoekt Philipsmuseum

KBO cultuurclub bezocht donderdag 20 maart 
het Philipsmuseum in Eindhoven

Er was veel belangstelling van de KBO leden 
voor deze museum tour. Om kwart over een 
was de groep compleet en werd in de museum-
zalen de indrukwekkende geschiedenis van het 
wereldconcern gevolgd. 

Het museum is  gevestigd op de historische lo-
catie, waar Philips in 1891 de eerste gloeilamp 
had geproduceerd. De werkplaats is de moeite 
waard om te zien en de oud-werknemers van 
Philips gaven een vakkundige uitleg. Ook was 
er veel aandacht voor de nieuwe innovaties en 
ontwikkelingen, vooral op medisch gebied.

Het museum geeft ook veel aandacht, dit jaar, 
aan het bestaan van 100 jaar Philips Research 
want Philips heeft veel uitvindingen op zijn 
naam staan. Het bezoek was de moeite waard.
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VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING.

Diverse percelen cultuurgrond in het buitengebied 
van Son en Breugel / Sint-Oedenrode, 

gelegen aan een verharde weg.
Totale perceelsgrootte: 11 hectare, 58 are en 70 centiare.

De diverse percelen worden in 3 koopopties aangeboden! 

Aanvaarding: in overleg, uiterlijk per 1 juni 2014
De inschrijftermijn eindigt op vrijdag 02 mei 2014 om 12:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Telefoon 0492-525 552     info@helmond.vansantvoort.nl

Rooienaren volop in actie tijdens “NLdoet”
Dit jaar hield het Oranje Fonds op 21 
en 22 maart voor de tiende keer haar 
landelijke actie “NLdoet.” Deze actie 
is bedoeld om duizenden vrijwilligers 

in het hele land klusjes op te laten 
knappen en zo in één klap een positief 
eindresultaat te leveren. Het aantal 
klussen was hoger dan ooit tevoren en 

voor het eerst deden alle gemeentes 
mee. Zo ook Sint-Oedenrode. Door 
het hele dorp werden dingen gereno-
veerd, opgebouwd of aangelegd. 

Zoals ieder jaar gebeurt er in het Hof van Rode ook weer van alles rondom NL 
Doet. Mevrouw van Dapperen neemt daarin altijd het voortouw. Ze heeft NL 
Doet ook deze jaargang weer gevraagd om een mooie bijdrage te geven. Die 
kreeg ze, voor nieuwe kunstwerken aan de muren. Afgelopen vrijdag werden 
de ‘oude’ tekeningen vervangen door nieuwe canvasdoeken.

De vrijwilligers van Kiwanis Rooi, schoolpersoneel en andere hulpkrachten uit Boskant en Sint-Oedenrode, gebruikten 
de zaterdag van “NLdoet” om de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Het schoolpleintraject loopt al een behoorlijke 
tijd, dus stak iedereen de handen uit de mouwen. Zo ook wethouder Dekkers. Aan de andere kant renoveerde een 
klein team de struiken bij de kerk en kwam zo nu en dan een kopje koffie drinken met de vrijwilligers bij de school. 
Burgerparticipatie in de praktijk.

Bij jeugddisco The Joy waren vrijwilligers uit 
eigen organisatie, ouders en vrijwilligers uit 
Nijnsel en omgeving te vinden. Ook wethou-
der van Rossum was aanwezig. Met een team 
van ruim vijftien man werden er tegels aange-
legd en de muren en het meubilair werden in 
de verf gezet. De jeu de boules club renoveer-
de de toiletten. Enkele bedrijven sponsorden 
deze activiteit die al vanaf maandagavond 17 
maart van start was gegaan. Op 11 april zal de 
opening plaatsvinden.

De Odaschool had grootse plannen. De speelplaats moest helemaal gereno-
veerd worden. Vrijwilligers, vrienden, familie en enkele bedrijven werden 
ingeschakeld om te helpen. De school wil onder andere meer groen, nieuwe 
toestellen en fietsenstalling op het plein.

Buurtvereniging Neij buurt zag haar 
kans ’t Speelhoekje veiliger te ma-
ken. Een groepje vrijwilligers ver-
stevigde de kabelbaan met roest-
vrijstaal en hier en daar ging er een 
likje verf over de balken.

Bij zorgboerderij Dommelhoeve werd er gestart met het schilderen van de 
opslagruimte. Collega’s, familie, vrienden en kennissen pakten vrijwillig de 
kwast. Ook de bijkeuken werd opnieuw ingericht. Tot slot was er een ta-
fel van steigerhout in elkaar gezet om het voer voor het kleinvee in op te 
bergen.

De leden van beugelclub “De Lustige Spelers” namen de tijd om hun beu-
gelbanen eens stevig onder handen te nemen. Het team van twaalf man 
verdeelde de taken over twee dagen en ging  fanatiek aan de slag. Zelfs de 
inbraakschade werd hersteld en in het bijzonder had Roel het tuintje buiten 
mooi opgeknapt.

De werkgroep voorzieningen van dorpsraad Nijnsel kwam met een 
idee. Het overwoekerde en heuvelige grasveld achter basisschool 
Sint-Antonius van Padua moest weer een BMX-baan worden. Het 
werd inmiddels gebruikt als uitlaatterrein, maar daar gingen de 
vrijwilligers een stokje voor steken. Verschillende dorpelingen 
werden opgetrommeld hun steentje bij te dragen. Wethouder 
Hendriks kwam opdagen voor de officiële start. Dankzij de inspan-
ning van de deelnemers kan er binnenkort weer gecrost worden 
in Nijnsel.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

        /hartvoorrooi | www.hartvoorrooi.nl |      @hartvoorrooi         /ha ooi | www.hartvoorrooi.nl |      @hartvoorrooi 

1810 keer bedankt voor jullie steun!

Scan deze QR voor 
onze website! 

 

                                BEDANKT VOOR UW STEM

 

 

 

Samen sterk!

Rooi

Nieuwkomer Roois Burgerbelang (RBB) dat vier jaar geleden de kiesdeler niet wist te halen, 
komt nu met één zetel in de gemeenteraad.

              stemmen percentage   winst/  zetels  zetels    winst/
                                             verlies 2014  2010  verlies

DGS-BVT 1738  23.15%        -6% 4 5 -1
CDA               1992      26.54%     ± 0% 4 5 -1
VVD               1617       21.54%  -1%  4 4 0
HvR               1814       24.17%  +6%  4 3 +1
RBB               345         4.60%       +2%  1 0 1 
                
  7506                                17          17      

     
De opkomst lag met 53,79% lager dan bij de voorafgaande gemeenteraadsverkiezingen, waarbij 
56,67% de gang naar de stembus maakte. Rooi volgde hiermee de landelijke trend. 

Bijeenkomst
De bijeenkomst van de fracties en hun supporters in het gemeentehuis was, zeker voor de nieuwe 
kandidaten, een enerverende gebeurtenis. Oud-politicus Ad van Acht, die onlangs nog schitterde 
op de Prinsenzittingen als Rooie Frits, had de smaak van het podium te pakken en presenteerde 
de cijfers. Het omtoveren van de uitkomsten per stemlokaal tot kolommen ging niet meteen goed, 
maar al gauw was het spel in volle gang en gonsde het van de speculaties. Na elke oogst riep Ad de 

lijsttrekker naar voren die daarmee het meest in het oog sprong. Rooi was lan-
delijk gezien een van de snelste met de uitslagen, Olland weer de snelste van 
Rooi. De echte diehards weten wel zo’n beetje welke fractie het beste scoort 
bij welke stemlocatie, en CDA  kwam daar torenhoog binnen terwijl HvR de 
achterhoede vormde, met RBB als staartje. Naarmate de uitslagen van andere 
stemlocaties binnen vielen liep de temperatuur, zowel letterlijk als figuurlijk, 
snel op en er werden hier en daar peentjes gezweet. Uiteindelijk euforie bij 
Hart voor Rooi, die er een zetel bij wisten te halen, “lichte teleurstelling” bij 
DBR, en verwarring bij RBB waar lijsttrekker Henri Raaijmakers aangenaam 
verrast was dat zijn fractie ook een zetel in de wacht had weten te slepen. 

Individueel, en coalitie
Individueel bezien was CDA-lijsttrekker Coby van der Pas de onbetwiste kam-
pioen stemmentrekker, met dik duizend. Onderaan de uitslagenlijst bungelde 
Willem van der Pasch, ook CDA, met 29. Rik Compagne, de nummer drie op 
de lijst van HvR, passeerde met voorkeurstemmen Janine Heisterkamp.
CDA-Rooi is als grootste partij kartrekker bij de coalitieformatie. Afgaande op 
de bestaande verhoudingen, en uitspraken van de lijsttrekkers na de uitslag, 
lijkt alles mogelijk behalve een coalitie waarvan zowel CDA als VVD deel uit-
maken.    

Vervolg voorpagina
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen



Woensdag 26 maart 2014
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 13

Wij willen iedereen 
die heeft gestemd op 

DGS-BVT Rooi 
heel hartelijk danken 

voor het in ons 
gestelde vertrouwen!

www.dgs-bvtrooi.nl

Wij bedanken alle kiezers 
die hun stem hebben 
uitgebracht en vooral 

diegenen die op 
Roois Burger Belang 

hebben gestemd.

Rooienaren bedankt

Wij bedanken alle kiezers Wij bedanken alle kiezers 

B
B

RooisBurgerBelang

Inspectiedag bij Masta aanhangwagens

De één gebruikt zijn aanhangwagen veel, de an-
der wat minder. Hoe dan ook, het is altijd be-
langrijk om eens per jaar een inspectie uit te laten 
voeren. Dat geldt ook voor uw caravan en paar-
dentrailer. Daarom heeft Masta aanhangwagens 
een speciale inspectiedag in het leven geroepen. 
Die dag zal plaatsvinden op zaterdag 12 april. 
Heeft u een aanhangwagen, paardentrailer of 
caravan? Laat die dan op die dag gratis nakij-
ken door het team van Masta. “Alles wordt na-
gekeken en waar nodig ontvangt u het juiste 

advies. Het laten nakijken van uw aanhang-
wagen of caravan is heel erg belangrijk. Alles 
moet natuurlijk goed zijn, zodat u veilig de 
weg op gaat”, vertelt Martin Aarts van Masta 
aanhangwagens. Wilt u gebruik maken van de 
gratis inspectie? Meld u dan van tevoren aan. 

Masta aanhangwagens, 
Marie Curiestraat 8, 
0413-472893, 
www.masta.nl

advertorial

Martin Aarts

Aanstaande zaterdag opschoondag, 
…wie helpt?

Wildbeheereenheid Midden Brabant:  Samen-
werkingsverband van jachthouders in de ge-
meenten Sint-Oedenrode en Best  en in ge-
deelten van de gemeenten Schijndel, Veghel, 
Lieshout, Son, Oirschot, Boxtel en Eindhoven, 
organiseert zaterdag 29 maart 2014 de (natio-
nale) schoonmaakdag. Tijd om de handen en-
kele uren uit de mouwen te steken!

Het begint bijna traditie te worden, de (nati-
onale) schoonmaakdag in maart. Wat ooit is 
begonnen als een ludieke actie van de KNJV 
(Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging), is 
uitgegroeid tot een niet meer weg te denken 
activiteit. Het doel van deze dag is burgers nog 

meer bewust te ma-
ken dat het afval in 
een afvalbak hoort. 
Gelukkig vinden we 
elkaar en slaan we 
de handen ineen on-
der het motto: “Vele 
handen maken licht 
werk”. Ter info: in 
2013 werd door circa 
90 deelnemers 1040 
kg vuil verzameld!

De leden van de WBE 
zorgen ook dit jaar 
voor een aantal auto’s 
met aanhanger. In 
overleg met de ge-
meente staan op en-

kele plaatsen containers. De leden van de WBE 
brengen hierin het afval.

Jong en oud kunnen een steentje bijdragen. 
Gezellig en actief 2,5 uur in de buitenlucht!
Wij rekenen op veel aanmeldingen, zodat we 
met z’n allen na afloop opgeruimd kunnen te-
rugblikken op een geslaagde actie!

Aanmelden? Dat kan!

Bij: Wil van der Linden 
Kastanjestraat 17 5492 EZ Sint-Oedenrode 
tel: 06-45757453
mail: w.vanderlinden7@chello.nl
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’t Kan nie in ins zommer zijn.
Verbeteringen hebben altijd tijd nodig.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 14 maart - 3 april 2014 Expositie 
van 30 Rooise amateur-fotografen.

Ook MooiZooi wilde meedoen...

Deze serie
heet: “het vergeten

lenskapje”

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Willem Timmers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wendy Verschuren
constantijnstraat 10
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Ontluiken
langzaam ontwaakt
de lentelucht in mij
voelt nog wel als naakt
en soms kil 

af en toe 
zeg maar bij vlagen
weet ik weer
ja, dat is het 
wat ik wil

de geur van natte bladeren
of vers gemaaid gras
parfum naturel
zo als het in wezen bedoeld was

en kleuren zien rijpen
van groen naar 
wonderlijke tinten
groots en onnavolgbaar eigen
-terwijl huid en haar

immer meer vertoeven 
in het aangeboren najaar-

maar ook
het moet gezegd
groeit een verlangen
dat morgen heet
en in handen
van een zwoele zomeravond
wordt gelegd
zie ook:
https://www.youtube.com/
watch?v=9gnTxds3nZM

 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen Wikken en (her)wegen

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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leeg huis

dat we hier woonden, zo verkleind
alsof het was bedoeld, leeg huis
nietszeggend nu, sporen waarlangs

wij leefden door vreemde handen
weggeveegd, tuin die geen tuin meer
is, maar uitgehold, ontvleugeld

iets lijkt er afgeschreven, een vorm
van adem ondergronds die wellicht
terugkeert elders, nieuw

maar wij verdwenen
namen niets mee dan onszelf,
wat wij deden en nog zullen doen

    Kees Hermis

Uit: Zonder omzien, 1991

Leerlingen OBS De Springplank doen mee aan 
Kangoeroe wedstrijd

De leerlingen van het hoog-  en meer-
begaafdenprogramma van OBS De 
Springplank mochten dit jaar voor de 
1e keer deelnemen aan de Kangoe-
roewedstrijd. Dit is ’s werelds groot-
ste wiskundewedstrijd.

Tijdens de arrangementen van MIND 
zijn ze al vaker in aanraking gekomen 
met wiskundige opdrachten. Wekelijks 
hebben ze opdrachten in hun eigen 

MIND -map en één keer per maand 
komen deze kinderen, uit verschillen-
de leerjaren, bij elkaar in de plusklas 
om onder begeleiding uitdagende en 
leerzame activiteiten en opdrachten te 
maken. Op een andere manier worden 
de kinderen uitgedaagd op alle leerge-
bieden. Deze uitdaging wordt gecom-
bineerd met vaardigheden als samen-
werken, zelfstandig werken en andere 
praktische vaardigheden.

Tijdens de laatste plusklas hebben ze 
de kangoeroewedstrijd voorbereid.  
Sommige onderdelen van deze wed-
strijd zijn echte breinkrakers waarbij 
je naast het logisch nadenken de 
opdrachten goed moet lezen om tot 
een goed antwoord te komen. Vol 
enthousiasme gingen ze afgelopen 
donderdag aan de slag met de kan-
goeroewedstrijd, waar iedereen zijn 
beste beentje heeft voorgezet. Som-
mige kozen ervoor om in duo’s te 
werken en anderen maakten het he-
lemaal alleen. Na 50 minuten zwoe-
gen was de tijd om en moesten ze 
stoppen. Iedereen vond het erg leuk 
om er aan mee te doen en nu maar 
afwachten of ze bij de winnaars ho-
ren.

Slagwerk iets voor jou?

Aanstaande vrijdagavond, 
28 maart, om 18.00 uur kunt u ko-
men kijken en luisteren naar een 
bijzonder stukje slagwerk, gemaakt 
door de percussiegroep van Harmo-
nie Nijnsel. Voor alle kinderen en 
volwassenen die wellicht ook nog 
eens slagwerk willen gaan bespe-
len. 

Op deze avond zal tussen 18.00 uur 
en 19.00 uur een optreden gegeven 
worden in Mariendael. Jullie kunnen 
tijdens dit optreden genieten van 
een stukje braziliaans slagwerk. En 
tevens kunnen jullie komen luisteren 

naar onze slagwerkgroepen. 
Harmonie Nijnsel telt op dit moment 
2 slagwerkgroepen. Een groep voor 
de beginnende slagwerkers en een 
groep voor de gevorderde slagwer-
kers. Op 28 maart halen deze twee 
groepen alles uit de kast om u te la-
ten zien hoe leuk en divers slagwerk 
bespelen is. Voor meer informatie 
over onze slagwerkgroepen kijk op: 
www.harmonienijnsel.nl of volg ons 
op twitter @Harmonienijnsel 

Wij zien u graag op 28 maart om 
18.00 uur in Mariendael! 

Roois Kamerkoor opent het 8e lustrum met een scratchmuziekdag

Op 22 maart vond de eerste jubile-
umactiviteit plaats van het 40-jarige 
Roois Kamerkoor. Samen met maar 
liefst 60 gastzangers hield het koor 
een scratchdag die uitmondde in 
een aangenaam en leuk concert in 

de Ontmoeting van zorgcentrum 
Odendael.

Het bijzondere van deze opzet was 
dat er één dag lang gewerkt werd 
met een groep zangers die in deze 

samenstelling als koor nog nooit 
hebben samengewerkt. Een speciale 
commissie uit het kamerkoor hield 
zich bezig met de organisatie van 
deze scratchdag.

Scratch komt van de Engelse uit-
drukking ‘to start from scratch’ of-
wel ‘met niets beginnen’. Samen 
met andere zangers die elkaar niet 
of nauwelijks kennen enkele stuk-
ken instuderen en nog diezelfde dag 

uitvoeren voor publiek. In dit geval 
komt de groep op 22 maart ’s och-
tends voor het eerst als koor bij el-
kaar om samen te gaan werken aan 
een aantal liederen, die in de namid-
dag uitgevoerd gaan worden. Om 
half tien ‘s morgens werd begonnen 
met de repetitie.

Na onderbreking met de koffie, 
lunch en theepauze, begon tegen 
half vier de zaal al aardig vol te lo-
pen. Zeker 200 belangstellenden 
vulden de huiskamer van Odendael 
en het massale koor begon iets over 
vier met de finale (het eindresultaat). 
Tot vijf uur duurde dit concert en het 
programma bestond uit:
Cantique de Jean Racine, Calme 
de nuits, Les fleur et les arbes, 
Waldesnacht, In these delightful 
pleasant groves, Who is Sylvia, The 
long day closes, And so it goes, Ga-
briella’s sang en tot slot Il Carnevale 
di Venezia.
Dirigent Peter van Aerts  en piano 
Henk van Riel.

Sint - Oedenrode  
06 - 547 537 95

www.HeerkensBouw.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Computerhulp nodig, bel Shakti ICT!
T: 06 125 38 218
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

Kom langs voor GRATIS advies voor optimaal resultaat.

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

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

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

--------------------------------------
Te koop
+/_ 150 Glasruiten 49 x 59 cm
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info: tel 06-20933850
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Voor al uw tuinwerkzaamheden en 
sloten uitmaaien bel met 0611820119
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. Ook 
voor stofferen, losse stiknaden en re-
paraties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, Boskantse-
weg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen. 
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Vakantie appartement in Oba, te 
Alanya, Turkije. 6 pers. met zwembad. 
300 meter van zee. Meer informatie: 
www.homeaway.nl/vakantiewoning/
p1147997
--------------------------------------
Boek Kapel vd Heilige Martinus
Met de mantel der liefde
Nu te koop voor € 11,11
Verkrijgbaar bij het Paperas en Primera 
of via www.martinuskapel.nl
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic 
€ 650,00
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 
54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

   

Deze week twee jonge knullen op de foto. Echte Rooise knullen. Wie 
weet wie deze jongens zijn? Laat het ons even weten aub. Dat kan via 
redactie@demooirooikrant.nl, 0413479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor. De koffie staat klaar.

oplossing week 12:

Man op kruk: Norbert Baak
In midden: Renee Schiffers & 
Gerina Pontin
Gemaakt: net voor jaarmarkt 
1987, Bart Chabot had afge-
beld en is een week later ge-
komen.

Jasper Stegerda

Historische beelden

Marktplein
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur:
Woonhuis eventueel geschikt voor 2 
gezinnen. Kleine Heisteeg 3 
Sint Oedenrode.Tel: 06 225 107 19 
--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor 
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Hulpverlening

Deskundige hulp bij leer- en gedrags-
problemen op de basisschool en in het 
voortgezet onderwijs.
Annemieke van Willigen Tel. 
06-15453080 www.rt-sintoedenrode.nl
--------------------------------------
Snel de juiste coach, trainer vinden 
voor hulp voor uzelf of uw kind? Op 
www.debundel.net treft u diverse 
praktijken aan.
--------------------------------------

Gezondheid

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

Gezocht

Odendael is op zoek naar gastvrouw-
vrijwilligers die het leuk vinden om te 
helpen in de bediening op dinsdag-, 
woensdag, en donderdagmiddag in 
het Grand Café van Odendael.
Contact Willeke van Weert 
0413474911
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: fietsensleutel, op de 
Borchmolendijk 
AU .... ( 2 GETALLEN )
Info: De Jongsingel 48 tel: 477481
--------------------------------------
Vermist: Mijn kat, haar naam is Pip, ze 
heeft een witte vacht en drie bruinen 
vlekken bij haar buik en twee op haar 
rug, ook haar staart is bruin. Ze heeft 
groene ogen en korte haren. 
06-34870911
--------------------------------------

Diversen

VLOOIENMARKT
Eindhoven 30 maart 
Sporthal Achtse Barrier
Ardechelaan. 9-16 uur.
90 kramen Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zaterdag 12 april haalt Harmonie 
Nijnsel uw oud ijzer op. 
Aanmelden via ijzer@kpnmail.nl of bel 
0646170683
--------------------------------------

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

Zondag 30 maart organiseert 
CV de Heikneuters een 
MEGA Vlooienmarkt 
in en rond de Beckart, 

Oude Lieshoutseweg 
te Nijnsel, Sint-Oedenrode

Aanvang 10.00 uur 
Entree € 2,00

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

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

Drievoud

Waar verlang jij naar? 
- Succes in je werk?

- Een betere gezondheid?
- Fijne familiecontacten of  

vriendschapsrelatie?
- Je eigen leven mogen leiden

Opstellingen geven je inzichten, het 
onbewuste wordt zichtbaar. 

Maak contact met je echte verlangen en 
mogelijkheden op 12 april te St-Oedenrode. 

06-25010062 of www.drievoud.eu

“Klavertje Vier”
Toneelvereniging  “Klavertje Vier”  
heeft weer vijf fantastische voor-
stellingen gehad met geweldig pu-
bliek! daarom:
 
Publiek bedankt!
 
Voor het nieuwe seizoen zijn we 
op zoek naar jonge mannen die 
een gastrol willen spelen. 
Aanmelden kan bij het bestuur.

In het Bastion is een schitteren-
de foto-expositie van fotograaf 
Jan Ebbenn te bewonderen.
Zowel natuur, mens, dier en gebouw 
zijn op zijn specifieke fotografische 
wijze weergegeven.

De expositie is te zien in april en mei, 
maar wellicht nog langer in: 
Zaken- en Bestuurscentrum 
Sint-Oedenrode, Bastion 1-5, 
5491 AN  Sint-Oedenrode  
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Marijke Mohr
Mohrdietetiek

Boeken :
De Grijze Jager (serie)
Boeken van David Baldaci
Eet je slank 

Films: 
Lord of the rings fi lms
24 (serie)
Harry Potter fi lms

Sport: 
Tennis
Paardrijden
Fitness

Drinks: 
Spa rood
Cola Zero
Rode wijn

Website: 
voedingscentrum.nl
mohrdietetiek.nl
bol.com

De 
favorieten van 

A C T I E

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

3
HALEN 

2
BETALEN

* Actie geldig tot 16 april 2014

Heuvel 15a
5492AC Sint-Oedenrode 

T: 0413-330838

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

Woonaccessoires party bij u thuis?

‘Nee, die moet je niet kiezen, die ziet er niet uit’, 
hoor ik mijn oudste zoon roepen. Samen met zijn 
broer zit hij op de computer te kijken op een of 
andere pettensite omdat ze op zoek zijn naar een 
coole pet voor de zomer. Ze zijn de afgelopen 
week jarig geweest en van een gedeelte van het 
verjaardagsgeld willen ze een baseballpet kopen. 
Oudste heeft al menig site bezocht en komt er-
achter dat die dingen best wel duur zijn. Via een 
vriendje heeft hij gehoord dat je deze het beste in 
China kunt bestellen want daar zijn ze veel goed-
koper. Inmiddels zijn ze al een aantal avonden 
zoet met speurwerk en wordt iedere pet voorzien 
van deskundig commentaar. ‘Die kleur zou ik niet 
pakken, dat staat niet overal bij.’ Of deze:  ‘Bij 
blond haar staat geel niet zo mooi, ik zou bijvoor-
beeld blauw of zwart pakken.’ 

Grappig om te zien: hoe ouder mijn zoon wordt 
(hij is nu 12) des te meer hij om uiterlijk en kle-
ding gaat geven. Tot nu toe heb ik het met hem 
vrij makkelijk gehad. Ik kocht wat en hij trok het 
aan. Die vlieger gaat niet meer op. Tegenwoor-
dig moet er serieus geshopt worden en staat hij ’s 
ochtends ongeveer een kwartier voor de spiegel 
om een kilo gel in z’n haren te verwerken. Mid-
delste (ook een jongen) is altijd een beetje mode-
popje geweest. Laatst zat hij de voetbalwedstrijd 

Frankrijk-Nederland te kijken. ‘Da’s een gaaf 
shirt’, zei hij. Ik dacht dat het over het nieuwe 
shirt van het Nederlands elftal ging maar nee: hij 
bedoelde het shirt van Frankrijk. ‘Dat shirt ziet er 
tenminste mooi en netjes uit, dat van Nederland 
is een Barry-shirt.’ Voor degenen die niet weten 
wat ik bedoel met Barry : dat is de nieuwe aan-
duiding voor de Johnnies.

Maar de ergste van de drie is onze jongste. Inder-
daad dat is het meisje….een echt meisje van zes 
jaar. Iedere ochtend voer ik een zwaar gevecht. 
‘Nee-hee, ik wil geen broek, ik wil een jurk met 
een legging.’ Natuurlijk gaat dit met de nodige 
dramatiek gepaard. Het probleem met deze dame 
is dat ze teveel kleren in haar kast heeft liggen. En 
dat nodigt dus uit om te verkleden. Veel te ver-
kleden. En als het even ‘meezit’  en we hebben in 
een keer een passend setje gevonden is daar altijd 
nog de tweekoppige deskundige mannelijke jury 
met het dodelijke oordeel: ‘Nee, dat ziet er niet 
uit.’ Zucht…… 

Bio: 
Saskia van den Eshof is ondernemer en moe-
der van 3 kinderen. Iedere maand schrijft zij in 
DeMooiRooiKrant over haar werk en/of gezins-
leven. Volg haar op twitter @saskiavdeshof.

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Modepopjes
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Z AT E R D A G  2 9  M A A RT
FEESTELIJKE OPENING

van 15.00 – 18.00 uur

Kom een kijkje nemen 
en een glaasje heffen 
op ons nieuwe adres

Voor iedere klant hebben we 
een leuke attentie

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

Markt 20a - Sint-Oedenrode
tel: 0413-475998 - www.capricemode.nl
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Markt 20a | Sint-Oedenrode | T: 0413-475998

www.capricemode.nl

nieuwe voorjaarscollectie binnen

Wij vieren feest!!
stapperz & Kiddooz bestaat 1 jaar

Win een fiets!!
verschillende acties in de winkel

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

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768
info@kiddoozz.nl | webshop@stapperz.nl

DE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN!!!

Converse + Vingino tassen 
25% korting!! NAME-IT 

4 HALEN 
= 

3 BETALEN!

Maak alleen 
deze week 

nog kans op 
een stoere 
jongens- of 

meisjes� ets!!!

Hertog Hendrikstraat 12   |   5492BB Sint-Oedenrode   |   T: 0413-472768
info@stapperz.nl   |   info@kiddoozkinderkleding.nl  
www.stapperz.nl   |   www.kiddoozkinderkleding.nl

NAME-IT 

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

  

  
   

     
   

  

   
     

    
   

  

    

   
 

 
   

 

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Kijk  op de volgende  link  voor  meer  informatie  bodyresult.nl/acties

  

   

6X CAV ITATIE 

€ 299,50
normaal € 747,–

en ontvang een gratis startpakket voor 2 weken 
van het biologische dieet t.w.v. € 150,–!

* Geldig tegen inlevering van deze advertentie

Plaatselijk afvallen op uw probleempunten!
Direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling.
Voor meer info over de cavitatie en/of het biologisch dieet kijk op
onze website www.bodyresult.nl

Deze actie is geldig in de maand april en niet in combinatie met andere acties.

L I P O S U C T I E  Z O N D E R  O P E R A T I E
m e t  d e  L i p o  I I  C a v i t a t i e b e h a n d e l i n g

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

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

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl
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odetrends 2014

omer - lentekleuren 2014

lauw
Modetrends 2014M

Z
B                                                • Voor het voorjaar (en ook de zomer) gaan we   

                                               weer volop kleur zien. ‘Radiant Orchid’, een    
                                              heel zachte paarskleur met een puntje roze,   
                                             wordt dé kleur volgens de internationale trend  
                                             watchers. Maar ook roze zelf is het komende  
                                            seizoen volop aanwezig. Oudroze zoals in 
                                           de ‘English Rose’ collectie, en sorbetroze. 
                                         En verder gaan we voor oranje, blauw, rood...

                                        • Bloemboeketten, ontluikende bloemen, bloemen- 
                                             knoppen, bloemblaadjes. De mode voor lente en  
                                            zomer 2014 is één bloemenzee. Nooit tevoren  
                                          zagen we zoveel artistieke bloemenprints. 
Bloemenprints zijn niet banaal meer, maar worden ware kunstwerken. 
Houd je niet van bloemenprints? Vind je ze zoetsappig of te druk? Dit 
seizoen zou je daar wel eens op terug kunnen komen. De bloemenprints 
die op de catwalk te zien waren, zijn geweldig. Soms heel delicaat, soms 
heel sterk. Soms zien we alleen wat bloemen langs de zoom, soms een 
klein boeketje op de schouder.

De kapseltrends zijn op dit moment volop in beweging. Lang haar is 
 zeker niet uit de mode - zeemeerminlokken blijven zwoel en sexy, zeker 
voor de zomer - maar daarnaast gaan we ook halflang haar en korte 
kapsels zien. En daar zitten erg leuke modelletjes tussen.
Bron: www.trendystyle.net  /  www.Mode2014.nl

             Zomer / Lente mode 2014 brengt een kleurenpalet met aardetinten,   
           fel geel, oceaanblauw en ondoorzichtige pastels vormgegeven met de 
        stemming van het seizoen. Hier een blik op de kleur trends 
       voorspeld voor 2014:
      
   Canary Yellow: Zoals de naam al aangeeft, fel geel is een kleuren trend in 2014.
  Cherry Red: Rode mode in alle tinten rood.
Berulean: Super mooie damesmode in middel blauwe tinten.
Aquafresh: Oceaan blauw is de kleurtrend voor vrouwen.
               Tangerine: Alle tinten oranje ga je terug zien in het straatbeeld van de zomer
                    Bron: www.trendystyle.net  /  www.Mode2014.nl

                                     • Blauw is één van favoriete kleuren voor de zomer. Niet alleen   
                                    in de mode maar ook in de make-up. Blauwe oogschaduw en  
                                   blauwe eyeliner - van zeeblauw tot zilverblauw, babyblauw tot  
                               kobaltblauw - zijn weer helemaal trendy. De look is modern en                                     
                                eigentijds. Alles mag en het is, zoals gezegd, 
                                allemaal heel eenvoudig want het 
                                 gaat niet om ingewikkelde 
                                 maquillages.
        Bron: www.trendystyle.net / www.Mode2014.nl
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Z AT E R D A G  2 9  M A A RT
FEESTELIJKE OPENING

van 15.00 – 18.00 uur

Kom een kijkje nemen 
en een glaasje heffen 
op ons nieuwe adres

Voor iedere klant hebben we 
een leuke attentie

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

Markt 20a - Sint-Oedenrode
tel: 0413-475998 - www.capricemode.nl
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Markt 20a | Sint-Oedenrode | T: 0413-475998

www.capricemode.nl

nieuwe voorjaarscollectie binnen

Wij vieren feest!!
stapperz & Kiddooz bestaat 1 jaar

Win een fiets!!
verschillende acties in de winkel

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

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768
info@kiddoozz.nl | webshop@stapperz.nl

DE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN!!!

Converse + Vingino tassen 
25% korting!! NAME-IT 

4 HALEN 
= 

3 BETALEN!

Maak alleen 
deze week 

nog kans op 
een stoere 
jongens- of 

meisjes� ets!!!

Hertog Hendrikstraat 12   |   5492BB Sint-Oedenrode   |   T: 0413-472768
info@stapperz.nl   |   info@kiddoozkinderkleding.nl  
www.stapperz.nl   |   www.kiddoozkinderkleding.nl

NAME-IT 

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

  

  
   

     
   

  

   
     

    
   

  

    

   
 

 
   

 

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Kijk  op de volgende  link  voor  meer  informatie  bodyresult.nl/acties

  

   

6X CAV ITATIE 

€ 299,50
normaal € 747,–

en ontvang een gratis startpakket voor 2 weken 
van het biologische dieet t.w.v. € 150,–!

* Geldig tegen inlevering van deze advertentie

Plaatselijk afvallen op uw probleempunten!
Direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling.
Voor meer info over de cavitatie en/of het biologisch dieet kijk op
onze website www.bodyresult.nl

Deze actie is geldig in de maand april en niet in combinatie met andere acties.

L I P O S U C T I E  Z O N D E R  O P E R A T I E
m e t  d e  L i p o  I I  C a v i t a t i e b e h a n d e l i n g

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

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

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

Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi

odetrends 2014

omer - lentekleuren 2014

lauw
Modetrends 2014M

Z
B                                                • Voor het voorjaar (en ook de zomer) gaan we   

                                               weer volop kleur zien. ‘Radiant Orchid’, een    
                                              heel zachte paarskleur met een puntje roze,   
                                             wordt dé kleur volgens de internationale trend  
                                             watchers. Maar ook roze zelf is het komende  
                                            seizoen volop aanwezig. Oudroze zoals in 
                                           de ‘English Rose’ collectie, en sorbetroze. 
                                         En verder gaan we voor oranje, blauw, rood...

                                        • Bloemboeketten, ontluikende bloemen, bloemen- 
                                             knoppen, bloemblaadjes. De mode voor lente en  
                                            zomer 2014 is één bloemenzee. Nooit tevoren  
                                          zagen we zoveel artistieke bloemenprints. 
Bloemenprints zijn niet banaal meer, maar worden ware kunstwerken. 
Houd je niet van bloemenprints? Vind je ze zoetsappig of te druk? Dit 
seizoen zou je daar wel eens op terug kunnen komen. De bloemenprints 
die op de catwalk te zien waren, zijn geweldig. Soms heel delicaat, soms 
heel sterk. Soms zien we alleen wat bloemen langs de zoom, soms een 
klein boeketje op de schouder.

De kapseltrends zijn op dit moment volop in beweging. Lang haar is 
 zeker niet uit de mode - zeemeerminlokken blijven zwoel en sexy, zeker 
voor de zomer - maar daarnaast gaan we ook halflang haar en korte 
kapsels zien. En daar zitten erg leuke modelletjes tussen.
Bron: www.trendystyle.net  /  www.Mode2014.nl

             Zomer / Lente mode 2014 brengt een kleurenpalet met aardetinten,   
           fel geel, oceaanblauw en ondoorzichtige pastels vormgegeven met de 
        stemming van het seizoen. Hier een blik op de kleur trends 
       voorspeld voor 2014:
      
   Canary Yellow: Zoals de naam al aangeeft, fel geel is een kleuren trend in 2014.
  Cherry Red: Rode mode in alle tinten rood.
Berulean: Super mooie damesmode in middel blauwe tinten.
Aquafresh: Oceaan blauw is de kleurtrend voor vrouwen.
               Tangerine: Alle tinten oranje ga je terug zien in het straatbeeld van de zomer
                    Bron: www.trendystyle.net  /  www.Mode2014.nl

                                     • Blauw is één van favoriete kleuren voor de zomer. Niet alleen   
                                    in de mode maar ook in de make-up. Blauwe oogschaduw en  
                                   blauwe eyeliner - van zeeblauw tot zilverblauw, babyblauw tot  
                               kobaltblauw - zijn weer helemaal trendy. De look is modern en                                     
                                eigentijds. Alles mag en het is, zoals gezegd, 
                                allemaal heel eenvoudig want het 
                                 gaat niet om ingewikkelde 
                                 maquillages.
        Bron: www.trendystyle.net / www.Mode2014.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

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.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Carnavalsvereniging de Heikneu-

ters voor het houden van een vlooien-
markt op 30 maart 2014 in zalencen-
trum de Beckert, Oude Lieshoutseweg 
te Nijnsel. Deze vergunning is ook ver-
leend voor de jaren 2015 tot en met 
2018.

•  Aan Veilig Verkeer Nederland afde-
ling Sint-Oedenrode voor het houden 

van een E-bike training met vaardig-
heidsproeven op 28 april 2014 op het 
parkeerterrein aan de Hertog Hendrik-
straat te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan Stichting Wielerbelang Schijndel 

voor het houden van de Ster ZLM Toer 
GP Jan van Heeswijk op 22 juni 2014.

Melding meerjarenvergunning
•  Van bestuur van MHC Sint-Oedenrode 

voor het houden van een minikamp 
voor de jongste hockeyjeugd op 20 
en 21 juni 2014, accommodatie MHC, 
Bremhorst te Sint-Oedenrode.

Evenementen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

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 pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Onttrekking gedeelte Zwijnsbergen aan de 
openbaarheid van verkeer
Zwijnsbergen is een straat die doodloopt op de Dommel

Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens om het laatste gedeelte van 
Zwijnsbergen  te verkopen aan de ei-
genaar van Zwijnsbergen 11.  Om de 
verkoop mogelijk te maken moet eerst 
het betreffende deel van Zwijnsbergen 
aan de openbaarheid van verkeer wor-
den onttrokken. Die onttrekking aan de 
openbaarheid is naar het oordeel van 
het college mogelijk omdat het te verko-
pen deel van de weg het laatste deel van 
de doodlopende weg is en omdat er niet 
vanaf andere percelen wordt geweegd 
op dat deel van de weg.

Belanghebbenden worden in de gele-
genheid gesteld om schriftelijk hun ge-
motiveerde zienswijze in te brengen te-
gen de voorgenomen onttrekking aan de 
openbaarheid van verkeer. Zienswijzen 
moeten binnen zes weken na de datum 
van deze publicatie worden gericht aan 
het college van burgemeester en wet-
houders.  Een concept grondverkoop-
tekening ligt gedurende die termijn ter 
inzage in het gemeentehuis. 
De tekening kan daar worden ingezien 
tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis.

Parkeerverbod Bedrijventerrein Nijnsel en 
Kerkdijk-Zuid wordt ingesteld
Enige tijd geleden heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten 
om op het bedrijventerrein Nijnsel en 
op de Kerkdijk-Zuid een parkeerverbod 
in te stellen. Tegen dan besluit is des-

tijds bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is 
afgewerkt en het besluit is inmiddels 
ook onherroepelijk. Daarom wordt het 
parkeerverbod op korte termijn met ver-
keersborden aangegeven.

Zwerfvuil rapen! U komt toch ook?
Heeft u zaterdag 29 maart ook zin en tijd 
om het zwerfafval in Sint-Oedenrode op 
te ruimen? Kom dan om 9.15 uur op het 
Burgemeester Wernerplein.

Het programma:
09.15 uur: Opening door wethouder René 
Dekkers;

09.20 uur: Indeling groepen en uitreiking 
veiligheidshesjes, handschoenen, vuilnis-
zakken en een dorstlesser;
09.30 uur: Vertrek onder begeleiding van 
een lid van de wildbeheereenheid;
12.00 uur: Afsluiting in het gemeentehuis.

Tot zaterdag!

Uitkomsten blaastesten jeugdcarnaval
Afgelopen carnaval heeft Stichting 
Jeugdcarnaval de bezoekers van de 
feesttent gecontroleerd op alcohol ge-
bruik. In het totaal zijn er 229 jonge-
ren gecontroleerd door middel van een 
blaastest en hebben 29 jongeren posi-
tief geblazen.  Dit is minder dan vorige 
jaar.  In het totaal komen 6 jongeren uit 
Sint-Oedenrode en de overige jongeren 
komen uit omliggende plaatsen.
 
De samenwerking die Stichting Jeugd-
carnaval heeft gezocht met de gemeente, 

politie, jongerenwerk Welzijn de Meierij, 
Centrum Jeugd en Gezin, GGD en Novadic 
Kentron lijkt met name voor het aantal 
jongeren uit Sint-Oedenrode positieve 
resultaten te hebben. Het aantal van 29 
vinden we echter nog steeds zorgelijk, 
zeker gezien het feit dat het jongeren on-
der de 16 zijn. Om die reden ontvangen 
alle jongeren die positief hebben gebla-
zen een brief. In deze brief worden zij en 
hun ouders gewezen op de risico’s van 
alcohol gebruik op jongere leeftijd en 
worden er suggesties gedaan voor hulp. 

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure
(projectafwijkingsbesluit, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Zijtaartseweg 14 
te Sint-Oedenrode

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.10 en 3.12 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
sub a, onder 3 van de Wabo, een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor: 
De activiteit afwijken van het bestem-
mingsplan: voor vergroting van het 
bouwvlak Zijtaartseweg 14 naar 1,5 ha 
ten behoeve van  het uitbreiden van het 
varkensbedrijf en de oprichting van een 
bedrijfswoning;
De activiteit bouwen: voor de oprichting 
van een varkensstal;
De activiteit milieu: voor het veranderen 
van de inrichting.
De ontwikkeling heeft betrekking op en 
bij de locatie Zijtaartseweg 14, kadas-
traal bekend gemeente Sint-Oedenrode, 
sectie K, nummers 53 en 91. 

Inzage 
De omgevingsvergunning met de hierbij 
behorende stukken liggen vanaf heden 
ter inzage bij het publieksplein van het 
gemeentehuis, Burgemeester Werner-
plein 1 in Sint-Oedenrode. Tevens is de 
mededeling van het besluit  digitaal te 
raadplegen op de website 
www.sint-oedenrode.nl  en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De beroepstermijn van zes weken gaat 

in één dag na verzending van het besluit 
aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet ge-
lijk te zijn aan de datum van publicatie. 
Let daarom in deze publicatie op de ver-
zenddatum van het betreffende besluit.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen zes  
weken na de dag van verzending van het 
besluit (verzenddatum18 maart 2014) 
beroep instellen tegen de verlening van 
de omgevingsvergunning bij de Recht-
bank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Herto-
genbosch. Deze mogelijkheid staat open 
voor belanghebbenden die:
●  tijdig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht 
bij het college; 

●  aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest hun zienswijze bij 
het college naar voren te   brengen. 

Tevens kan degene die beroep heeft 
ingesteld een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzienin-
genrechter van voornoemde sector. De 
omgevingsvergunning treedt in werking 
met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening bij de Voorzieningen-
rechter is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Rijtvenweg 5 5491 PJ 12-03-2014  Oprichten van een kantoor en 
   kantine in een bestaande loods
Vernhout 5 5492VN 14-03-2014 Het veranderen van een inrichting
Borchmolendijk 31 5492 AJ 17-03-2014 Kappen van 1 boom
Meidoornstraat 5 5492 EC 18-03-2014 Plaatsen van een dakkapel
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
De Leijerweg 9 5491 TK 19-03-2014 Gewijzigd uitvoeren van een rundveestal
Weievenseweg 8 5491 RG 18-03-2014 Plaatsen veldschuur/loods
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 14 5491 SG  Bouwen stal, vergroten bouwvlak,  
   veranderen milieu-vergunning

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
27 maart  2014 ter inzage.

Vergunningen

Yvon Yntema

Mijn passie…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Aanwijzingsbesluit 
heffi  ngs- invorderingsambtenaar
Met ingang van 1 maart 2014 is op 
grond van de verplichtingen genoemd 
in artikel 231, tweede lid, onderdelen b 
en c, van de Gemeentewet de heer T.L. 
Sampers aangewezen als heffings- en 

invorderingsambtenaar met betrekking 
tot heffing en invordering van leges. 
Met ingang van deze datum komt het 
besluit van 6 oktober 2006 te vervallen. 
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Bij de kwalificatierondes voor de 
zogeheten “112-wedstrijden” 
heeft de Post Brandweer Sint-
Oedenrode zaterdag 25 maart in 
Schaik de 3e prijs gehaald. Hier-
mee hebben de Rooise spuitgasten 
zich geplaatst voor de volgende 
ronde, die op zaterdag 24 mei ge-
houden wordt in Oostknollendam, 
Noord Holland.
Bij de wedstrijden heeft het korps 
de uitdaging om binnen 45 minu-
ten naar een (uiteraard in scène 
gezet) “incident” aan te rijden, 
binnen 25 minuten het incident 
te bestrijden, de slachtoffers te 

redden, de boel op te ruimen, en 
dat alles met maximale veiligheid, 
uiteraard ook voor de eigen man-
schappen. Het is geen routinewerk 
want het “gastkorps” – ditmaal 
was dat dus Schaik – bedenkt het 
scenario.
Brandweer-woordvoerder Frank 
van der Heijden is blij met de uit-
slag, al is het Rooise korps in de 
voorrondes ook wel eens geëin-
digd als eerste van de tien deelne-
mende korpsen per ronde. “Maar 
ook wel eens als negende” besluit 
hij lachend. 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Meldingen

Brandweer Sint-Oedenrode door 
naar volgende ronde 

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

12 april 
Masta inspectiedag

laat                     uw aanhangwagen 
of caravan keuren!

Gelieve vooraf aan te melden
KijK ooK eens op www.masta.nl

gratis

Inzameling oud papier
Donderdag 27 maart
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur

Zaterdag 29 maart
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 10.30 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 

de Jasmijnstraat 11a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 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. 

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Samsung Galaxy Ace in zwart be-

schermhoesje met lichtbruine rand
• Zwarte map met autopapieren
• Witte Sportbril Julbio
•  Portefeuille met rijbewijs/ID-kaart/

kenteken
•  Groene portemonnee met TNT pasje/

geld
• Zwarte etui met 3 sleutels
•  Stalen armband met steentjes en na-

men aan de binnenkant
• Samsung Galayy S3

Gevonden voorwerpen
•  Autosleutels Mazda aan sleutelhanger 

met een logo

Drieëndertig centimeter haar voor Stichting Haarwens

Elise Pennings uit Sint-Oedenrode 
las een artikel over Haar Droom, een 
afstudeerproject van twee meiden 
die donorhaar inzamelen. Donor-
haar voor jonge mensen die dusda-
nig ziek zijn dat ze een pruik nodig 
hebben. Dat greep haar zo aan, dat 
ze ook in actie wilde komen.

Karine Vohs van kapsalon Savohs 
kreeg de eer om de lange staart van 
de jonge zwemster af te knippen en 
natuurlijk om er daarna weer een 
mooie coiffure van te maken. “Eerst 
wilde ik de staart om praktische re-
denen sowieso al kwijt. Zie dit maar 
eens onder een badmuts te krijgen! 
Toen ik het verhaal las van Haar 
Droom, besloot ik om de schaar erin 
te laten zetten”, motiveert Elise haar 
beslissing. Stichting Haarwens is er 
blij mij. Om een pruik met lang haar 
te maken heeft de organisatie haar 
nodig van vier volwassen mensen. 
De 33 centimeter lange haarbundel 
van Elise draagt daar zeker aan bij.  

Talent gezocht voor optreden in centrum Sint-Oedenrode
De evenementencommissie van 
Sint-Oedenrode is op zoek naar 
(muzikaal) talent. Speelt u in een 
muziekgezelschap? Bent u zelf mu-
zikant of heeft u talent van een heel 

andere orde, zoals goochelen, dan-
sen of een andere vorm van straat-
entertainment? De hele zomer lang 
willen we op vrijdagen en/of zater-
dagen optredens laten zien aan win-

kelend publiek. Heeft u interesse om 
op te treden? Neem dan contact op 
met paperas@paperas.nl en we ne-
men contact met u op. 

Schade door vandalisme?

sint-oedenrode.nl/meldingen

Computerservice Rooi geeft gratis 
computercheck-up aan lezers DeMooiRooiKrant

Al bijna vier jaar kan iedereen uit 
Sint-Oedenrode en omliggende dor-
pen bij Maarten van den Bosch te-
recht voor alle computerproblemen. 
Met zijn bedrijf “Computerservice 
Rooi” verzorgt de gedreven techni-
cus reparaties en onderhoud. Ook 
verkoopt hij jong gebruikte - voor-
namelijk professionele - laptops 

en pc’s. Merendeel is van het merk 
“HP”, waar Maarten met trots ga-
rantie op kan geven.

Softwareproblemen worden op loca-
tie verholpen, maar het grote onder-
houd gebeurt bij hem thuis. Negentig 
procent van alle reparaties is dezelfde 
dag nog klaar. Indien gewenst, is er 

ook een leencomputer beschikbaar. 
Op afspraak kan iedereen langsko-
men bij Nachtegaal 39. Maarten is ui-
terst flexibel in zijn werktijden, waar-
door het zelfs mogelijk is om ’s avonds 
een bezoekje te brengen. Ook werkt 
hij voor verschillende verzekerings-
kantoren en weet hij daardoor dat de 
verzekering veel schade dekt.

Door elf jaar voor Paradigit te hebben 
gewerkt, kan Maarten gerust zeggen 
dat hij het vak goed onder de knie 
heeft. Voor degenen die het in de prak-
tijk willen zien, heeft hij een leuke actie 
bedacht. “Net als een auto, moet een 
laptop ook eens in de zoveel tijd wor-
den nagekeken. Anders brandt het ap-
paraat bijvoorbeeld door, omdat het vol 
stof zit. Iets dat niet veel mensen we-
ten. Daarom geef ik aan de eerste tien 
klanten die me bellen over deze actie, 
een gratis computercheck-up ter waar-
de van € 35.” 

Computerservice Rooi, 
Nachtegaal 39, 06-41437284.

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

27 maart              
Pastorale Raad 20.00-21.30
Pastoraal team 12.30-14.00 

31 maart             
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.30-14.15 

Bijeenkomst pastores dekenaat                                             
14.00-15.30

1 april                   
Bezinningsavond 20.00-21.30
Bijeenkomst parochiebestuur                                                 
20.30-22.30

3 april                   
Bijeenkomst pastoraal team
12.30-14.00

4 april                   
Viering Odendael  10.00-11.00
Rondbrengen ziekencommunie
10.00-12.00
Werkgroep Tienergroep 19.00-20.30                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Jezus is onze hoop. Niets, zelfs niet zonde of dood, is in 
staat ons te scheiden van de zegende kracht van zijn liefde.

Paus Franciscus

genda

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

Laatste vieringen in Eerschot en 
Boskant
In het weekend van 5 en 6 april 
worden zowel de Goede Herder-
kerk te Eerschot als de H. Ritakerk in 
Boskant aan de eredienst onttrok-
ken. Vanuit beide geloofsgemeen-
schappen is door een werkgroep 
naar een goede invulling gezocht 
voor deze dagen. Een waardig slot, 
passend bij de traditie van de be-
treffende gemeenschap. Gekozen 
is voor het thema van de dankbaar-
heid. Dankbaar mogen wij zijn voor 
de jaren dat we parochie en geloofs-
gemeenschap mochten zijn rond de 
Goede Herder en de H. Rita. Die 
dankbaarheid vieren we in de eucha-
ristie en in een aansluitend moment 
van ontmoeting. Daarnaast willen 
we ook de vrijwilligers/-sters danken 
voor hun trouwe inzet en betrokken-
heid. De geloofsgemeenschap van 
de Goede Herder krijgt vorm in een 
fotoboekje met afbeeldingen van dit 
zo bijzondere kerkgebouw. De Rita-
vrijwilligers/-sters zullen op zondag-
middag 6 april samen een koffietafel 
gebruiken om zo elkaar te danken. 
Naast de voorbereidingen voor de 
laatste vieringen, wordt ook gewerkt 
aan het veilig stellen van de waarde-
volle interieurstukken van beide ker-
ken. Een aantal zaken kan worden 
herbestemd in andere kerken van de 
parochie. Ook paramenten en vaat-
werk zullen we overbrengen naar 
andere kerkgebouwen van de paro-
chie. Hierin wordt ook meegenomen 
een goede herbestemming van de 

luidklokken en de orgels. De herin-
richting van de Boskantse doopka-
pel tot devotiekapel van de H. Rita 
wordt ter hand genomen. We hou-
den u van al deze ontwikkelingen op 
de hoogte.
We hopen op een waardige afslui-
ting van “kerk-zijn” rond de H. Rita 
en de Goede Herder.

Pastoor Vincent Blom

Het programma voor het weekend 
van 5 en 6 april ziet er als volgt uit:
Zaterdag 5 april
19.00 uur: Eucharistieviering (dank-
viering) in de Goede Herderkerk.
Aansluitend aanbieden van het eer-
ste herinneringsboekje en informeel 
samenzijn voor parochianen en vrij-
willigers.

Zondag 6 april 
11.00 uur: Eucharistieviering (dank-
viering) in de H. Ritakerk.
Aansluitend informeel samenzijn en 
koffietafel voor de vrijwilligers in De 
Vriendschap.
17.00 uur: in zowel de Goede 
Herderkerk als de H. Ritakerk wordt 
een (vesper)viering gehouden rond 
het H. Sacrament. Vanuit deze vie-
ringen wordt het H. Sacrament over-
gebracht naar de St. Martinuskerk 
alwaar om 17.45 uur een korte cere-
monie van ontvangst wordt gehou-
den, gevolgd door een kort lof.

Bezinningsavonden rond de Heiligen
Derde avond: Dinsdag 25 maart
Edith Stein (1891-1942) 
Inleider: Mgr. Joris Schröder 
Zuster Teresia Benedicta van het 
Kruis, ons beter bekend als Edith 
Stein, groeide op in een joods ge-
zin, maar werd later een overtuigd 
atheïste. Ze was als filosofe altijd op 
zoek naar de waarheid. Na het lezen 
van de werken van Teresia van Avila 
wist ze dat ze de waarheid gevon-
den had. Ze bekeerde zich tot het 
katholicisme; ze liet zich dopen en 
trad zelfs in bij de zusters Karmelie-
tessen. Tijdens de tweede wereld-
oorlog werd ze vanwege haar joodse 
achtergrond gevangen genomen en 
vermoord in het concentratiekamp 

Auschwitz. Juist als zoekende gelo-
vige kan ze ook voor ons nog altijd 
een bron van inspiratie zijn.

Vierde avond: Dinsdag 1 april 
Chiara Lubich (1920-2008)
Inleiders: Pastor Paul Rens en 
pastoraal werkende Manon vd Broek
Chiara Lubich stond aan de wieg van 
de Focolare-beweging. Haar bewe-
ging gaf katholieke leken een duidelij-
ker stem. “Je hoefde echt geen pries-
ter te zijn om iets voor je medemens 
te betekenen”, vond Chiara Lubich. 
Wat zij hiermee bedoelde, hoe zij dit 
in haar leven gestalte gaf en daarin 
ook vele anderen betrok, horen we 
tijdens de vierde bezinningsavond.

Pater Pio
Afgelopen dinsdag mocht ik een 
bezinningsavond leiden over Pa-
ter Pio, een Italiaanse Kapucijn uit 
de vorige eeuw. Hij stierf in 1968 
na een bewogen leven met allerlei 
wonderbaarlijke gebeurtenissen: ex-
tases en visioenen, genezingen, hij 
had de wondentekenen van Jezus in 
zijn lichaam en duizenden mensen 
kwamen bij hem, of schreven hem, 
om geestelijke raad. De kerkelijke 
overheden bekeken hem met arg-
waan en probeerden hem verschil-
lende keren op non-actief te stellen. 
De gewone mensen zagen in hem al 
snel een heilige. 

Toen ik me voor deze avond ging 
verdiepen in het leven van pater Pio 
kende ik hem nauwelijks. En eerlijk 
gezegd weet ik ook niet zo goed 
wat ik aan moet met verhalen over 
extases, bilocatie (op twee plaatsen 
tegelijk zijn) en gevechten met de 
duivel. Maar wat me wel treft in zijn 
leven is zijn diepe geloof en hoe hij 
van daaruit mensen bij God weet te 
brengen. Dat deed hij al tijdens zijn 

leven door de manier waarop hij de 
mis vierde, mensen bijstond in hun 
geestelijke en lichamelijke nood 
en als biechtvader mensen vergaf 
en hun leven terug gaf. Het mooie 
is, dat hij nog steeds mensen weet 
te raken. In mijn vorige parochie, 
Geldrop, hadden we een Pater Pio 
gebedsgroep. Verschillende keren 
vertelden leden van die groep hoe 
pater Pio hun leven een andere wen-
ding had gegeven. En ook afgelopen 
dinsdag waren spontane getuigenis-
sen van verschillende mensen het 
meest indrukwekkende onderdeel 
van de avond: Hoe ze op voorspraak 
van pater Pio genezen waren; hoe 
ze –als weduwnaar en weduwe- bij 
zijn schrijn in San Giovanni Rotondo 
elkaar hadden ontmoet en nu samen 
door het leven gaan… 

Onze vorige paus, Benedictus XVI 
zei eens: “Pater Pio is een buitenge-
woon mens, zoals God er af en toe 
naar de aarde stuurt om de mensen 
te bekeren”. Laten we God dank-
baar zijn voor dit soort mensen. 

De heilige Rita noveen

De heilige Rita noveen is weer be-
gonnen. Boskant loopt weg met 
haar. Zij werd in 1381 geboren in 
het Italiaanse Rocca Parena maar 
spreekt nog steeds tot de verbeel-
ding. 22 mei is haar sterfdag en een 
goede traditie is dat zieken deze dag 

een aan Rita gewijde roos ontvan-
gen. Zij wordt vaak aangeroepen als 
mensen echt geen uitweg meer zien.
De inmiddels twee jaar oude kapel 
ligt er tussen Sint-Oedenrode en 
Boskant mooi bij in een aarzelend 
voorjaarszonnetje.
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Thema-avond “Kind en echtscheiding”

Deze thema-avond is bedoeld voor 
ouders die in een echtscheidings-si-
tuatie zitten of onlangs gescheiden 
zijn.

Op deze avond wordt er door di-
verse sprekers uitleg gegeven over 

de praktische en sociaal-emotionele 
gevolgen van de scheiding voor 
kinderen en wordt er een toelich-
ting gegeven op mogelijke onder-
steuning hierbij vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin “CJGgeeftant-
woord”. 

Wanneer: donderdag 3 april 2014. 
Tijd: Van 20.00 tot 22.00 uur (zaal 
open vanaf 19.45 uur). Waar: Bi-
bliotheek Uden, Mondriaanplein 16. 
Kosten: Geen

Voor informatie en/of aanmelding: 
Bent u geïnteresseerd in deze the-
ma-avond dan kunt u zich tot ui-
terlijk 1 april 2014 aanmelden. Dit  
kunt u doen door te bellen naar on-
derstaand  nummer of een email te 
sturen naar 
info@cjggeeftantwoord.nl met uw 
gegevens en het aantal deelnemen-
de personen. We verzoeken u om 
uw bevestigingsmail mee te nemen. 

Dorpsgenoot Annie Dortmans exposeert in Gorinchem

Samen met twee andere kunste-
naars exposeert onze dorpsgenoot 
Annie Dortmans van 5 april tot en 
met 11 mei in Galerie Ars Longa in 
Gorinchem, Westwagenstraat 63. 
De galerie is geopend op zaterdag 
en zondag van 13.00 uur tot 17.00 
uur.

De werken zijn geselecteerd door 
Jack van Mildert, gastcurator van 
het Gorcums Museum.

De tentoonstelling is getiteld: “Van 
oude dingen, en wat je er nog meer 
mee kan doen.” Annie Dortmans is 
in 2008 afgestudeerd aan de schil-
deropleiding van de Kunstacademie 
van Arendonk.
Na een pauze van twee jaren waarin 
ze een kinderatelier in Sint-Oeden-
rode heeft opgezet,  heeft ze weer 
een nieuwe studie in Arendonk op-
gepakt met de titel: Monumentaal 
en Mixed Media.

Kunsthistoricus Bert van der Linden 
schreef over haar het volgende:
Annie Dortmans, een bouwmeester. 
Wat het meest blijft hangen na het 
bekijken van het werk van Annie 
zijn de schilderijen die iets van archi-
tectuur laten zien. De meest tot de 
verbeelding sprekende schilderijen 
bestaan uit illusies van het exteri-
eur of het interieur van bouwwer-
ken of gedeelten daarvan. Annie’s 
werk is als lopen in een stad, op een 
industrieterrein, of in een verlaten 
fabriekshal. Grote lege hallen, waar 
achter iedere open deur weer een 
andere ruimte opdoemt. Het roept 
een raadsel op: waar bevinden we 
ons? Maar die omgeving heeft ook 
een ontnuchterende betekenis, het 
beklemtoont het gewone van een 
gebouw.

Zij laat zich inspireren door beelden 
die zij op haar netvlies krijgt. De aan 
de werkelijkheid ontleende vormen 
weet zij vervolgens te abstraheren 
en om te zetten in sfeervolle voor-
stellingen in het platte vlak. Door het 
uitgekiende gebruik van perspectief 
is het alsof je als beschouwer ruim-
tes betreedt waar je nooit eerder 
bent geweest. Annie leidt ons via 
een tweedimensionale weg binnen 
in een driedimensionale wereld; je 
wordt vanzelf de diepte ingetrok-
ken.  De stijl van schilderen is vrij, 
speels, haast impressionistisch. 

Les Chanteurs en communicantjes

“De Bijbel is een soort tom tom, 
hij wijst je de weg in het leven”

Zondagmorgen om 9.30 uur was 
er een speciale heilige mis in de St. 
Martinuskerk. Het bekende regio-
nale gregoriaans koor, Les Chan-
teurs Gregoriens, uit Uden, ver-
zorgde onder leiding van dirigent 
Bert de Win en organist Jan de Laat 
de eucharistieviering.

De aspirant communicantjes wer-
den voorgesteld door pastor Blom 
aan de parochianen. Hij vertelde de 
communicantjes, die onderweg zijn 
naar hun eerste heilige communie, 
dat de bijbel eigenlijk een soort tom 
tom was en als je de levensweg niet 
weer wist, kon je in de bijbel weer 

het juiste pad terug vinden. 
De St. Martinuskerk zat vol met pa-
rochianen en belangstellenden voor 
de gregoriaanse zang, het waren 
wisselende zangen van de zondag 
en verder de vaste gezangen uit mis 
IV aangevuld met Credo II. 

Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 29 maart
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz). intentie: Wim der Kinderen
Zondag 30 maart
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Maria Spoormans-van 
Berendonk, Marjan Peters-Hegeman, 
familie van de Laar-van Heeswijk, 
Arie en Jet de Korte- van de Laar, 
Frans van de Wijdeven, Jopie Mee-
kel-Adema, Riek van de Ven-de Jong, 
Harry en Nell van de Meerendonk, 
Jan Scheepens, Frits Martens, Lyanne 
en Merlin Martens.
Zaterdag 18.30 uur: Eucharistievie-
ring in Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)

De Goede Herder
Zaterdag 29/3 19.00u. Eucharistie 
met parochieel koor.
Intenties: Jan van Oorschot; Netty 
Bekkers-van Aert; Lies en Jaco-
bus van Aert-Marcus; Toon en To-
nia van Kemenade-van de Hurk; 
Bijzondere intentie; Johan en 
Hanneke van Genugten-van de Rijt; 
Wilhelmien Kvinge-van Genug-
ten; Pieter Bekkers; Anna Bekkers-
Voskens; Frie Bekkers; André de
Kever; Jos Siemons; Johan Linders.
Zondag 12.15 u. Doop Karlijn van 
der Linden. 13.30 u. Doop Lynn 
Speeks en Milan Verschuijten.

Parochie Liempde
Zaterdag 29 maart 18.30 uur 
Toon Saris (mgd), Ties Spierings, Jan 
Antonissen (verj), Jans vd Velden – 
v Haaren (uit dankbaarheid)
Zondag 30 maart  09.30 uur 
Kees v Aarle (verj), Harrie Kuppens 
(verj) en Zus Kuppens – v Oorschot
Marinus en Dirk vd Meijden en fam.
Maandag 31 maart 09.00 uur
Dinsdag 1 april 19.00 uur 
Woensdag 2 april 19.00 uur 
Cor en Mari Smolders
Donderdag 3 april 09.00 uur 
Vrijdag 4 april 09.00 uur (aansl. 
aanbidding)

Overweging 29 en 30 maart
Dit weekeinde horen we hoe Jezus een 
blinde geneest. Op zich niet zo uitzon-
derlijk, maar dit keer is het aanleiding 
tot een twistgesprek: de genezen man 
wordt door de Joodse religieuze auto-
riteiten ter verantwoording geroepen 
over wie hem (op sabbat nog wel!) 
genezen heeft. En steeds meer ver-
diept en verwijdt zich de kloof tussen 
enerzijds de ex-blinde, die letterlijk zijn 
eigen ogen gelooft en dus ook Jezus, 
en tegenover hem de Farizeeën en 
schiftgeleerden die in Jezus een char-
latan en godslasteraar zien. De vraag 
waar alles om draait is ook de vraag 
die aan ieder van ons wordt gesteld en 
die wij alleen persoonlijk kunnen be-
antwoorden: is Jezus voor ons – ook in 
ons eigen bestaan hier en nu – Degene 
die bij machte is om in de kracht van 
Gods Geest wonderen te verrichten? Is 
Hij, met andere woorden, de Zoon van 
God van wie wij heil en genezing mo-
gen verwachten? Zalig die niet gezien 
en toch geloofd hebben!

H. Martinus Olland
Zaterdag 29 maart 
Geen eucharistie.

Martinuskerk centrum
Zondag 30 maart 9.30u.: 
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Overl. ouders Vermelt-
foort-Sanders en overl. fam., Driek 
van den Oetelaar, Piet en Anneke 
van de Sande-de Wit, Dieneke van 
de Ven-van Gerwen, Netje van Erp-
van Gerwen, Harrie van Erp en Zus 
van Rooij-van Erp, Overl. ouders 
van der Burgt-de Haan, Gerrit Roij-
akkers en overl. ouders Gerardus 
en Helena Smits-van der Velden en 
Hendricus, Toon en Frans, Gerard 
van der Heijden v.w. zijn verjaardag.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. In-
tenties: de hr. en mevr. Vermeulen, 
Stien Habraken.
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
Vrijdag 10.00u. Eucharistie in Oden-
dael i.v.m. 1e vrijdag v.d. maand.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Odendael
Zondag 30 maart 10.00 uur
Eucharistieviering met Odendael 
koor Intentie: overleden
Mevr. Sjaantje van Nostrum-Rovers
Mevr. Leentje van Roosmalen-
Verspagen Mevr. Wies van de 
Wijdeven-van den Einden Martien 
van de Biggelaar
Vrijdag 4 april
Eucharistievering met Odendael 
koor

Parochie H. Rita Boskant.
Zaterdag 29 maart om 17.30 uur 
Eucharistieviering met zang van het 
Ritakoor.
Misintenties. Gerard Persoons. Kee 
van der Schoot van der Heijden.
Voor een ernstige Zieke. Marinus en 
Miet van Beerendonk van Zutphen.
Sjaan en Toon Bekkers.
Donderdag 3 April om 19.00 uur
is de 3de Ritanoveen.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag  30 maart om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd 
koor.  
Intenties:  Miet en Bert van Erp- v.d. 
Tillaart en dochter Diny,  Jans v.d. 
Meerakker,  Cisca van Dongen- v.d. 
Laar, Willem en Antonia v.d. Loo- 
v.d. Sande, Martha en Driek  v.d. 
Berg en zoon Gerrit, overl. fam. v.d. 
Berg en van Zoggel.           

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 29 maart
18.30 uur Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
Zondag 30 maart
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
intenties: Mariet van Lieshout-
Verkuijlen, Willem en Grarda van 
Kemenade-Nouwens, Wiesje Spit-
Fijen.
Maandag 31 maart
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 2 april
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 4 april, Eerste Vrijdag van de 
maand
08.30 uur: Eucharistieviering

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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WhatsUpp: dichtbij de mensen

De theaterzaal in Mariëndael was 
afgelopen weekend gezellig inge-
richt. Overal stonden groepjes met 
stoelen. Kleine tafeltjes met zacht 
gekleurde lampjes maakten er een 
intiem geheel van. Geroezemoes 
klonk door de zaal totdat de combo 
een rustig deuntje inzette en een 
aantal dames rechtsvoor het podium 
opstapte. Ook vanaf de andere kant 
stroomde het podium vol. Interac-
tief, dichtbij de mensen en met el-
kaar in contact. Dat was de opzet. 
De voorstelling van popkoor Novelty 
heette niet voor niets: ‘WhatsUpp’.

Direct vanaf het begin zat de swing 
erin en wist Novelty het publiek bij 
de voorstelling te betrekken. Een paar 
stemmen klonken even niet helemaal 
zuiver, maar al snel was dat niet meer 
het geval. Waarschijnlijk waren dat 
toch nog wat laatste zenuwen. Het 
repertoire was goed gebalanceerd, 
meerstemmig en vol verrassingen. De 
koorleden genoten er zelf van. 

 “Bellen, bellen, bellen”, klonk door 
de zaal: een volgend nummer? Nee, 
blijkbaar was het een weldoordacht 
intermezzo. Het publiek werd ver-
zocht toch echt de mobiel aan te 
laten staan. Een grote vaas met in-
geleverde mobiele nummers werd 
‘voorgereden’ en de gelukkige per-
soon die werd gebeld, kreeg gratis 
een WhatsUpp-CD. ‘Skatje ik was 
fout… vergeef me.’ en meer van 
dat soort App’jes rolden regelmatig 
over het scherm en twitterberichten 
werden ‘realtime’ bijgehouden. “We 
hebben heel bewust gekozen voor 
een andere setting dan de vorige 
keer”,  aldus koorlid Lianne Heijns-
dijk. “Dat was een grandioos suc-
ces en zoiets kun je onmogelijk op 
diezelfde manier nog eens evenaren. 
We wilden nu een interactieve show, 
waarmee we dichter bij de mensen 
staan. WhatsApp  is nu erg hip en 
gaat ook over onderling contact.”
Zelfs tijdens de pauze ging de voor-
stelling door. Terwijl het publiek ge-
noot van een verkoelend drankje, 

verschenen de koorleden zingend 
boven de entree.  “Dat is zeker al-
vast de toegift”, werd onder het 
publiek gegniffeld. Toch leek het na 
de pauze vrij rustig. A capella zong 
een klein groepje relaxed in halve 
kring; totdat voor de ramen de diri-
gent voorbij flitste. Ook de rest van 
het koor was blijkbaar de weg even 
kwijtgeraakt. Zij verschenen pas na 
het eerste lied ten tonele.

Na afloop van de voorstelling volg-
de een staande ovatie voor koor, 
combo, dirigent en regisseuse. Niet 
alleen het publiek was tevreden. 
“Het effect van de zangers was heel 
groots, vooral wanneer ze de zaal 
in gingen”, gaf regisseuse Meta  
Stevens aan. “Dat wilde ik ook. 
Daardoor ontstond er echt contact 
met het publiek en een informele 
sfeer. Ik heb heel erg genoten.” 

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00-13.00 uur
Andere tijden op afspraak

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 29 maart liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot Heistraat 
22. Maar iedereen is vanaf 19.30 
welkom want dan is de koffie en 
thee al klaar. Ook wordt er weer 
een loterij gehouden. 
Heb je geen geluk in de loterij, na 
afloop van het kaarten gaat ieder-
een weer met een vleesprijs naar 
huis. 

G@zzerop bij  
Café van Ouds
Het podium zal zaterdag aanstaan-
de, in Café van Ouds aan de Heu-
vel 8, goed gevuld worden door de 
veertienkoppige band “G@zzerop”.
Deze band is onder andere bekend 
van Ollend Dreijt Dur tijdens haar 5 
jarig bestaan.
G@zzerop zal er zeker een spette-
rend live optreden neerzetten met 
tal van hits uit de jaren zeventig en 
tachtig. De toegang is gratis.
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WWW.LAVIE-SEASONS.NL
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TEL: 0499-37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

 Beek en Donk Heereindsestraat 2 

Te koop bij inschrijving

Deze authentieke woonboerderij is vrij 
gelegen en toch dicht bij het centrum van 
Beek en Donk. Het ruime perceel heeft een 
oppervlakte van 2.220 m². Rondom de boerderij bevindt zich een 
tuin ingericht met een gazon, veel groen en diverse boomsoorten. 
Verder treft u op het perceel een bakhuis, een hobbydierenverblijf 
met wei en een schuurtje. Kom vrijblijvend een kijkje nemen in deze 
bijzonder fraaie en karakteristieke woonboerderij met vele authen-
tieke elementen en diverse bijgebouwen. Splitsing van de boerderij 
behoort tot de mogelijkheden. 

Kijkdagen op woensdag 18 september van 16:30-17:30 uur
en donderdag 26 september van 16:30-17:30 uur.  

Inschrijven is mogelijk tot 10 oktober 2013, 12:00 uur.

• Bouwjaar: 1933

• Perceelsoppervlakte: 2.220 m² 

• Woonoppervlakte: ca. 140 m²

• Inhoud: ca. 1.450 m³

•  Verkeert vrijwel geheel  
in originele staat

• Mogelijkheid tot splitsing

AUTHENTIEKE
WOONBOERDERIJ

TEL: 0499-37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

 Beek en Donk Heereindsestraat 2 

Te koop bij inschrijving

Deze authentieke woonboerderij is vrij 
gelegen en toch dicht bij het centrum van 
Beek en Donk. Het ruime perceel heeft een 
oppervlakte van 2.220 m². Rondom de boerderij bevindt zich een 
tuin ingericht met een gazon, veel groen en diverse boomsoorten. 
Verder treft u op het perceel een bakhuis, een hobbydierenverblijf 
met wei en een schuurtje. Kom vrijblijvend een kijkje nemen in deze 
bijzonder fraaie en karakteristieke woonboerderij met vele authen-
tieke elementen en diverse bijgebouwen. Splitsing van de boerderij 
behoort tot de mogelijkheden. 

Kijkdagen op woensdag 18 september van 16:30-17:30 uur
en donderdag 26 september van 16:30-17:30 uur.  

Inschrijven is mogelijk tot 10 oktober 2013, 12:00 uur.

• Bouwjaar: 1933

• Perceelsoppervlakte: 2.220 m² 

• Woonoppervlakte: ca. 140 m²

• Inhoud: ca. 1.450 m³

•  Verkeert vrijwel geheel  
in originele staat

• Mogelijkheid tot splitsing

AUTHENTIEKE
WOONBOERDERIJ

Schijndel       Putsteeg 85 
• Bouwjaar: 1952
• Perceelsoppervlakte: ca. 8.700 m² 
• Woonoppervlakte: ca. 190 m²
• Inhoud: ca. 730 m³
• Creëer uw eigen droomboerderij
• Eventueel met meer grond te koop
•  Voor meer informatie, de verkoopvoor-

waarden en het inschrijff ormulier kunt u 
contact opnemen met ons kantoor.

Te koop bij inschrijving
Woonboerderij met voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gelegen aan 
de rand van Schijndel. De voorzieningen zoals lagere en middelbare scholen, 
winkels, etc. bevinden zich op minder dan 700 meter afstand. De woonboer-
derij met bijgebouwen wordt aangeboden op ca. 8.700 m² ondergrond. Aan-
grenzend worden 2 percelen landbouwgrond aangeboden van respectieve-
lijk 1.26.25 ha en 1.30.00 ha. Het is mogelijk om op de 3 kavels afzonderlijk te 
bieden, danwel op alle 3 de kavels of een combinatie van de 3 kavels. 

De boerderij is gedateerd. Men dient rekening te houden met renovatie- en 
moderniseringskosten. 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen in deze fraaie woonboerderij met diverse 
bijgebouwen met volop mogelijkheden. 

Kijkdagen op zaterdag 12 april van 10:00 – 12:00 uur 
en vrijdag 25 april van 16:00 – 18:00 uur.  
Inschrijven is mogelijk tot 30 mei 2014, 12:00 uur.

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken
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HOEPELMAN I KAPPERS St. Oedenrode 
Knip deze bon uit en ontvang €5,- korting* op een behandeling of producten. 

Afspraak maken 24/7, met onze Hoepelman APP, 
Online www.hoepelmankappers.nl of bel 0413-478991 

*minimaal knippen-finishing behandeling, geldig tot 1 mei 2014, maximaal per klant 1x €5,- korting op behandeling en onbeperkt op producten 

5 

Lenteconcert met Trio A Capella in de Knoptoren

Zondagmiddag, 23 maart, om half 
drie begon de lente in de Knoptoren, 
het Roois Kultuur Kontakt had voor de 
tweede keer in successie, een a capel-
la lenteconcert georganiseerd.

Drie ensembles waren uitgenodigd om 
in dit cultureel erfgoed op te treden. 
Elk ensemble zong een kwartier voor 
en na de pauze. Ook was er rekening 
gehouden met de muziek en de sa-
menstelling van het ensemble. Uitge-
nodigd waren:

Uit Eindhoven, Vocal Group Flavor8, 
samen gesteld uit 4 dames en 4 heren. 
In 2010 opgericht en zingt  moderne 
jazzy tot ballads als up time.Het  werd 
een afwisselend programma dat be-
stond uit 8 nummers, waaronder Duke 
Ellington en McCartney/Lennon.

Uit de regio Den Bosch, hoorden we 
het Vrouwenkoor Ongehoord, opge-
richt in 1989 en het koor bestaat uit 
12 vrouwen, zij zongen  klassiek en 
van oud tot modern en meestal 3 – of 
4 stemmig. Hun repertoire beston uit 

9 a capella songs, waaronder het zeer 
mooi gezongen ‘The maiden and the 
sea’

Het derde ensemble was voor ons, het 
bekende mannenkwartet Keychoro. 
Op hun humoristische wijze brachten 
zij het, talrijk aanwezig publiek, aan 
het lachen en zij namen ons mee in de 
wereld van de barbershop, pop, close 
harmony en musical.

Het was een geslaagd lenteconcert en 
zeker herhaalbaar voor een derde keer.

Hoepelman Kappers viert vijfjarig bestaan
Het is inmiddels alweer vijf jaar ge-
leden dat Hoepelman Kappers haar 
zaak opende aan Borchgrave 11 in 
Sint-Oedenrode. Het team bestaande 
uit Sabien, Manon, Patrick, Nicky en 
Kelly viert dit graag met iedereen. 
Daarom geven zij € 5,00 korting op 
één behandeling of producten. Deze 
is verkrijgbaar door de bon in deze 
advertentie uit te knippen.

Hoepelman is gespecialiseerd in Color 
master, haarverlengingen en haarwer-
ken. Knippen kan op afspraak, maar 
u kunt ook gewoon binnen komen 
wandelen. Van dinsdag tot en met 
donderdag is de kapperszaak van 9.00 
tot en met 17.00 uur geopend. Op 
vrijdag vanaf 9.00 tot en met 19.00 
uur en zaterdag van 9.00 tot en met 
16.00 uur. 

Via de Hoepelman APP kunt u 24 uur 
per dag een afspraak maken. Deze is 
al meer dan 1300 keer gedownload en 
vrij eenvoudig te gebruiken. U kunt ook 
via  www.hoepelmankappers.nl een be-
zoek in plannen. Knippen kan al vanaf 
€ 20,00 en voor kinderen tot en met 12 
jaar geldt zelfs een 
tarief vanaf 
€ 14,50.

advertorial
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 26 MAART

T/M DINSDAG 1 APRIL
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KIJK OP ACTION.NL

4 METER

EUROPESE 

TOPKWALITEIT!

SUPER ZACHT!

3 PAAR 6 STUKSPLATTE
KWAST
maat 78-2”

0.69

MEGAZAK
PAAS
FIGUREN
350 gram

1.99

CAPETOWN 
WASHAND
diverse kleuren
16x21 cm

0.39

VOORJAARSTAK
OF BLOESEM 
GUIRLANDE
lengte 75 cm

0.79

MEISJES
BALLERINA’S
diverse kleuren 
en prints
maten 30-35

3.79

12 liter
Ø 35 cm

1.69
34 liter
Ø 50 cm

3.69

RUNNING
SOKKEN
met coolmax
maten 35-46

1.19

LONGDRINK
GLAZEN
inhoud 6x27 cl 

1.49

DECO
VOORJAARSKRANS
diverse kleuren
bessen en bloemen
Ø 17 cm

DAMESJURK
MET CEINTUUR
diverse streep motieven
met ceintuur en v-hals
maten S-XL

CORAL DELUXE
FLEECEPLAID
diverse uni kleuren
150x200 cm

SPECTRUM
TUINHOUTBEITS
voor het beschermen en 
afwerken van b.v. tuinhuis, 
schutting of hekwerken
watergedragen en 
weerbestendig
donkerbruin
2.5 liter

CAPETOWN
BADDOEK
diverse kleuren
100% katoen
50x100 cm

MELKCHOCOLADE
PAASEIEREN
200 gram

DAMES 
BALLERINA’S
diverse kleuren 
en prints
maten 36-41

KUNSTSTOF
TUINPOT
18 liter
Ø 40 cm

KRABPAAL
MET SPEELTJE
antraciet of ivoor
48x40 cm

GARNIER FRUCTIS 
SHAMPOO OF CONDITIONER
diverse varianten
300, 250 of 
200 ml

AVONTUREN
SPEELTENTSET
koepel, tunnel en wigwam
400x122x137 cm

SPORT
SOKKEN
dames/heren
grijs, wit of zwart
maten 35-46

TUIN DECO
ROZENBOOG
metaal
2.4x1.4 meter 

PROGARDEN
WORTELDOEK
voor het tegenhouden
van onkruid
8x1.5 meter

TOROS
WATERGLAZEN
inhoud 6x20.5 cl

7.95

5.79

2.29

1.19

3.39

1.69

4.49

3.99

2.39

1.59

5.491.29

2.39

12.95

0.99

Elders
8.95
9.99

Elders
13.95
15.79

Elders
1.79
1.99

Elders
1.99
2.29

Elders
9.95
12.95

Elders
8.95
9.95



Woensdag 26 maart 2014
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 27

Speciale rondleiding langs Hells Highway
Treed in de voetsporen van de be-
roemde 101ste luchtlandingsdivisie 
die in 1944 bij Eindhoven landde. 
Battlefield Tours houdt vanwege het 
70-jarig jubileum van operatie Mar-
ket Garden op zaterdag 17 mei een 
speciale rondleiding langs de Hells 
Highway.

De tourbus van Battlefield Tours rijdt 
de route die de Screaming Eagles 
van de luchtlandingsdivisie volgden 
tussen Eindhoven en Veghel. Ze 

hadden de taak de bruggen bij Son, 
St. Oedenrode en Veghel te verove-
ren om vervolgens Eindhoven in te 
nemen. De luchtlandingstroepen 
stuitten op zware tegenstand. 

De bustoer begint om 9.45 uur op 
het centraal station in Eindhoven en 
wordt met korte wandelingen afge-
wisseld. Een deskundige gids reist 
mee en toont u de sporen van de 
gevechten die zelfs na 70 jaar nog 
steeds zijn te zien. 

Tijdens de tour is er ook een optre-
den van reënactors, gekleed in au-
thentieke, Amerikaanse uniformen. 
Ook ziet u de beelden van de oor-
log, waardoor u een idee krijgt hoe 
hevig het er in de septemberdagen 
van 1944 aan toe ging.

De lunch vindt in Eerde plaats. De 
rondleiding eindigt om 17.00 uur op 
het station in Eindhoven. Er is plek voor 
20 deelnemers. De tour staat onder lei-

George Henry Rhodes (Legernummer T/10694070)

In de periode van september en ok-
tober 1944 hebben 23 Britse solda-
ten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid gegeven. Zij rusten sinds die 
tijd hier op het St. Martinuskerkhof. 
De verhalen zullen hen een gezicht 
geven, de lezer een passend gevoel 
van diepe dankbaarheid en mogelijk 
ook een antwoord op de vraag: Is 
het goed om deze mensen te blijven 
herdenken, of moeten we hen maar 
vergeten?

George werd geboren rond 1910, 
als zoon van George Albert en 
Caroline Mary Rhodes. Toen hij op 
21 september 1944 sneuvelde, was 
hij 33 jaar oud. Hij was korporaal 
in het Royal Army Service Corps. 
George was een van de airdespat-

chers in Dakota KG 489 van het 
437ste squadron Royal Canadian 
Air Force. Samen met Donald Tite, 
Reginald Adams en Rowland Clax-
ton was George in de Dakota die 
neergeschoten werd bij Eerschot. 
Het toestel kwam neer dichtbij het 
Everse Akkerpad.
George was getrouwd met Vera 
Gwendoline. Ze hadden een zoon, 
Neville.  In 1995 overhandigde Ire-
ne Gardner Louis Kleijne een brief 
die ze in maart 1945, een half jaar 
nadat de Dakota KG 489 was neer-
gestort, van Vera Rhodes had ont-
vangen. (Irene Gardner was in 1944 
getrouwd met Reg Adams)
Om een idee te krijgen wat toen, te-
gen het einde van de oorlog, wel en 
niet bekend was en hoe hun situatie 
een half jaar na dato was, volgen 
hier de belangrijkste fragmenten uit 
deze brief van 22 maart 1945.

“Mijn beste Mevr. Adams, bedankt 
voor je brief. Mijn hart gaat naar jou 
uit in deze tragische tijd. We zijn in 
ons groot verdriet verenigd. Mijn 
man sneuvelde op die vreselijke trip 
– 21 september. 
Net voor Kerstmis ontving ik zijn 
persoonlijke eigendommen – ring, 
horloge, aansteker, portefeuille, 
enz. en ongeveer vier weken gele-
den berichtte de Graven Commissie 
me dat hij is begraven ergens bij Til-
burg, Holland. Zo zie je, beste Mevr. 
Adams, het is erg definitief. Ik heb 
het geluk gehad dat men mij enige 
details heeft verteld. Ik heb vrien-
den die een zekere Major Whiteley 
kennen. Via hem hebben ze wat 
informatie kunnen achterhalen. Ik 

zal proberen om het je te vertellen: 
Van de nachtoperatie werden drie 
vliegtuigen vermist en 11 mannen. 
Misschien weet je dat elk toestel een 
korporaal en 3 manschappen ver-
voerde. In een ervan was korporaal 
North. In een ander korporaal Rho-
des en in het derde korporaal Hall.  
Ik kende korporaal Hall erg goed, hij 
is gesneuveld.
Een man is met zijn parachute uit 
het vliegtuig gesprongen, ofschoon 
hij gewond was; hij zegt dat alle 
mannen in zijn toestel dood waren 
voordat hij sprong. Zijn naam is Jack 
Symons. Ik heb pasgeleden van mijn 
vrienden gehoord dat korporaal 
North gevangen genomen is, net 
zoals Ronnie Scott. 
Het enige dat ik niet ontdekt heb, is: 
wie was bij wie. Was jouw beste man 
in het vliegtuig van korporaal Hall of 
was hij bij mijn man? Als we dat maar 
eens wisten. Het lijkt me dat korpo-
raal North de enige is die ons dat echt 
kan vertellen, maar hij is krijgsgevan-
gene.  Ik heb een vriendelijke brief 
van Mevr. Tite gehad. Haar jongen 
(zoon) wordt nog steeds vermist. 
Misschien is hij ook krijgsgevangene.  
Ik heb geprobeerd om je te vertel-
len wat ik weet. Ik realiseer me dat 
het niet helpt en alleen ik weet wat 
dit allemaal voor jou betekent. Alleen 
degenen die deze dingen hebben 
meegemaakt, kunnen het begrijpen. 
Moge God ons troost geven bij dit 
tragische verlies. Ik zou graag weer 
iets van je willen horen.  Laat ons pro-
beren elkaar te troosten in de weten-
schap dat we niet alleen zijn.” Vera 
Rhodes is op de leeftijd van ongeveer 
80 jaar op 19 mei 1992 gestorven. 

Rabobank verzorgt theatervoorstelling 
Cashfl ow voor Elde College
Afgelopen week heeft Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel vijf thea-
tervoorstellingen voor de leerlingen 
van het Elde College verzorgd. De 
voorstellingen, genaamd Cashflow, 
werden uitgevoerd door Theater 
Thot en gingen over omgaan met 
geld, vriendschap en lenen. 

In samenwerking met de sector 
schuldhulpverlening van Maatschap-
pelijke Dienstverlening Flevoland, 
heeft Theater Thot de interactieve 
theatervoorstelling 'Cashflow' ont-
wikkeld. Cashflow is een voorstelling 
waarin de spanning duidelijk wordt 
tussen meedoen, vriendschap en 

liefde en de grenzen van geld. Het is 
een interactieve theaterproductie die 
werd opgevoerd in het midden van 
de klas. Hierdoor werden de leerlin-
gen actief betrokken bij de voorstel-
ling en mochten zij meedenken over 
de onderwerpen die aanbod kwamen.   
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel 
vindt het belangrijk dat jongeren al 
op jonge leeftijd financieel bewust 
worden gemaakt. Hiermee wordt de 
basis gelegd voor financiële zelfred-
zaamheid op volwassen leeftijd. Ko-
mende maand worden er nog meer 
voorstellingen gegeven aan de leer-
lingen van het Elde College. 

Ik zoek een baan

Ik ben Carina 
Vissers, 34 jaar 
oud en afge-
stuurd aan de 
Nationale Hoge-
school voor Toe-

risme en Verkeer te Breda in de richting Interactieve 
Marketing. Ik heb 6,5 jaar lang bij een matrijzenma-
ker gewerkt om daar de marketingcommunicatie te verzorgen en om bij te 
springen op de customer service afdeling. Ik heb ervaring met projectma-
tig werken (inclusief het aansturen van een projectteam), met planmatig 
werken (inclusief het schrijven van een marketingplan) en ik ben sterk in 
organiseren (beurzen e.d.). Ik zoek een functie van 8 tot 24 uur per week. 
Ik ben te bereiken via: carinavandekamp@gmail.com

Zoekt u ook werk?
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van DeMooiRooi-
Krant wil werkloze Rooienaren de kans geven om zich gratis te presenteren 
via dit medium. Bent u werkloos en wilt u een oproep plaatsen in DeMooi-
RooiKrant? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, voorzien 
van twee bijlages, bestaande uit een duidelijke (pas)foto en een tekstbe-
stand (maximaal 100 woorden). Vermeld uw contactgegevens in de tekst, 
zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u op kunnen nemen.

Veehandelscentrum Aarts Sint-Oedenrode B.V. is een 
handelsonderneming in vee, in zowel 

binnen- als buitenland, en is gevestigd in Sint Oedenrode.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Financieel administratieF medewerker/ster
(20 uur per week)

die na een gedegen inwerkperiode grotendeels zelfstandig aan 
de slag zal gaan en verantwoordelijk is voor alle 

dagelijks voorkomende secretariële, administratieve en 
boekhoudkundige werkzaamheden binnen onze 

onderneming. Beheersing van de Engelse taal en affiniteit 
met de agrarische sector is gewenst.

Wij bieden een afwisselende en dynamische functie met 
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in 

een informele omgeving.

Wij zijn op zoek naar iemand die gedreven en flexibel is en 
een financieel/administratieve opleiding 

op MBO/HBO-niveau heeft gevolgd.

Reacties graag voor 10 april 2014 naar Veehandelscentrum 
Aarts Sint-Oedenrode B.V., ter attentie van de heer M. Aarts, 

Spierkesweg 5, 5491 RJ Sint-Oedenrode.
e-mail: veehandelscentrumaarts@live.nl

Voor informatie: (0413) 209 165

Factuurdatum:
Factuurnr:
Crediteurnr:

Inkoopfactuur

M.SEEGERS
BROUWERSSTR. 26
5473 HB HEESWIJK-DINTHER

24-03-2014
20140883
113

Datum Omschrijving Stuks Gewicht Prijs / Bedrag

Totaal stuks
Totaal gewicht

Totaal bedrag €

Uitgereikt door afnemer

0,00

ding van Joris Nieuwint en Joël Stop-
pels, Battlefield Tour gids en lid van The 
International Guild of Battlefield Gui-
des. Voor meer informatie of boeken 
kunt u terecht op de website: www.
battlefieldtours.nu Of u kunt contact 
opnemen met Battlefield Tours, tele-
foon 050 2803684/ 06 36335370 of 
email info@battlefieldtours.nu 

PERSONEEL

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een medewerker 
4 dagen per week (di t/m vr)

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Wanneer de inspiratie tanend is na drieëneenhalf jaar herinneringen op-
halen, ga je je afvragen of je het niet over een andere boeg moet gooien, 
bijvoorbeeld columns schrijven over de alledaagse beslommeringen en 
getob, zoals zo voortreffelijk wordt gedaan door Sylvia Witteman, Youp 
van ’t Hek en Thomas van Luyn, om er maar eens ’n paar te noemen. 
En toen bedacht ik ineens dat wij een boekenkast vol met fotoalbums 
hebben, die wij al jaren niet meer hebben bekeken. Mijn vrouw heeft ge-
zorgd voor een keurig, chronologisch kloppend geheel, dus dat maakt het 
zoeken ’n stuk gemakkelijker. Nou had ik al ’n tijdje zo’n notitieblaadje in 
m’n hoofd over onze “mister guide” – spreek uit: miester gaajd – die wij 
kregen toebedeeld tijdens een kort verblijf  in Aswan en Aboe Simbel. Ik 
neem twee albums over Egypte uit de kast en begin te bladeren. Meteen 
herken ik de situatie: we rijden met z’n drieën door de Sinaï naar Mu-
weiba, aan de golf van Akaba, om ’n paar dagen te snorkelen en lekker te 
luieren. Onze vriendin is er niet bij, aan huis gekluisterd door een peuter 
die met hevige maag- en darmproblemen worstelt. De kaarsrechte en 
in perfecte conditie verkerende asfaltweg, natuurlijk aangelegd door de 
Israëliërs tijdens de bezetting, toont al rijdend een steeds wisselend decor. 
Na ’n uur eindeloze zandvlakte tekenen de eerste hoogteverschillen zich 
af en hoe verder we oostwaarts komen, des te grilliger de horizon schijnt 
te worden. De Sinaï lijkt in bepaald opzicht op de Poolzee waar ijsbergen 
in allerlei vormen uit het water omhoogsteken; de zandvlakte vormt als 
het ware het wateroppervlak van waaruit rotsformaties in de meest bij-
zondere kleuren zich een weg naar de hemel banen, groen, roze of oker-
kleurig. De weg wordt steeds meer door hogere rotsen omgeven en dan 
blijven mijn bladerende vingers steken bij een heel verrassend plaatje. We 
stoppen bij een kleine oase van zo’n twintig palmbomen, in the middle 
of nowhere, waar twee gesluierde bedoeïnenvrouwen in de schaduw een 
vuurtje stoken en thee zetten. Hun ernstig vervuilde kinderen zitten wat 
te kletsen, met hun rug tegen de voet van een enorme palmboom. Schij-
tebroek Van de Kamp weigert hun vers gezette thee, weliswaar vriende-
lijk, vriend H. echter neemt de mierzoete drank in dankbaarheid aan en 
geeft ze achteraf wat geld. De vrouwen hebben prachtige jurken aan met 
versierde riemen en omzoomde sluiers en hun donkere ogen met kohllij-
nen doen een zeldzame schoonheid vermoeden. Dan vervolgen wij onze 
weg, terwijl een van hen in een geïmproviseerde oven plat brood gaat 
bakken, onvoorstelbaar.
Wat bladzijden verder bevinden we ons in Aswan en hebben via een reis-
organisatie een gids gekregen in de persoon van Ahmed, een lange stu-
dentikoze slijmbal met onafscheidelijke stropdas en hoogwaterbroek. Bij 
het vliegveld stond hij al klaar, reed met ons mee naar het hotel en gunde 
ons nauwelijks rust. Het liefst zou hij ons elke dag in de morgen, middag 
en avond een programma hebben aangesmeerd, waardoor zijn familie 
waarschijnlijk een jaar lang zonder te werken kon overleven, maar daar 
kwamen wij pas later achter. Over de dodenrit naar Aboe Simbel schreef 
ik al eerder en ik stuit op een foto van een Toyota personenbusje, naast de 
weg, waar met grote zekerheid niemand levend is uitgehaald. We vonden 
de uitstapjes best wel duur maar een avondlijk bezoek aan de tempel van 
Isis op het eiland Philae, met bijbehorende lichtshow en een bootje voor 
de overtocht van 5 minuten heen en weer spande de kroon: omgerekend 
200 gulden. Dus belde ik het reisbureau om mijn beklag te doen over 
deze oplichter. Stel u voor: de volgende ochtend in de volle ontbijtzaal 
van het hotel komt de geslagen hond naar onze tafel, valt op zijn knie-
en, omklemt mijn benen en begint een, voor ons onbekende, Egyptische 
klaagzang. Uw schrijver bleef echter onverbiddelijk. Opzouten! Daarom 
een gerecht uit Noord Afrika, waarin zout een rol speelt:

Konijn met gezouten citroen (uit “Tajine”)
1 tam konijn, in delen, 2 uien 2 tenen knoflook, gesnipperd
2 cm gemberwortel, geraspt, flinke theel. komijnpoeder
1 kaneelstokje, sap van 1 citroen, 1 gezouten citroen in schijfjes
50 gr roomboter, 2 eetl. suiker, 2 eetl. fijngehakte peterselie 
2 eetl. fijngehakte koriander, bouillon, op smaak, 1 tajine
Smelt de boter en laat hierin de suiker licht karameliseren. Schep de schijf-
jes gezouten citroen erdoor en haal van het vuur. Peper en zout het konijn 
licht en braad rondom bruin in een hete tajine met wat olie. Voeg ui, 
knoflook, gember, komijnpoeder, kaneelstokje, citroensap en de helft van 
de peterselie en koriander toe. Verdeel ook de geconfijte citroenschijfjes 
er over en voeg zoveel bouillon toe dat het net onderstaat. Deksel op de 
tajine en zachtjes ca. 2 uur laten stoven. Strooi op het laatst de rest van 
de peterselie en koriander er over.
Noot: Gezouten citroen kun je kopen in een pot, bijv. bij het Turkse super-
marktje vlakbij het busplein in Veghel. Ze zijn lang houdbaar en hebben 
een bedwelmend aroma.

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

Fotoalbum 1

Halfvastenspektakel Rooi 2014
In het weekend van 28, 29 en 30 
maart 2014 organiseren Café Oud 
Rooi en CV ’t Skrothupke in Sint – 
Oedenrode  weer hun groots Half-
vasten Spektakel.

Op vrijdag 28 maart zal het spek-
takel in Oud Rooy om 20.30 uur 
beginnen met een spetterende Hol-
landse avond georganiseerd door 
Café Oud Rooy. Op deze avond zijn 
live optredens van niemand minder 
dan Jean Knipping en Gert Jan Wels, 
die de avond op zijn kop zullen zet-
ten. Op zaterdagavond 29 maart 
is er vanaf 20.00 uur een grootse  
skrotavond.
Om 21.00 uur zal de  Skrotkapel on-
der leiding van Jan van der Heijden 
optreden. 

Verder zijn er optredens van FOUR 
INSPIRATION, BAS VERMEER en 
meer verrassingsoptredens.  Deze 
avond staat altijd garant voor goeie 
muziek, entertainment en veel ge-
zelligheid.
Op zondag 30 maart is er op de 
markt van 10 tot 15 uur een heuse 
Kofferbak Verkoopmarkt.  Kijk voor 
meer informatie op 
www.skrothupke.nl 

In Oud Rooy staat vanaf 11 uur een 
groots kapellenfestival gepland met 
verschillende kapellen van eigen bo-
dem en van buitenaf, met elk hun 
eigen stijl en muziek.
Deze dag optredens van o.a. HZZ, 
Narrekapel uit Rooi en om 13 uur 
FACTOR 12 uit Veghel, Verder de 

Knoaiers uit Puiflijk, ENVEE uit Eind-
hoven, Funkapel uit Berlicum, Goes-
hoolband Aarle Rixtel, Donuts uit 
Dordrecht, PIAS ut Eindhoven.  Ook 
is er vanuit Rooi een gelegenheids-
kapel samengesteld uit verschillende 
Rooise kapellen die zullen optreden 
onder de naam: Rooise Zooitje.  Dus 
een première waar u zeker bij moet 
zijn.
Verder is er volop gelegenheid om 
bij de gezellige kraampjes de inwen-
dige mens te versterken en om uw 
geluk te beproeven bij het rad van 
avontuur.
Entree: Is gratis, alleen voor de kof-
ferbakmarkt is €2. Kinderen tot 12 
jaar gratis.
Locatie: Café Oud Rooy aan de 
Markt. 

Een strijd om de finale bij BSO’s Got Talent

De deelnemers van talentenjacht 
BSO’s Got Talent stonden vol span-
ning op het podium. Met een lach 
en een traan hadden ze de kwartfi-
nale overleefd en ze moesten het af-
gelopen woensdag opnieuw tegen 
elkaar opnemen. 

De toeschouwers stond een spet-
terende middag te wachten. Kin-
deren tussen de vier en twaalf jaar 
van de Buiten Schoolse Opvang 
(BSO) in Eindhoven, Boxtel en Sint- 
Oedenrode verzamelden zich bij 
BSO Dommelclub in de Odaschool. 
Deze wedstrijd wordt verzorgd door 
kinderopvang Humanitas.

De presentatie, jurering en zelfs 
het beeld en geluid werd door de 
kinderen geregeld. Twee presenta-
toren, Rob en Jasper, betraden het 
podium in hun nette pak. Zij gaven 
al vrij snel het podium aan zangeres 
Eva. Ondanks dat de microfoon niet 
helemaal meewerkte, pakte zij het 
publiek in met haar stem. Na haar 
openingsoptreden, barstte de rest 
los. Iedereen had wel een talent om 
te laten zien. Gitaarspelen, playbac-
ken, voorlezen en turnen. Zo pak-
ten Jasmijn en Annebel het iets an-
ders aan met hun “cupsong”, maar 
ook moppentapper Sjors was weer 
van de partij.  Het groepje Iris, Eva, 
Hieke en Britt had zelfs een eigen 

koor-remix gemaakt. Iedereen kreeg 
lovende reacties van de jury, maar 
uiteindelijk konden er maar drie door 
naar de finale.

Begeleidster Cokkie (Humanitas 
locatie Eindhoven) vormde samen 
met Jamy en Lisa de jury. Na af-
loop gingen ze met elkaar in over-
leg. Uiteindelijk viel hun keuze op 
Eva (zang), Mirthe (turnen) en Sjors 
(moppentappen). Iedereen kreeg 
een medaille uitgereikt en kon met 
een trots gevoel naar huis. De win-
naars kunnen op 16 april meedoen 
aan de regionale finale. De organisa-
tie is nog in overleg over waar deze 
zal plaatsvinden.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Welzijn de Meierij vraagt vrijwilligers
Heeft u een uur per week tijd? Gilde 
SamenSpraak zoekt taalmaatjes om 
anderstaligen te helpen bij het leren 
spreken van de Nederlandse taal. 

Gilde SamenSpraak, het taal- en in-
tegratieproject van Gilde Nederland, 
brengt Nederlanders en anderstali-

gen bijeen om de Nederlandse taal 
en cultuur te delen. Wekelijks komt u 
samen om ongeveer een uur op per-
soonlijke en informele wijze Neder-
lands te spreken. Gewoon thuis, in de 
huiskamer, of tijdens een wandeling 
of bezoekje aan de bieb. Vanuit de 
werkgroep ontvangt u hulpmateriaal. 

Wilt u zich aanmelden of meer infor-
matie, neem contact op met Welzijn 
de Meierij 073-5441400 of mail naar 
info@welzijndemeierij.nl of kijk op 
onze site www.welzijndemeierij.nl 

Onderonsje in Damiaancentrum
Donderdag 27 maart is er weer een 
Onderonsje van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Damiaancentrum aan
de Schijndelseweg 46. 

Iedereen van 55 jaar en ouder mag 
deelnemen. Er is wederom een mooi 
programma. Tijdens het Onderonsje 
van februari hebben we met elkaar 
gezelschapsspelletjes gedaan. Er 
was een hoge opkomst en het ging 
er af en toe best fanatiek aan toe. 
We gaan, in tegenstelling tot wat in 

de folder staat, op 27 maart samen 
“liedjes uit de oude doos zingen”. 
De quiz, die eigenlijk op het pro-
gramma stond, zal later in het jaar 
worden gehouden.

Peter van Bijsterveldt zal de liede-
ren op de accordeon begeleiden. 
Zoals altijd, zal het weer een gezel-
lige middag worden, want er moet 
natuurlijk ook bij‐gebuurt worden. 
Koffie en thee staan voor u klaar en 
ook iets lekkers ontbreekt niet. Het 

Onderonsje is een plaats van ont-
moeting en gezelligheid. Gewoon 
binnen lopen en gezellig bijpraten is 
ook prima hoor. Aanmelden is niet 
nodig.
De kosten voor deze middag (inclu-
sief koffie en thee) bedragen € 1.50 
per persoon.

Voor informatie kunt u terecht 
bij Welzijn De Meierij, telefoon: 
073‐5441400
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“Wat onze ogen zien, maken onze handen”

Na zijn schooltijd gingen de mees-
ten van zijn kameraden de bouw op. 
Dat zag Martien Roestenburg als 
jonge jongen helemaal niet zitten. 
Daarom koos hij een andere rich-
ting. De wereld van het meubelma-
ken, dat leek hem wel wat. Werken 
op maat, met altijd een creatieve 
inslag, bleek Martien direct op het 
lijf geschreven. Plotseling zijn we 
decennia verder en viert de Liemp-
denaar het dertigjarig jubileum van 
zijn bedrijf Meubelmakerij Den 
Berg.

De meubelmakerij van Martien en 
zijn vrouw Bernadette ligt aan de 
Boxtelseweg in Liempde. De naam 
Den Berg is geen toeval. Toen ze in 
de jaren negentig verhuisden naar 

het huidige onderkomen spitsten 
ze de oren in de buurt. Van ouds-
her heet het buurtschap Den Berg. 
Tientallen meters van de weg is de 
ingang van de werkplaats. Bij bin-
nenkomst is duidelijk dat er gewerkt 
wordt. De zagerij is doordrenkt met 
een typische houtlucht en het zaag-
geluid probeert de radio te over-
stemmen. Martien is op zijn kantoor. 
Zelf staat hij amper nog achter de 
zaagmachine. “Dat is al enkele ja-
ren zo”, verklaart hij op een toon 
alsof hij teleurgesteld is. “Het is zo 
gegroeid. Wel jammer, want uitein-
delijk doe ik dat het liefste, meubels 
maken. Echt creatief bezig zijn.” 
Met veel plezier ziet hij dan ook zijn 
gedreven werknemers Dion (10 jaar 
in dienst), Martijn (15 jaar in dienst), 

Jo (17 jaar op therapeutische basis) 
en zwager Theo (30 jaar) bezig met 
het vervaardigen van allerlei meu-
bels. Kasten, stoelen, tafels en nog 
veel meer. “Wat onze ogen zien, 
maken onze handen”, verzekert de 
eigenaar.

“UITEINDELIJK DOE 
IK DAT HET LIEFSTE, 
MEUBELS MAKEN. 

ECHT CREATIEF 
BEZIG ZIJN.”

Martien was dertig toen hij zijn 
eigen meubelmakerij begon. Hij 
heeft dus veel tijd gehad om erva-

ring op te doen. Lang werkte hij in 
een meubelfabriek in Boxtel, maar 
ook zette hij zich een tijd in voor 
een meubelwinkel in Den Bosch 
en produceerde hij stoelen in Oir-
schot. “Daar kreeg ik de kriebels”, 
weet Martien nog. “Ik hobbyde 
al veel thuis, maar besloot toen 
om voor mezelf te starten. Al snel 
kreeg ik een stagiaire omdat ik het 
druk had. Bovendien wel handig, 
want in dit vak kun je alleen niet 
veel. Wat denk je van die zware 
platen?” Gestaag groeide zijn be-
drijf en raakte de naam ‘Den Berg’ 
bekender en bekender. De werk-
plaats is dan ook al vaker en vaker 
uitgebreid. Het is te zien. Een chi-
que kantoor, voorzien van (uiter-
aard) mooie en professionele meu-
bels, grenst aan een flinke ruimte 
waar het personeel rustig het werk 
kan doen wat nodig is. “Als Dion 
en Martijn bijvoorbeeld een klus 
aannemen dan werken ze dat hele-
maal zelf uit, van A tot Z. Natuurlijk 
wel zo nu en dan in overleg met 
mij, maar ik kan ze gelukkig wat 
dat betreft helemaal vrij laten. Bo-
vendien is de sfeer goed hier. We 
weten allemaal wat we aan elkaar 
hebben. Het is dan ook niet voor 
niets dat iedereen hier al zo lang 
werkt.”

“We proberen voorop te stellen 
dat de klant altijd tevreden moet 
zijn”, zegt Martien. “Daar gaan 
we voor. Ooit is het klassiek wat 
we maken, ooit modern. Alles kan 
hier, het product moet goed zijn.” 
Nu de zaak alweer dertig jaar be-
staat kan Den Berg ook spreken 
van ‘vaste klanten’. Martien: “Er is 
een klant waar ik door verhuizing 
al vier keer in tien jaar een keuken 
heb gezet. Laatst kwam ik nog bij 
iemand binnen om een keuken te 
vervangen die ik er zelf twintig 
jaar geleden in heb gezet. Dat zijn 

leuke dingen.” Tegenwoordig is 
het al lang niet meer alleen zo dat 
mensen uit Liempde, Boxtel of an-
dere omliggende dorpen klant zijn. 
Het internet verbreedt de horizon. 
“Internet heeft natuurlijk nadelen. 
Er zijn veel prijsvechters, maar voor 
ons tellen de voordelen zwaarder. 
Een tijd terug hebben we in Soest 
een heel penthouse in mogen rich-
ten. Een man uit Canada kwam 
daar te wonen en had ons op in-
ternet gevonden. Dat vind ik echt 
prachtig, dat iemand uit Canada 
bij zo’n klein bedrijfje uit Liempde 
terecht komt… Ongelofelijk ei-
genlijk.” Meubelmakerij Den Berg 
zorgt er dan ook voor dat de ver-
nieuwde website goed vindbaar is. 
Het is een extra manier om klanten 
te werven, een extra uithangbord.

Samen met zijn vrouw Bernadette, 
die tevens de administratie voor 
haar rekening neemt, en het per-
soneel vieren ze intern een feestje 
rondom het dertigjarig bestaan. 
Ondertussen vallen ze van het ene 
project in het andere. “Zo zijn we 
bezig met twintig duurzame ban-
ken voor in het buitengebied van 
het Groene Woud. Ook weer erg 
mooi om mee bezig te zijn!” jubelt 
Martien tot slot.

Martien met zijn trouwe medewerkers Martijn (l) en Dion. 

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Zijtaart
Telefoon: 0413-343382

Website: www.eethuisdereiger.nl
E-mail: info@eethuisdereiger.nl

3327031.indd   1 10-03-2014   19:49:25

Maandmenu 
(maart en april)

Mediterrane pasta met verschillende zeevruchten. 
Voor een prijs van 

€ 12,50 p.p.
Superaanbieding

(maart en april van dinsdag t/m vrijdag)
Na een heerlijk diner voor 2 krijgt u 

een Gratis � esje wijn mee naar huis. 

Catering
- Hét adres voor de complete catering bij u thuis of op uw bedrijf.
- Dé specialist voor warme/koude buffetten en barbecues. 

Restaurant
-  Wij bieden u een 3-gangen keuze menu aan met een keuze uit 

de gehele kaart voor € 21,95 p.p. 
- Voor 55+ bieden wij een seniorenmenu aan voor € 17,25 p.p.  
-  Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, jubilea, bruiloften en recepties. 

Catering

Restaurant

Partyservice
De Reiger

Mooi in de regio
Thema zwemactiviteiten voor kinderen

Het Thermae Zwembad, onderdeel 
van de sportclub van wellnessresort 
Thermae Son, organiseert unieke zwe-
mactiviteiten voor kinderen. De activi-
teiten zijn gericht op “spetter” plezier 
in het water en het motiveren van de 
zwemsport voor kinderen.

Van stoer piratenfeest tot 
beach party
“Op 28 maart zal het eerste zweme-
vent voor kinderen plaatsvinden. Een 
piratenfeest, waarbij kinderen op zoek 
gaan naar de schatkist. Naast het ver-
trouwd raken met water en het zwem 

veilig kunnen spelen in water is het 
plezier maken in het zwembad een erg 
belangrijk onderdeel. De oefeningen 
en spelletjes zijn erop gericht kinderen 
bewegingservaring op te laten doen in 
het water. Kinderen leren zelfstandig te 
spelen of in teamverband met andere 
kinderen. Het idee achter de zwemac-
tiviteiten is om kinderen het plezier 
van spelen in water te laten ervaren. 
Met een leuk thema, spelelement en 
enthousiasme ontvangen de kinderen 
een echte zwembeleving. Het perso-
neel is verkleed in thema en het zwem-
bad leuk versierd en aangekleed. Kin-

deren wanen zich even in een andere 
wereld waar piraten tot leven komen 
en prinsessen de show stelen. “ aldus 
Tina Spoorenberg, leidinggevende van 
het Thermae zwembad, enthousiast 

Agenda zwemactiviteiten Thermae 
Zwembad
De kinderactiviteiten worden georga-
niseerd op 28 maart “Piratenfeest”, 
25 april “Oranjefeest”, 30 mei “Op 
een Onbewoond Eiland” en op 27 juni 
een “Kids Beach Party”. Van 18.30 tot 
20.00uur krijgen de kinderen de gele-
genheid om waterpret met thema in 
het zwembad te beleven. 

Inschrijven
Kinderen dienen minimaal in bezit te 
zijn van een diploma B en zowel leden 
als niet leden zijn van harte welkom. 
Entreeprijs bedraagt € 5.00. Kaartjes 
zijn (vooraf) te koop bij de sportbar 
van Thermae Sport. Eventueel kunnen 
kinderen en ouders van te voren genie-
ten van een speciaal kindermenu voor 
een aantrekkelijke prijs. Thermae Son is 
gelegen aan de Thermaelaan 2 te Son 
en Breugel. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 0499-476383 of de web-
site www.thermaeson.nl bezoeken

advertorial

Lezing natuurwerkgroep Liempde
Op donderdag 27 maart houdt Na-
tuurwerkgroep Liempde een lezing 
met als  thema "Wolven". 

Af en toe  duikt er een wolf  op in het 
grensgebied met Duitsland. Steevast 
levert zo’n dier een stortvloed aan 
publiciteit op, want een wolf roept  

bij velen angstgevoelens  op. 
Terecht of onterecht?  Voor kenners 
is het overigens niet de vraag óf wol-
ven de Nederlandse fauna gaan ver-
rijken, maar juist wanneer dat gaat 
gebeuren. 
Leo Linnartz, werkzaam voor de na-
tuurorganisatie ARK, voert al jaren-

lang onderzoek uit naar wolven in 
Europa en de USA. Als geen ander is 
hij vanuit zijn ervaringen in staat om 
een eerlijk beeld te schetsen van dit 
machtige roofdier.  De lezing wordt 
gehouden in café Het Groene Woud 
te Liempde, aanvang 20.00 uur en is 
gratis toegankelijk.

Kinderfotograaf en kinder-
activiteiten bij Intratuin

Vanaf woensdag tot en met zondag 
30 maart is er bij Intratuin Veghel 
een professionele kinderfotograaf 
aanwezig van Kids Profi Portrait. Zij 
maken een professionele fotoshoot 
voor slechts 2,50. Onder de deelne-
mers wordt een luxe fotoboek t.w.v. 
99,- verloot. Kijk voor meer infor-
matie www.intratuin.nl/veghel

Aanstaande zondag is het extra leuk 
om een kijkje te komen nemen, 
want dan komt Dierenpark Zie-ZOO 
uit Volkel ook op bezoek bij Intratuin 
Veghel. Dierenpark Zie-ZOO is een 

echte dierentuin en de eerste Zorg-
ZOO van ons land. Zie-ZOO wordt 
namelijk grotendeels gerund door 
mensen met een vorm van autisme. 
Ook kunnen kinderen tot en met 6 
april deelnemen aan de moestuin-
speurtocht. Hiervoor moet je in de 
Intratuin bij de moestuin, kruiden 
afdeling op zoek gaan naar de 16 
kaarten en leuke vragen beantwoor-
den. Deelnemers maken kans op een 
eigen vierkante meter tuin. Het deel-
name formulier is op te halen bij de 
servicebalie van Intratuin Veghel. De 
moestuinspeurtocht is geschikt voor 
kinderen tussen 6 en 10 jaar.

Intratuin Veghel heeft daarnaast ook 
iedere woensdagmiddag van 13-17 
leuke kinderworkshops. En ook kunt 
u uw kinderfeestje vieren bij Intra-
tuin Veghel.  
Kijk op www.intratuin.nl/veghel 
voor meer informatie over kinder-
workshops, kinderfeestjes en het 
speelparadijs.

Aanstaande zondag 30 maart is In-
tratuin Veghel geopend van 12:00 
tot 17:00 uur.

ZONDAG 30 MAART  
VUGHT; Sporthal Ouwerkerk, Maarten Trompstraat 

09.00 t/m 16.30 uur
inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl 

GEZELLIGE SNUFFELMARKT
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Kledinginzameling Basisschool 
Franciscus in Boskant

Dit schooljaar zal de oudervereni-
ging van basisschool Franciscus kle-
ding inzamelen. Via de gemeente en 
een aantal projecten op school wor-
den de kinderen bewust gemaakt 
van het probleem van afval. Een on-
derdeel van deze projecten is de in-
zameling van kleding. De opbrengst 
van deze inzameling komt ten goede 
aan de leerlingen van basisschool 
Franciscus en aan het goede doel 
“Stichting Inti Huahuacuna”. 

Deze stichting probeert de levensom-
standigheden voor kansarme wijk- en 
straatkinderen in Peru te verbeteren. 
Afgelopen februari hebben wij hen 
een cheque kunnen overhandigen 
van maar liefst € 550,-. Dat is natuur-
lijk fantastisch en daarom vragen wij 
dus de papa’s en mama’s  van onze 
schoolkinderen, om de kledingkast 
eens kritisch door te kijken en deze 

actie te ondersteunen.
De tweede inzameling van dit school-
jaar is al gepland en wel op donder-
dag 27 en vrijdagochtend 28 maart. 
Dat is wat eerder dan we gewend 
zijn, maar we hopen toch weer op 
veel zakken kleding. De volgende in-
zameling zal in het najaar van 2014 
plaatsvinden. U kunt de volgende za-
ken inleveren: dames-, heren- en kin-
derkleding; schoenen; beddengoed; 
riemen; hoeden; handtassen; gordij-
nen; laarzen en pluchen speeltjes. De 
kleding mag in gewone vuilniszakken 
worden aangeleverd. 

De zakken voor deze actie kunnen 
worden afgegeven op donderdag 
27 maart om 8.30, 13.30 en 15.30 
uur en vrijdag 28 maart om 8.30 
uur.  Bij voorbaat dank, namens de 
oudervereniging van basisschool  
Franciscus, Ritaplein 3, Boskant. 

Roois Theater speelt Zuivere Koffie in Mariëndael

Geen klucht, maar zwarte humor

Janneke van der Heijden speelt al 
drie jaar bij het Roois Theater. Ze is 
zoals de groep. Gemotiveerd, soms 
misschien wel té. Dat mondt dan uit 
in gezellige klets met elkaar. Voor 
een regisseur niet altijd even mak-
kelijk werken. Vooral niet als je van 
buiten het dorp komt, zoals Suzanne 
van Straten. Toch komen ze met zijn 
allen samen tot een vruchtbare vol-
gende productie: Zuivere Koffie.

Zuivere Koffie gaat over de koffie-
tafel van Ome Frans. Wie was Ome 
Frans eigenlijk? Was hij een crimi-
neel? Een zuiplap? Of toch een stra-
lende parel? De bezoekers van zijn 
koffietafel zijn het hier niet helemaal 
over eens. Evenals zijn doodsoor-
zaak. Is hij vermoord? Omgekomen 
door blauwalg in het zwembad? Is 
hij uit een appelboom van Ed den 
Otter gevallen? En waar is de vrouw 
van Frans eigenlijk, heeft zij er wat 
mee te maken? Als de begrafenis-
onderneemster, op verzoek van de 
politie, oproept om iedereen bin-
nen te houden, barsten de specula-
ties en verdenkingen los. Regisseur  
Suzanne, woonachtig in Reusel, kwam 
met dit stuk op de proppen. De leden 
van de toneelgroep waren direct en-
thousiast om er mee aan de slag te 
gaan. Met eigen inbreng, dat wel.
“Het origineel van dit stuk heb ik 
gezien in België”, vertelt Suzanne. 
“Dat was echt geweldig, maar dan 
wel met echte Belgische humor en 
taalgebruik. Dat is niet over te ne-
men. Daarom hebben we het hier 
naar eigen inzicht aangepast. Wat 

sneller ook, omdat het origineel 
wat traag was. Heel veel in samen-
spraak met de spelers. Tijdens het 
spelen ontstaan wel eens dingen die 
we dan meteen inpassen. Vanuit de 
improvisatie zijn zelfs nieuwe rollen 
ontstaan.” Janneke voelt zich hele-
maal thuis in haar rol. Ze speelt En-
gelien, de jongste dochter van Ome 
Frans. “Het is echt een heel leuk stuk 
met zwarte humor. We hebben tot 
nu toe altijd kluchten gespeeld, maar 
daar waren we even klaar mee.” 
Op dit moment wordt druk gere-
peteerd op het stuk. Aankomende 
zaterdagavond vindt het eerste op-
treden plaats in Mariendael. Een dag 
later, op zondagmiddag, het tweede. 
Suzanne: “Het is echt leuk werken 
met deze groep. In het begin ver-
zandde het nog wel eens in gesprek-

ken over het weekend, omdat ze 
elkaar allemaal zo goed kennen. Nu 
begint het stuk te lopen. Drie weken 
geleden dacht ik nog ‘oh mijn god!’ 
maar dat is altijd bij een productie. 
Iedereen weet wat hij of zij moet 
doen. Het moet hun stuk worden.”
 
Weten hoe dit afloopt? Kom dan 
29 of 30 maart naar Mariendael 
in Sint-Oedenrode en beleef de 
spannendste, grappigste en verras-
sendste koffietafel van uw leven. 
Meer informatie is te vinden op  
www.rooistheater.nl. De voorstel-
ling begint zaterdag om 20:15 uur 
en zondag om 14:30 uur. Iedereen 
is van harte welkom om de laatste 
eer aan Frans te betuigen. De kos-
ten hiervoor zijn € 7,50. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de kassa

Leerlingen, ouders en verzorgers van BS de Sprongh

Kledinginzameling Basisschool de 
Sprongh in Olland
In het kader van het project milieu 
educatie hebben de kinderen van BS 
de Sprongh afgelopen maanden les 
gehad over duurzaamheid en recyclen. 
Aansluitend op dit project houdt BS 
de Sprongh twee keer per jaar een kle-
dinginzameling in samenwerking met 
organisatie Leger des Heils / ReShare.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 maart 
is de tweede inzameling van dit school-
jaar. 
De opbrengst van deze inzameling 
komt volledig ten goede aan de school 
en de kinderen.

Daarom roepen wij leerlingen en hun 
directe familieleden van BS de Sprongh 
op om de volgende zaken in te leveren: 
dames,- heren,- kinderkleding, schoe-
nen, beddengoed, riemen, hoeden, 
handtassen, gordijnen en pluche speel-
goedbeesten.
Deze mogen in vuilniszakken worden 
aangeleverd op donderdag 27 maart 
tussen 8.15 en 15.30 uur en vrijdag 28 
maart tot 09:00 uur op onderstaand 
adres:

Basisschool de Sprongh, 
Pasoor Smitsstraat 40 b in Olland

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het is net zo lang als 
het breed is, 
dus vierkant

Schuif maar 
gewoon lekker 

aan

Koopzondag in Schijndel: mode met smaak
Dat Schijndel de consument op 
winkelgebied veel te bieden heeft, 
wordt komende zondag weer be-
wezen met een bijzondere culinaire 
modezondag. Genieten van mode 
en lekkere hapjes, met daarbij nog 
de kans op een dinerbon en een 
make over. Het kan zondag alle-
maal in het centrum en de Molen-
straat.

Van 12.00 tot 17.00 uur zijn zondag 
de winkels in het centrum en ‘t Zuid 
open. Het Citymanagement heeft 
opnieuw gekozen voor een koop-
zondag met extra cachet, leggen 
Miriam Janssen van Het en Heads 
en Theo Vousten van Vousten Mode 
uit. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie van deze koopzondag 
met een beetje meer. “Winkeliers 
en horeca-ondernemers hebben de 
handen ineengeslagen om te laten 

zien hoe divers en aantrekkelijk het 
modeaanbod in Schijndel is. Op 
catwalks wordt de nieuwste mode 
gepresenteerd, in de deelnemende 
modezaken wordt de bezoeker ver-
wend met lekkere hapjes.” 

Behalve Het en Heads en Vousten 
Mode presenteren ook Van Tilburg 
Mode, She, Hebbes, Caitlin, El Vita, 
101% Leuk, Pour Vous en Sylt kle-
dingcollecties op de catwalks voor 
de Glazen Boerderij en in de Mo-
lenstraat. Voor de Glazen Boerderij 
worden modeshows verzorgd om 
14.00, 15.00 en 16.00 uur, in de 
Molenstraat zijn er shows op het 
halve uur. Ook in de winkels zelf 
worden shows verzorgd.

De koks van Le Verre, La Pasta, De 
Heerlijkheid en Jansen en Jansen 
zullen bijzondere gerechtjes berei-

den die men ter plaatse kan proeven 
in de deelnemende modezaken. In 
iedere zaak krijgt men een stempel. 
Wie alle zaken bezoekt en zo zijn 
stempelkaart vol krijgt, maakt kans 
op een van vier door de horeca be-
schikbaar gestelde dinerbonnen. 

Conny Nelissen en Noël van Hooft 
zullen zondag als modepolitie pa-
trouilleren om de modevoorkeuren 
van het winkelpubliek peilen.

En daarmee is de koek nog niet op. 
Belangstellenden kunnen zich ook 
aanmelden voor een make over in 
een van de deelnemende modeza-
ken. Na afloop krijgen zij een foto 
als aandenken. Aanmelden voor de 
make over kan tot vrijdagavond 28 
maart 21.00 uur via een e-mail aan 
info@voustenmode.nl   
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Waterpolodames Argo overklastwaterpolo
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Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

De waterpolodames van Argo trof-
fen afgelopen weekend het 2e team 
van ZPB H&L Productions uit Ba-
rendrecht. Deze tegenstander staat 
op de 2e plaats in de competitie en 
in dit team spelen de jonge talenten 
die klaargestoomd worden om in de 
toekomst de stap te kunnen maken 
naar het vaandelteam van ZPB, wat 
in de eredivisie speelt. 

Het verschil tussen Argo en ZPB was 
enorm groot. Aan alle kanten werd 
Argo afgetroefd door dit jeugdige, 

snelle en vooral fysiek spelende team. 
Uiteindelijk werd het een onnodig har-
de wedstrijd, waarbij de scheidsrech-
ters een aantal keren verzuimden om 
in te grijpen. Argo is niet op zijn sterkst 
tegen ploegen die op dergelijke manier 
spelen en dus was er in deze wedstrijd 
geen eer te behalen. Lijfbehoud en 
zonder al teveel schade de wedstrijd 
spelen wordt dan het credo, maar ook 
dat lijkt niet gelukt te zijn. Keepster 
Yvonne vd Vorstenbosch moest halver-
wege de wedstrijd vervangen worden 
vanwege een blessure aan haar hand. 

Het is nog onduidelijk wat de ernst 
van de blessure is. De luxe van een 
2e keepster kwam in ieder geval goed 
van pas, Marleen vd Wijdeven mocht 
de rest van de wedstrijd de plaats on-
der de lat innemen. Maar helaas kon 
ook zijn niet voorkomen dat de eind-
uitslag van 3-21 op het bord kwam te 
staan. Doelpunten voor Argo werden 
gemaakt door een mooie backhand 
van Anita vd Heijden, een doelpunt uit 
een overtal situatie door Josine Raaij-
makers en laatst genoemde mocht ook 
nog een strafworp verzilveren.

Zéér geslaagd mini waterpolo toernooi Argo

Afgelopen zondag 23 maart is in 
zwembad De Neul het jaarlijkse 
miniwaterpolo toernooi van Zwem- 
en Waterpolovereniging Argo ge-
speeld. Een aantal zwem- en water-
poloverenigingen uit de omgeving 
van Sint-Oedenrode organiseren 
zelf ook ieder jaar een soortgelijk 
toernooi. Daardoor worden ieder 
seizoen ongeveer 6 tot 8 van deze 
miniwaterpolo toernooien gehou-
den. De vriendschappelijke toer-
nooitjes zijn bedoeld om jongens en 
meisjes tot ongeveer 11 jaar op een 
leuke en speelse maar toch ook wel 

sportieve manier kennis 
te laten maken met de 
waterpolosport.

Maar liefst 20 teams 
van 10 verschillende 
verenigingen hadden 
zich voor het toernooi 
van Argo ingeschre-
ven. Dat wil zeggen dat 

ongeveer 180 kinderen samen met 
coaches, ouders, opa’s en oma’s naar 
zwembad De Neul waren gekomen. 
Zowel in en rondom het zwembad 
als op de tribunes was het daarom 
behoorlijk druk !!

Tussen 14.30 en 18.00 zijn verdeeld 
over 2 velden in totaal 42 wedstrij-
den gespeeld. Het motto daarbij was 
“meedoen is belangrijker dan winnen” 
maar op sommige momenten ging het 
er toch behoorlijk fanatiek aan toe !! 
De kinderen die even geen wedstrijd 
hoefden te spelen konden zich ver-

maken in het instructiebad of met een 
glaasje ranja en een snoepje uitrusten 
van een vermoeiende wedstrijd.

Door de grote opkomst en het spor-
tieve verloop van het toernooi kan de 
organisatie van Argo terug kijken op 
een zéér geslaagd evenement. Vol-
gend jaar in maart wordt het volgen-
de miniwaterpolo toernooi van Argo 
gehouden. 

Als je benieuwd bent of waterpolo 
misschien iets voor jou is, dan mag 
je op zondagochtend altijd een paar 
keer mee komen trainen. De eerste 3 
trainingen zijn gratis !! Je moet wel 
over minimaal zwemdiploma A be-
schikken. De jeugd van 12 tot 18 jaar 
traint van 9.00 tot 9.45 uur. Kinderen 
van 6 tot en met 11 jaar trainen tus-
sen 9.45 en 10.30 uur. Meldt je van 
te voren wel even aan via wpc@zw-
argo.nl. Voor meer informatie kun je 
ook kijken op www.zw-argo.nl.

Halve fi nale beker 
voor Rhode 4
Rhode 4 doet het dit seizoen zowel 
voor de beker als de competitie erg 
goed. A.s.donderdag speelt het 
voor de halve finale van de beker-
competitie voor reserve-elftallen 
de thuiswedstrijd tegen ONDO 3, 
aanvang 20:00 uur.

Informatieavond 
Rhode in Beweging
De informatie avond van Rhode in Be-
weging met als onderwerp de nieuwe 
structuur van Rhode, die voor a.s. 
donderdag gepland stond is i.v.m. de 
halve finale wedstrijd van Rhode 4 één 
week uitgesteld. Er is dan één sessie 
voor jeugd en senioren, dus donder-
dag 3 april, aanvang 21:30 uur. Voor 
meer nieuws zie www.rhode.nl

voetbal
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Schijndel bruist van de diverse mode-winkels.
Voor alle leeftijden en voor elke beurs.

WWW.POURVOUSSCHOENMODE.NL

NIEUW
vanaf di. 19 maart a.s.

Hoofdstraat 230, 5481 AL Schijndel

Hoofdstraat 230  Schijndel

OPEN ZONDAG 
16 maart a.s.
Bij inlevering van deze bon 

€ 20,- korting 
bij aankoop vanaf € 100,-

actie gelding t/m 1 mei a.s.

Koopzondag in Schijndel: mode met smaak

EL VITA
Young & Trendy

- veel op mode te bieden

- mode en culinaire sfeer

- bij alle deelnemende 
modezaken lekkere hapjes   

  door de koks van 
La Verre, La Pasta, 
  De Heerlijkheid en 
Jansen en Jansen

- catwalk voor de
Glazen boerderij  om

14.00 u / 15.00 u / 16.00 u

- catwalk in Molenstraat 
op elke half uur.

- maak kans op een 
dinerbon zodra je 

  stempelkaart vol hebt.

- aanmelden voor een make-over 
voor vrijdag 21.00 uur via 

info@voustenmode.nl

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 22 waren er weer goede scores voor Krijt op Tijd 
(88), Jachtrust en Wapen van Eerschot (85) en St.Joris 83 
punten. 

Korte partijen: Martien van Asseldonk (Wapen van Eerschot) 
20 car. in 7 beurten (moy. 2,85), Noud Pouwels (St.Joris) 30 
car. in 11 beurten (moy. 2,72), Bernie de Brouwer (Jachtrust) 
32 car. in 12 beurten (moy. 2,66), Geert van de Wetering 
(Jachtrust) 28 car. in 12 beurten (moy. 2,33), Jan van de Bosch 
(Oud Rooi) 22 car. in 12 beurten (moy. 1,83), Dirk van Has-
tenberg (D’n Toel) 48 car. in 13 beurten (moy. 3,69), Toon 
Lathouwers (B.C. Eerschot) 20 car. in 13 beurten (moy. 1,53), 
Albert Kusters (St.Joris) 34 car. in 14 beurten (moy. 2,42), Pe-
ter Kempe (Beurs) 26 car. in 14 beurten (moy. 1,85), Reneé 
Wisse (Dorpsherberg) 22 car. in 14 beurten (moy. 1,57) en 
Jochem Koek (Gin Keus) 20 car. in 14 beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: Krijt op Tijd – Boskant 88-52, B.C. Eerschot 
– St.Joris 57-83, Dorpsherberg – Wellie Winne Welles 
76-64, Oud Rooi – Kofferen 63-77, D’n Toel – Jachtrust 
55-85, Beurs – Gin Keus 65-75, Wapen van Eerschot – ’t 
Pumpke 85-47.

Stand: 1 Oud Rooi 1719, 2 Gin Keus 1672, 3 Kofferen 
1607, 4 Wapen van Eerschot 1598, 5 St.Joris 1586, 6 Wel-
lie Winne Welles 1584, 7 Boskant 1577, 8 Jachtrust 1551, 
9 D’n Toel 1531, 10 Beurs en Krijt op Tijd 1479, 12 B.C. 
Eerschot 1428, 13 ’t Pumpke 1389, 14 Dorpsherberg 1272.

Programma Ma. 24 mrt.: Krijt op Tijd – Dorpsherberg, 
Boskant – Oud Rooi en Kofferen – Beurs
Di. 25 mrt.: St.Joris – Wapen van Eerschot
Do. 27 mrt.: Wellie Winne Welles – B.C. Eerschot, Gin 
Keus – Jachtrust en ’t Pumpke – D’n Toel.

Zelfvertrouwen MHC Sint-Oedenrodehockey

Zondag 23 maart stond voor de 
dames van MHC Sint-Oedenrode 
de uitwedstrijd tegen Weert op 
het programma. Thuis werd deze 
Limburgse ploeg met 8-1 ver-
slagen maar Rooi wist dat ze dit 
team niet moesten onderschatten. 
Na een felle training op dinsdag 
en vrijdag hebben de dames ge-
zamenlijk de topwedstrijd MOP 
- OZ gekeken. Het oude nest van 
routiniers Lin Schakenraad en 
Loes van der Heijden. 

Het fluitsignaal klonk en Rooi wist 
gelijk druk te zetten op Weert. 
Er kwamen vele kansen maar de 
bal wist het doel niet te berei-
ken. Uiteindelijk was het Iris van 
de Loo die via een mooie solo Lin 
Schakenraad aan kon spelen op 
de stip voor het doel van de te-
genstander. Schakenraad liet deze 
kans niet onbenut en sloeg de bal 

in het net. Het zelfvertrouwen 
van Rooi steeg maar de dames 
moesten oppassen dat er geen 
gekke dingen zouden gebeuren. 
De Weertse ploeg was bij vlagen 
heel fel en ook zij creëerden kan-
sen. De ruststand bleef op 0-1. In 
de kleedkamer werden belangrijke 
zaken besproken en benadrukt 
dat Rooi niets te vrezen had. In 
de tweede helft was het opnieuw 
Lin Schakenraad die wist te scoren. 
Vanaf de kop haalde Lin hem te-
rug van haar backhand naar haar 
forehand en schoot de bal snoei-
hard in het doel. De voorhoede 
stond deze week op scherp en 
liet mooi spel zien. Iris van de Loo 
kwam opnieuw op links binnen en 
wist Lin Schakenraad te vinden. Zij 
speelde snel de bal naar Corinne 
van Uden die de bal mooi binnen 
tikte. Weert ging meer druk zetten 
op de achterhoede van Oeden-

rode en probeerde op deze manier 
iets af te dwingen. Dat lukte. Uit-
eindelijk wisten de Limburgers via 
een snelle omschakeling en com-
binatiewerk een tegendoelpunt te 
maken. 

Dit bleek echter niet veel effect te 
hebben op de Rooise ploeg want 
even later was het opnieuw Lin 
Schakenraad, die later bekroond 
werd als Woman of the match, die 
via een prachtige solo het doel wist 
te bereiken. 1-4 bleek de eind-
stand. 

Volgende week staat voor de da-
mes van Oedenrode de thuis-
wedstrijd tegen Helmond op het 
programma. De dames zijn er op 
gebrand ook deze wedstrijd te 
winnen. Alle support is natuurlijk 
welkom om 12:45 uur langs de lij-
nen van het hockeyveld. Tot dan! 

MHC Sint Oedenrode
Sportpark De Kienehoef

ROOI H1 ON FIRE!
....de strijd der titanen, nr 2 vs nr 1

ROOI H1                               HOD H1 

MHC Sint OedenrodeMHC Sint Oedenrode
Sportpark De Kienehoef

ROOI H1ROOI H1ROOI H1  

MHC Sint OedenrodeMHC Sint Oedenrode
Sportpark De Kienehoef

                   HOD H1 

ZONDAG 30 MAART 14.30 UUR

vs

facebook.com/rooiheren1

Rooi heren 1 wint van 
concurrent Gemert
Voor de aanvang van de wedstrijd stonden Rooi, Gemert 
en HOD op de gedeelde eerste plaats. Na het verlies van 
vorige week moesten de mannen uit Rooi deze week 
winnen om in de race te blijven voor het kampioenschap. 

Als snel kwam Gemert op 1-0 voorsprong, na een fout 
van de verdediging werd er in de derde minuut al ge-
scoord. Rooi had een goed antwoord, Mathijs van Roes-
sel wist in de zevende minuut al de gelijkmaker te ma-
ken. Rooi leverde daarna veel ballen tijdens de opbouw 
in, maar in de zestiende minuut kon via een schitterend 
backhand-schot van Willem van der Heijden toch de rust-
stand bepaald worden op 1-2. Na de rust bleef Gemert 
constant en gevaarlijk spelen. In de 41e minuut was het 
raak en de 2-2 stond op het scorebord. Rooi had dus nog 
een half uur om de winst naar zich toe te trekken. Na 
een gele kaart van Gemert stonden de mannen uit Sint-
Oedenrode met een man meer. Vanaf dat moment kwam 
de strijdlust naar boven en heeft Rooi gevochten voor de 
winst. Dit resulteerde in een strafcorner in de 57e minuut 
die door een harde push werd benut. 2-3 was ook de 
uitslag van de spannende wedstrijd. 

Rooi is nog niet van de spanning verlost. Volgende week 
staat HOD op het programma. Zij wisten deze week ook 
te winnen en dus staan HOD en Rooi nog samen boven-
aan. De wedstrijd wordt gespeeld in Sint-Oedenrode om 
14:45 uur dus als u zondag tijd heeft, kom de mannen 
aanmoedigen en help ze naar het kampioenschap.  
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Vrijdagavond vanaf 21.00 uur

Hollandse avond 
met Jean Knipping / Gert-Jan Wels

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur

Grootse skrot-avond 
met Bas Vermeer en div. andere artiesten

Zondag vanaf 10.00 uur

Kapellenfestival 
vanaf 10.00 uur

… nog veel meer, 

Kofferbakverkoop
(Op de Markt)

HALF VASTEN  

28/29/30 MAART
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Fifty-Fit Soos  

Wat houdt Fifty-Fit Soos in?
Maandagmiddag en vrijdagochtend is het zwembad voor u open als u ouder bent dan 50 
jaar, om te komen gymnastieken, zwemmen en aqua-joggen. Na a� oop kunt u genieten 
van een drankje (ko�  e, thee en dergelijke) tegen betaling. Een gezellige middag/
ochtend, waarbij u tegen één prijs kunt deelnemen aan meerdere bewegingsactiviteiten. 
U kunt komen en gaan tijdens deze middag/ochtend 
wanneer u wilt. 

Opzet van de middag/ochtend
vrijzwemmen/vrijblijvend zwemopdrachten volgen 
watergymnastiek 
aqua-joggen 

Tijdstip
Maandagmiddag 14.30-15.15 uur
Vrijdagochtend 09.00-10.00 uur

55+ Combi-Fit 

Voor sportieve mensen van 55 jaar en ouder
Combi-� t is een combinatie van � inke inspanning 
(conditioneel) en spieroefeningen (gymnastiek). Het eerste 
deel van de les besteden wij aandacht aan zwem-
oefeningen zoals we dat bij het trimzwemmen ook doen. 
In het tweede deel van de les besteden wij aandacht aan 
rek-en strekoefeningen in het water.

Tijdstip
Maandag  09.30–10.15 uur
  10.15–11.00 uur

Zwemmen en Watergym voor 
ouderen

Begeleid zwemmen
U zwemt wekelijks met een vaste groep deelnemers, om uw conditie op peil te houden. U 
beoefent diverse zwemslagen, maar we besteden ook aandacht aan aqua-jogging. Er zijn 
in totaal drie groepen. Het niveau van de groepen verschilt onderling. Echter het belang-
rijkste is, dat u lekker een uurtje kunt zwemmen.

Watergymnastiek
De groepen van de watergymnastiek, bewegen in het instructiebad. Hierdoor kunnen 
ook de mensen die niet kunnen zwemmen meedoen. De les duurt 35 minuten. Daarna 
kunt u eventueel even lekker bubbelen op de bubbelbank.

Tijdstip
Woensdag

begeleid zwemmen groep 1  09.30-10.30 uur
begeleid zwemmen groep 2  10.15-11.15 uur
begeleid zwemmen groep 3  10.30-11.30  uur
watergym groep 1   09.10-09.45 uur
watergym groep 2   09.45-10.20 uur
watergym groep 3   10.20-10.55 uur

Aanmelden                                                                                                                                                  
Inschrijven, waarvoor wij € 13,25 vragen, kan aan de balie van het zwembad tijdens de 
openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijf je vóór 10 april in, dan hoef je geen 
inschrijfgeld te betalen.

Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze medewerkers 
of kijk op onze homepage.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids    

    • Begeleidend zwemmen  en  
       watergymnastiek voor ouderen
    • Combi-Fit  
    • Recreatief zwemmen
    • Verenigingszwemmen
    • Discozwemmen
    • Zonnebanken

Wandel je fit in tien wekenwandelen

Ook dit jaar organiseert 
S.V Fortuna weer een “Wandel je fit 
in 10 weken”cursus. Enkele trainers 
van Fortuna zetten zich hier graag 
voor in om de cursisten hierin te be-
geleiden. Het uiteindelijke doel is 
om goed de avond-4-daagse in in 
Sint-Oedenrode uit te lopen. Je zou 
toch denken iedereen kan toch wan-
delen? Maar in deze cursus word je 
uitgedaagd om langer en sneller te 
wandelen en zo je grenzen leren te 
verleggen.

Vanuit de overheid en media wordt 
al jaren gepromoot om meer te 
bewegen om zo je gezondheid te 
bevorderen. 30 minuten matig in-
tensief bewegen is de Nederlandse 
norm voor gezond bewegen. Hier-

onder valt ook stevig wandelen.
Voldoende beweging heeft heel veel 
positieve effecten, zoals;
-  Bewegen verhoogt de stofwisse-

ling.
-  Bewegen is goed voor je hart, 

vooral duursporten waar sportief 
wandelen ook onder valt.

-  Bewegen levert vaak sociale con-
tacten op, het is gezellig om samen 
te wandelen en motiveert om te 
gaan als je weet dat je niet alleen 
hoeft te wandelen.

-  Bewegen  kan stress verminderen, 
zorgt voor een fitter en ontspanner 
gevoel.

Er zullen nog zeker meer positieve ef-
fecten zijn, dit is maar een kleine greep.
Vandaar dat de trainers van Fortuna 

weer een wandel je fit in 10 dagen 
cursus wil beginnen. Je begint rustig 
met opbouwen van de training en een 
goede begeleiding is daarbij goed om 
zo tot een goed resultaat te komen. 
Nadat u de avond-4-daagse gelopen 
hebt kunt u lid worden bij Fortuna en 
elke week mee komen wandelen om 
zo het opgebouwde effect voor uw 
lichaam te behouden.
Wandelen is voor iedereen of je nu 
jong, oud, snel of langzaam bent erg 
gezond. Je voelt vaak tijdens de trai-
ning je vermoeidheid plaats maken 
voor nieuwe energie.
Wat wel belangrijk bij wandelen is 
goede schoenen, laat u zich hier-
over bij een winkel goed over voor-
lichten. Ook is het belangrijk dat u 
goed zichtbaar bent en wij vragen 
dan ook om een reflecterend vestje 
tijdens het wandelen te dragen, ver-
der is makkelijk zittende kleding  ook 
wel fijn om aan te hebben.

Wij zien u graag bij de start van  de 
wandel je fit in 10 weken cursus. De 
eerste training is a.s. dinsdag 1 april 
(geen grap). In het clubgebouw van 
S.V. Fortuna ‘67, Zwembadweg 62.
We starten om 19.00 uur graag iets 
eerder aanwezig zijn. 
De avond-4-daagse is; 3 – 6 juni. De 
kosten zijn € 10,- hier zit de inschrij-
ving voor de avond-4-daagse in.

Voor informatie kunt u terecht bij 
Ans Lamers, tel.nr.; 06-29475704, 
of bij Ali de Graaf 
tel.nr.; 06-25346147.

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Weber BBQ’s en accessoires 25% korting. Op=Op  

a.s. zondag open van 12.00 – 17.00uur.

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

RDS1 verrassend naar halve finale

Samen met d”Amateurs 3 uit Sint 
Michielsgestel, EAD 1 uit Asten 
en DOG 1 uit Uden, in één van de 
kwartfinale groepen, stonden de 
Rooise dammers voor de zware op-
gave om een plaats te verwerven in 
de halve finale van de Brabant Cup 
voor 4-tallen.

Op papier was RDS 1 de op één na 
zwakste van  de groep en moest al-
les uit de kast worden gehaald om 
een ronde verder te komen. RDS 1 
had een voortvarende start en be-
gon met een 8-0 overwinning op 
d’Amateurs 3. In de tweede wed-
strijd tegen EAD 1 moest RDS 1 echt 
aan de bak en wist door gedegen 
spel de Astenaren op 4-4 te houden.

De derde wedstrijd tegen DOG 1  
met  kanonnen als Ruph Bhawani-
bhiek, Soender Kalpoe en Brabants 
bekerkampioen Arno Bloks leek een 
kansloze missie. Er moest echter nog 
één punt worden gehaald om zeker 
te zijn van de volgende ronde.
Een tactische opstelling, gepaard 
met een enorme motivatie en strijd-
lust zorgde echter voor een 5-3 over-
winning. De partij tussen RDS’er Leo 
van Vlerken en Arno Bloks liep snel 
uit op remise.  Wim Vloet en Mies 
van Berlo volgden het voorbeeld en  
hielden heel knap Ruph en Soender 
op remise. Vooral het resultaat van 
Mies van Berlo mocht er zijn want hij 
had maar liefst  bijna 300 rating pun-
ten minder dan zijn tegenstander. De 

sterkste speler van RDS, Gerben te 
Raa, versloeg tenslotte overtuigend  
Udenaar Dick Minne waarna plaat-
sing voor de volgende ronde werd 
bereikt.
Gerben te Raa wist alle drie zijn par-
tijen te winnen en was voor RDS de 
matchwinnaar. Leo van Vlerken en 
Wim Vloet behaalden beiden 4 pun-
ten. Mies van Berlo maakte met 3 
punten uit drie wedstrijden het suc-
ces voor RDS compleet.
De halve finale wordt voor RDS 1 
loodzwaar; het treft als tegenstan-
der de Tilburgse topclubs TDV en 
Micone en het terug gelootte EAD 
uit Asten. Ongeacht het resultaat is 
het toernooi voor RDS 1 nu reeds 
geslaagd.

dammen

Opening buitenseizoen 
J.B.C. Boskants Boeleke

jeu de boules

Vanaf 1 april tot 1 oktober wordt er 
Jeu de Boules gespeeld in Boskant 
op sportpark de Esdoorn.
J.B.C. Boskants Boeleke is in 2008 

opgericht en bestaat voornamelijk 
uit Boskantse leden, maar heeft ook 
leden uit Olland en Kienehoef. Het is 
een gemengde groep van evenveel 
mannen als vrouwen.

Met veel enthousiasme wordt er 
elke dinsdag- en donderdagavond 
vanaf 19.00 uur door vele leden een 
of meerdere partijen gespeeld.
Met Jeu de Boulesclubs binnen Rooi 
en enkele in de omgeving zijn er uit-
wisselingen waaraan deelgenomen 
kan worden.

Zo ook is er een invitatiewedstijd 
waar leden met een niet lid deel 
kunnen nemen om een gezellige 
middag samen te spelen. Misschien 
is het voor een niet lid ook een sti-
mulans lid te worden van onze club.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op dinsdag- en donderdag-
avond bij de boulesbanen op sport-
park de Esdoorn. Wil je graag een 
keer meespelen om te weten of dit 
iets voor je is kom naar een van de 
speelavonden of bel naar 
Tiny Toonen tel:0413-473703 of 
Jan v.d. Elzen tel: 0413-474171. 
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tafeltennis Wisselende resultaten teams TTV 
Attaque

De teams van Attaque hebben in de 
zesde competitieronde wisselende 
resultaten behaald. Twee teams won-
nen hun wedstrijd, één team speelde 
gelijk en één team verloor. Team 1 
speelde een uitwedstrijd bij koploper 
OTTC in Oss. Er werd nipt met 6-4 
verloren. Maarten Kerkhof won twee 
wedstrijden, Dirk Kastelijn en Menno 
van Os ieder één. Zij bezetten hier-
door met 30 punten de 3e plaats.

Team 2 ging op bezoek bij Always 
Fair in Ammerzoden. Het team be-
stond voor deze wedstrijd uit Frank 
van der Zanden, Burt van Geffen en 

Henry van Casteren, zij wonnen met 
maar liefst 9-1. Alleen Henry verloor 
één wedstrijd. Attaque 2 vergrootte 
de koppositie en heeft nu een voor-
sprong van 9 punten op nummer 2 
Luto.

Attaque 3 leverde een knappe pres-
tatie door bij koploper Always Fair 
met 6-4 te winnen. Vooral Anne van 
de Sande was goed op dreef en won 
al haar wedstrijden. Stefan Kerk won 
er twee en Bram Marinus één. Het 
team staat met 32 punten op de 4e 
plaats, met slechts 6 punten achter-
stand op de 2 koplopers.

Het jeugdteam ging op bezoek bij 
Hooghei in Vlijmen. Het leverde een 
goede prestatie door er met 5-5 ge-
lijk te spelen. Door de afwezigheid 
van Sam Heijmans speelde men 
maar met twee spelers. Zowel Bas 
Janssen alsmede Mika van Heeswijk 
wonnen twee wedstrijden, ook het 
dubbelspel werd nog gewonnen, 
waardoor dit team van Attaque de 
4e plaats bezet met 29 punten .

A.s. vrijdag spelen de teams van At-
taque weer een thuiswedstrijd. U 
bent vanaf 20.00 uur van harte wel-
kom in sportzaal de Kienehoef.      

zwemmen

Wederom bijzondere prestatie 
van Elise Pennings

Afgelopen weekend werd de inter-
nationale langebaan wedstrijd te 
Seraing gehouden. Elise Pennings 
zwom daar verschillende afstanden 
om o.a. limieten te halen voor het 
NK Swimcup die wordt gehouden 
van 10 t/m 13 april a.s.  

Op vrijdag zwom ze tijdens de se-
ries de 50m vrije slag waarmee ze 
als 2e naar finale ging, op de 50m 
vlinderslag zwom ze zich als 8e naar 
de finale. Ook op de 50m schoolslag 
mocht ze als 2e naar de finale. Za-
terdag tijdens de series zwom ze de 
100m schoolslag; als 2e naar finale.
Zaterdagmiddag waren de eerste fi-
nales. Op de 50m vlinderslag werd 
ze net 4e in 28,74. Op de 50m 
schoolslag 2e in 34,23 en ook 2e op 
de 100m schoolslag in 1.17,4. 
Zondag tijdens de series zwom ze de 
100m vrije slag; als 5e naar finale. 
Zondagmiddag werden de laatste fi-
nales nog gezwommen.  Op de 50m 
vrije slag zwom ze een dik persoon-
lijk record van 26.30. Met deze tijd 
werd ze 2e, Dit was maar 0,75 se-
conden achter Inge Dekker die ook 
bij deze wedstrijd aanwezig was.

Cloeck & Moedigh 
zondagmiddagcompetitie

jeu de boules

Gerrie vd Rijdt stond al eerste in de 
zondagmiddagcompetitie die deze 
winter is gespeeld over 6 zondagen, 
maar op deze laatste zondagmid-
dag verstevigde zij haar positie door 
deze op haar naam te zetten met 3 

+25. Deze zondagmiddag liet zij Henk 
Smulders achter zich (2e, 3 +23), even-
als Wim vd Rijdt (3e, 3 +22), Mien vd 
Velden (4e, 3+ 19) en Jan Verbeek (5e, 
3 +17). Zij werd hiermee de winnares 
over het winterseizoen 2013-2014 

(+16). De familie van de Rijdt heeft 
het deze winter goed gedaan want op 
de 2e plaats eindigde haar man Wim 
v/d Rijdt (+13) en op de 3e plaats haar 
zoon Leon vd Rijdt (+9). Op de vierde 
plaats komt Henk Smulders (+9). 

Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Win-
naar van de gezellige wedstrijd was 
Antoon Vervoort met een score van 
227. Verdere uitslag : Jan Gordijn  
226  (evenaring PR), Jan van Ber-
gen 222, Toon Hermes 203, Leo van 
Breugel 200, Albert Ofwegen 189, 
Wim Boonstoppel en Ron Spijker 
187 en Jan Lathouwers 117. 

Op vrijdagavond is de wedstrijd “De 
hoogste schutter”  uit het jaarpro-
gramma geschoten. Winnaar werd 
Jan van Bergen met een score van 
227. Verdere uitslag: William Huy-
berts 226, Jos van den Berg 216,  
Antoon Vervoort en Jos van der Veer 
208, Frans van de Braak 206, Toon 
Hermes 201, Mart Verhoeven 196, 
Mark Kuys 194, Jan Gordijn 192 en 
Wim Boonstoppel 162. Buiten me-
dedinging schoten enkele jeugdle-
den mee: Piet van den Berg 238 en 
Lotte Steijaert 188.

Op woensdag heeft de jeugd de 
eerste wedstrijd voor de crocuscup 
geschoten. Dit is een competitie 
over zeven wedstrijden. Winnaar 
is degene die het meeste zevens 
schiet. De scores: Simon Boersbroek 
163 (6x7), Lotte Steijaert 195 (6x7), 
Teun Martens 148 (6x7), Tim Hulsen 
135 (5x7), Bram Kuys 141 (4x7), 
Dione Mesu 181 (4x7), Floris Mesu 
178 (4x7), Daan Martens 161 (3x7), 
Roos Staals 65 (2x7), Martijn de Kok 
155 (2x7), Simon Roumen 58 (2x7), 
Thomas Mesu 103 (2x7), Remco 
Boleij 133 (2x7) Bas van de Laak 88 
(1x7) en Dani Hobbelen 186 (0x7).

Op zaterdag hebben beide teams 
van Ontspanning geschoten om het 
bondskampioenschap in Middel-
beers. Het tweede team met William 
Huyberts, Mart Verhoeven en Mark 
Kuys schoot in de D-klasse. Zij gin-
gen met 1497 punten als vierde ge-
plaatst naar de halve finale. William 

schoot een mooi Persoonlijk Record 
met 281 punten tijdens de kwalifica-
tie. In de halve finale verloren zij met 
200 – 205. Met deze score wisten 
zij nog wel beslag te leggen op de 
derde plaats.

Het eerste team met Piet en Jos van 
den Berg en Lotte Steijaert schoten 
in de C-klasse. Zij gingen met 1594 
punten als tweede geplaatst naar de 
halve finale. De halve finale werd 
gewonnen met 209 – 205. In de fi-
nale ging het wat minder goed en zij 
verloren met 206 – 209, waardoor 
zij als tweede eindigen.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Vrij-
dagavond is de clubavond voor de 
senioren met steeds een wedstrijd 
uit het jaarprogramma. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond.

Bram Rooyakkers 
Zuid-Nederlands kampioen
Bram Rooyakkers is tijdens het Re-
gionale Lange Afstand Kampioen-
schap dat afgelopen zondag ge-
houden werd in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion in Eind-
hoven Zuid-Nederlands kampioen 
geworden op de 400m wisselslag in 
een tijd van 6.09.73. Aan deze wed-
strijd namen zwemmers uit Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg deel.

Ook de andere zwemmers hebben 
goede prestaties neergezet. Luc van 
Eijndhoven werd nipt 4e op de 400m 
vrije slag in een tijd van 5.30.89, met 
slechts 0,13 seconde achterstand op 
nummer 3. Deze tijd is tevens goed 
voor een clubrecord. Roel Janssen 

behaalde op de 400m vrije slag een 
11e plaats in 6.08.95.

Pascal van Bakel behaalt zilver op 
sterk bezette wedstrijd in Seraing

Pascal van Bakel heeft tijdens de 
Grand Prix welke afgelopen week-
end gehouden werd in het Olym-
pisch zwembad van Seraing (Belgie) 
op de 50m schoolslag een zilveren 
medaille behaald in een tijd van 
0.32.38. Tijdens de series tikte 
hij als eerste aan in een tijd van 
0.32.48. Ook op de 100m school-
slag, 200m schoolslag en de 50m 
vrije slag wist hij de finales te be-
halen, alleen zat er op die afstanden 
een podium plaats niet in.

Ook de andere zwemmers hebben 
goede prestaties neergezet:
Pascal van Bakel: 50m vlinderslag in 
0.30.33, 50m vrije slag in 0.27.10 
(Series) en 0.26.87 (Finale), 100m 
schoolslag in 1.15.12 (Series) en 
1.13.18 (Finale), 200m wisselslag in 
2.34.99, 200m schoolslag in 2.49.36 
(Series) en 2.50.80 (Finale) en 100m 
vrije slag in 0.59.92;
Jannus van Dinther: 50m rugslag in 
0.35.12, 50m vlinderslag in 0.33.15, 
50m vrije slag in 0.28.44, 100m rug-
slag in 1.12.97, 200m vrije slag in 
2.16.65, 200m wisselslag in 2.42.13 
en 100m vrije slag in 1.01.18;
Loes van Eindhoven: 50m vlinderslag 
in 0.36.97, 50m vrije slag in 0.32.71, 
100m rugslag in 1.26.03, 200m vrije 
slag in 2.40.81, 200m wisselslag in 
3.02.56, 100m vlinderslag in 1.29.85 
en 100m vrije slag in 1.11.77.

Programma zwemmen
Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de 5e Competitie wedstrijd in 
zwembad De Wedert in Valkens-
waard, aanvang 14.45 uur.

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

Muntenboulen winnaar Gerrie vd. Rijdt Winnaar vrijdagavondcompetitie 
Frans vd. Velden
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Suzan van Gastel behaalt een 
tweede plaats op Indoor Brabant

paardensport

Donderdag behaalde Suzan van 
Gastel onder aanmoediging van 
vele naar Den Bosch gereisde Nijn-

selse ruiters een tweede plaats tij-
dens Indoor Brabant in de klasse Z. 

Suzan van Gastel die sinds dit jaar de 
paardensport combineert met een 
studie technische bedrijfskunde aan 
de Fontys hogeschool, reed een heel 
mooi basisparcours met de ruin van 
Tangelo van de Zuuthoeve, Coco 
Flanel. Doordat ze als eerste in de 
barrage startte moest ze hier de tijd 
neerzetten, dat deed ze op voortref-
felijke wijze en foutloos. Alleen Bart 
Lips was sneller door nog kortere 
wendingen te rijden. 

Ook werd dit weekend nog dres-
suur gereden door Leonie Jochems 
en haar paard Ferrovanck PP. Ze 
werden in Uden in de klasse B twee 
maal derde met respectievelijk  64.7 
en 66.3 %.

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

ALTIJD EEN 
STRAK GAZON?

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Husqvarna Robotmaaiers
Hij maait, u (ge)niet! Met weinig inspanning 
een perfect resultaat.  

Goud voor Anouk van den Brand en zilver voor 
Linde van Grunsven
Mooie prestaties op de individuele 
voorwedstrijden D1 en 4e divisie

turnen

Op zaterdag 22 en zondag 23 maart 
vonden in Vught de individuele 
voorwedstrijden D1 en 4e divisie 
plaats. Een succesvol weekend 
voor Dioscuri: naast twee medailles 
wisten maar liefst 10 turnsters van 
Dioscuri zich voor de regiofinales in 
april te kwalificeren en werden ook 
nog eens 9 kwalificaties voor de toe-
stelfinales in mei binnen gesleept. 

Met een totaalscore van 39,475 pt 
plaatste Paula Verwaard zich voor 
de regiofinale in april. Aan het einde 
van de middag was het de beurt aan 
de Pupillen II. De drie dames wisten 
zich helaas niet voor de regiofinale te 
plaatsen, maar hebben het wel ont-
zettend gezellig gehad!  
Zondagmiddag was het de beurt aan 
de Pupillen I en de Junioren. Namens 
Dioscuri kwamen maar liefst 10 turn-
sters in actie.  Kaya van der Wijst wist 
een plaatsje bij de beste 4 op balk te 
bemachtigen. Met een 13,267 pt be-
haalde zij knap de 3e plaats en mag 
zij in mei aan de toestelfinale balk 
deelnemen. Ook Anouk van den 
Brand kwalificeerde zich hiervoor; 
met een 13,300 pt zette zij de hoog-

ste score neer op dit onderdeel, ook 
wist zij een een plaatsje in de toestel-
finale te bemachtigen; met 12,350 
pt behaalde zij de op één na hoog-
ste score. Ook op het derde toestel, 
sprong, blonk Anouk uit. De jury 
kon in haar salto maar met moeite 
een foutje vinden en met een over-
weldigende 14,100 pt behaalde zij 
op dit toestel ruimschoots de eerste 
plaats.  Alle vijf de Pupillen I bleken 
zich uiteindelijk voor de regiofinale in 
april te hebben gekwalificeerd. Toen 
Anouk ook nog het goud in de meer-
kamp behaald bleek te hebben kon 
de vreugde bij de meiden, trainsters 
en het enthousiaste Dioscuri-publiek 
niet meer stuk!

Ook aan de andere kant van de 
zaal, bij de Junioren, lieten de turn-
sters van Dioscuri zich van hun bes-
te kant zien.  Ook bij de Junioren 
stroomden de beste 16 turnsters 
door naar de regiofinale. Linde van 
Grunsven wist op één turnster na 
zelfs alle turnsters achter zich te la-
ten en mocht de zilveren medaille in 
ontvangst nemen. Kortom, een ge-
zellig middag met prachtige presta-

ties. Meiden, we zijn trots op jullie! 
Op naar de regio- en toestelfinales!

Dai-Ippo scoort 6 keer in Prinsenbeek

judo

Met 7 judoka’s op de vroege zon-
dagochtend onderweg naar Prin-
senbeek. De laatste weken heb-
ben de judoka’s op verschillende 
belangrijke toernooien goede re-
sultaten neergezet, maar zou het 
nu ook weer lukken?

De familie Packbiers stapte met 
alle vier de “kids” de tatami op en 
uiteindelijk zijn pa en ma Packbiers 
apetrots op hun kroost met 4 ere 
plaatsen. Jim van de Ven stapte 
over naar een hogere gewichts-
klasse en wint al zijn partijen en 

wordt afgetekend 1e. Jort van de 
Laar weet een 3e plaats te be-
machtigen. 

Dewy Lo-A-Njoe gaat een ge-
wichtsklasse hoger draaien. Ach-
teraf blijkt dat dit voor Dewy ook 
geen probleem is. Zij wint zoals we 
dat van haar gewend zijn al haar 
wedstrijden en wordt ook afge-
tekend 1e. Net alsof dit de nor-
maalste zaak van de wereld is, wij 
weten wel beter er wordt gewoon 
keihard getraind op de club.
  

Kienehoef Open wederom groot succestennis

Afgelopen week is het jaarlijks 
Kienehoef Open toernooi gespeeld. 
We kunnen terugkijken op een suc-
cesvolle week waarin spelers weer 
en wind trotseerden om uiteindelijk 
een felbegeerde titel in de wacht te 
slepen.

Met deelnemers tussen 12 en 74 jaar 
blijkt maar weer dat tennis een sport 
voor jong en oud is. Na een week 
vol spannende poulewedstrijden zijn 

zaterdag de halve finales en zondag 
de finales gespeeld. Het slotstuk van 
het toernooi vond zondag plaats op 
het Centre Court waarin Evert Pluk 
en Arné van Haver streden om de ti-
tel in de hoogste klasse. Uiteindelijk 
trok Evert Pluk aan het langste eind 
en won de wedstrijd met 6-1 6-3.

De Rooise jeugdige talenten lieten 
zich ook van hun beste kant zien! 
Koen van den Oever heeft de Heren 

Enkel 6 gewonnen en zijn broer Tom 
van den Oever heeft samen met 
Wouter Pennings de Heren Dub-
bel 6 gewonnen. Deze drie jongens 
hebben laten zien dat ze het afge-
lopen jaar veel beter zijn geworden 
en dat er de komende jaren ook in 
de hogere categorieën rekening ge-
houden moet worden met de rooise 
talenten.

Niet alleen de Rooise jeugd heeft 
van zich laten horen, maar ook bij 
de senioren hebben de Kienehoef 
spelers verschillende titels opgeëist. 
De overwinning in de hoogste ca-
tegorie in de Gemengd Dubbel 35+ 
is gegaan naar het echtpaar Witlox. 
Rob van den Hurk en Erik Vervoort 
zijn de winnaar is de hoogste Heren 
Dubbel categorie. In totaal is de helft 
van de onderdelen gewonnen door 
tennissers uit Rooi. Een Prima Pres-
tatie!

Alle deelnemers werden bedankt 
voor hun sportieve deelname en we 
wensen iedereen succes in de voor-
jaarscompetitie, die over twee we-
ken weer zal beginnen.

Foolen, Witlox (links), door de knieen 
voor Vervoort en vd Hurk (rechts)

Kim Hooi 1e in Beuningen
Gingen vele judoka’s naar Prinsen-
beek, Kim en Noa Hooi reisden af 
naar Beuningen. Voor Noa die de 
avond van te voren in een team 
toernooi in Limburg nog goed ge-
presteerd had was vandaag geen 
ereplaats weggelegd. Haar zus Kim 
heeft de smaak goed te pakken de 
laatste tijd, ondanks de felle tegen-
stand weet Kim uiteindelijk als win-
naar uit de bus te komen.

Om het nog lastiger te maken, Ryan 
Lo-A-Njoe was dit weekeinde in Bre-
men actief. Ryan was vorige weekein-
de in Zagreb actief en dat ging hem 
daar zeer goed af. In Bremen kwam hij 
in de eerste partij tegen de regerend 
wereldkampioen uit Brazilië komt te 
staan en tegen dit geweld is hij nog 
niet opgewassen. Met een ervaring 
rijker gaat hij weer huiswaarts. Zich 
opmakend voor het NK op 5 april. 

1e Anouk van den Brand

2e Linde van Grunsven

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-DVG1   afg., 
WEC 2-Ollandia 2   4-1
Boskant 6-Ollandia 3   3-1
Ollandia 4-EVVC 7   1-2
Ollandia Vr1–Volkel Vr1  0-5

Uitslagen Jeugd
Blauw Geel’38 A4-Ollandia A1   1-6
Blauw Geel’38 B4-Ollandia B1   3-4
Ollandia C1G-Blauw Geel’38C5   1-3
Ollandia D1-Nijnsel/TVE D1   6-0
Blauw Geel’38/E9-Ollandia E1   6-1
Ollandia E2-Blauw Geel’38E6   4-1
Ollandia F1-Rood Wit’62 F2   8-2
Ollandia MF1-ODC MF6   3-5

Programma senioren 30/3
Ollandia 4-Heeswijk 8   10.00u

Programma jeugd Za 29/3:
Ollandia A1-Rkvv Keldonk A1  14.30u
Ollandia B1-Schijndel/De Wit  B3  14.30u
Irene C2-Ollandia C1G  v:12.00u
Ollandia E1-Schijndel/De Wit E7   9.30 u
MULO E5-Ollandia E2  v:8.45 u
Schijndel F4-Ollandia F1  v:8.15 u
Ollandia MF1-Best Vooruit MF5 10.30u
Woe 2/4:
Avanti’31 B2-Ollandia B1  v:18.00u
Schijndel D5-Ollandia D1  v:17.45u

Rhode

Uitslagen senioren
Boekel Sport 1 - Rhode    1-1
Deurne 2 - Rhode 2   4-2
Rhode 3 - Blauw Geel   5-2 
Rhode 4 - Blauw Geel 10   6-1
Ruwaard 2 - Rhode 5  2-5
Mariahout 4 - Rhode 6   3-6
Erp 6 - Rhode 7   4-2
Rhode 8 - Boekel Sport 5  1-1 
Rhode 9 - Gemert 12   6-2
Heeswijk 5 - Rhode 10  3-1
Mariahout VR1 - Rhode VR1  1-4  

Uitslagen jeugd:
Rhode A1-Theole A1 7-0
Rhode A2-Schijndel/DE WIT A2 2-1
Blauw Geel’38/JUMBO B1-Rhode B1 2-3
Stiphout Vooruit B2-Rhode B2 0-3
Rhode B3-MVC B1 6-2
Rhode C1-Sparta’25 C1 0-0
Rhode C2-Gemert C4 2-4
ST Fiducia/Elsendorp C1-Rhode C3G 2-3
ASV’33 C2-Rhode C4 7-0
Rhode C5-Erp C4 6-0
Schijndel/DE WIT D2-Rhode D1G 1-1
VOW D1-Rhode D2 0-3
Rhode D3-WEC D1G 1-6
DVG D2G-Rhode D4 5-3
Rhode E1-HVCH E1G 2-1
Blauw Geel’38/JUMBO E4-Rhode E2 2-2
Rhode E3-Gemert E4 2-1
Rhode E4G-Blauw Geel’38 E8 4-5
Rhode E6-Boekel Sport E4 2-6
Boekel Sport E5-Rhode E7 5-2
MULO E10-Rhode E8 2-2
Gemert E5-Rhode E9G 8-2
Rhode F1-Blauw Geel’38 F1 2-1
Erp F1-Rhode F2 1-5
Rhode F3-Boekel Sport F2 2-0
Rhode F4-S.V. Brandevoort F3 1-3
ELI F2G-Rhode F5G 2-2
Stiphout Vooruit F2-Rhode F6 1-2
Venhorst F3-Rhode F7 3-3
Rhode F8-Avanti’31 F5 10-1
Rhode F9G-Nijnsel/TVE F2 10-1
Rhode F10-Erp F6 2-6
Rhode F10-Erp F6 2-6
RKVV Keldonk F2-Rhode F11 3-0
OSS’20 MA1-Rhode MA1 afg.
ST De Willy’sMC1-Rhode MC1 2-0

Programma Do 27/3
Rhode 4 - ONDO 3,  20:00

Zo 30/3
Herpinia 1 - Rhode 1,  14:30
Rhode 3 - Sparta’25 3,  11:00
Sparta’25 6 - Rhode 4,  10:00
Rhode 5 - Avanti’31 5,  10:00
Rhode 6 - SCMH 3,  12:00
Rhode 7 - ELI 5,  12:00
Handel 3 - Rhode 8,  12:00

Rhode 9 - Avanti’31 8,  12:00
Mariahout 5 - Rhode 10,  10:30
DVG VR1 – Rhode VR1,  10:00
Veteranen – Mariahout,  16:30
 
Woe 26/3: beker en inhaal 
Mariahout B2-Rhode B4 19:00
Blauw Geel’38 - E4-Rhode E5 18:45
Rhode F2-Avanti’31 F2 18:30
za 29/3 
Rhode A1-Union A1 14:30
DVG A2-Rhode A2 14:30
Rhode B1-SC Helmondia B1 14:30
Rhode B2-Rhode B3 16:15
Rhode B4-Blauw Geel’38 B6 13:00
OSS’20 C1-Rhode C1 14:15
Blauw Geel’38 C3-Rhode C2 13:00
Rhode C3G-Blauw Geel’38 C4 13:00
Rhode C4-Bavos C2 13:00
Boskant C2-Rhode C5 13:00
Rhode D1G-Blauw Geel’38 D2 11:30
Rhode D2-WEC D2 10:00
Venhorst D1G-Rhode D3 12:00
Rhode D4-Blauw Geel’38 D6 11:30
Rood Wit’62 D6-Rhode D5 10:30
Berghem Sport E1-Rhode E1 11:00
Rhode E2-Schijndel/DE WIT E3 9:15
WEC E1-Rhode E3 9:30
Schijndel/DE WIT E5-Rhode E4G 9:00
Blauw Geel’38 E5-Rhode E5 9:15
Blauw Geel’38 E6-Rhode E6 9:15
Rhode E7-Blauw Geel’38 E10 9:15
Rhode E8-ELI E3 9:15
Rhode E9G-Erp E5 9:15
Deurne F1-Rhode F1 9:00
Rhode F2-VOW F1 9:15
Gemert F3-Rhode F3 10:30
Boekel Sport F2-Rhode F4 9:30
Rhode F5G-Erp F2 10:30
Rhode F6-Avanti’31 F4G 10:30
Rhode F7-Sparta’25 F4G 10:30
Sparta’25 F6G-Rhode F8 10:30
WEC F3GRhode F9G 10:30
Gemert F13-Rhode F10 11:30
Rhode F11-Blauw Geel’38 F16 10:30
Rhode MA1 vrij
Rhode MC1 - UDI’19 MC1 11:30
OSS’20 MD1-Rhode MD1 11:15

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-SDDL 1 3-0
Boskant 2-Heeswijk 2 2-4
Boskant 3-Gemert 6 1-1
Nulandia 5-Boskant 4 4-1
DVG 6-Boskant 5 3-0
Boskant 6-Ollandia 3 3-1
WHV 5-Boskant 7 3-2
HVCH VR3-Boskant VR1 3-2

Programma  do 27/3
Avanti’31 8-Boskant 6 19.30 u.
Zo. 30/3
HVCH 3-Boskant 2 11.30 u.
Schijndel 5-Boskant 3 12.00 u.
OSS’20 5-Boskant 4 12.00 u.
Boskant 6-Erp 7 10.00 u.
DAW 11-Boskant 7 10.00 u.
EVVC VR2-Boskant VR1 12.30 u.
 
Uitslagen jeugd
Boskant A1–SCMH A1 2-1
Ravenstein C1–Boskant C1 2-1
Blauw Geel C8–Boskant C2 7-3
Boskant D1–SC Helmondia D3 2-6
DVG E2G–Boskant E1 0-6
Boskant F1–SV Brandevoort F4 3-5

Programma jeugd za 29/3
WEC A2–Boskant A1 v.13:15u.
Boskant C1–Cito C1 a.13:00u.
Boskant C2–Rhode C5 a.13:00 u.
Blauw Geel D5–Boskant D1 . v.10:30u.
Boskant E1–Sparta ’25 E4 a.10:30u.
SCMH F1–Boskant F1 v.9:30u.
Zwaluw mini F1–Boskant mini F v.8:45u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren
Nijnsel/TVE A1 – Neerkandia A 1 5-4
HVV Helmond B 1 - Nijnsel/TVE B 1 4-0
Nijnsel/TVE C 1 – RKVV Keldonk C1G 1-0
Erp C 2 - Nijnsel/TVE reclame  C2 5-0
Ollandia D 1G - Nijnsel/TVE D1 6-0
WEC E3G - Nijnsel/TVE reclame E1 0-5
Nijnsel/TVE E2G – ASV’33 E3G 3-3

Nijnsel/TVE F 1 – Sparta’25 F6G 1-2
Rhode F9G - Nijnsel/TVE  F2 10-1
Nijnsel/TVE  MD1 – SCMH MD1 1-3
WEC1 - Nijnsel/TVE reclame  1 1-0
Boekel sport 2 - Nijnsel/TVE  2 4-2
Nijnsel/TVE reclame 3 – Bruheze 2 0-1
Avanti’31 7 - Nijnsel/TVE reclame 4 4-1
Blauw geel ’38 - Nijnsel/TVE 5 4-2
Boekel sport 8 - Nijnsel/TVE 6 3-3
Nijnsel/TVE reclame VR2 – WEC VR1 2-3
Nijnsel/TVE Vets – Acht Vets 2-2

Programma senioren Zo 30/3
Boekel Sport 6 - Nijnsel/TVE 4 11.00u
Nijnsel/TVE – Blauw Geel ’38 18 10.00u
Nijnsel/TVE  VR2 – Volkel VR1 10.00u
Hilvaria Vr1 – Nijnsel/TVE VR1 1 12.00u

Programma Jeugd Za 29/3
Someren a2 – Nijnsel/TVE A1 15.00u
Nijnsel/TVE  B1 – WEC B1 14.45u
Boekel Sport C2 - Nijnsel/TVE C1 13.00u
Nijnsel/TVE C2 – MULO C5 13.00u
Nijnsel/TVE D1 – ST Fiducia    11.30u
Gemert E 8 - Nijnsel/TVE E2G  09.15u
Gemert F 8 - Nijnsel/TVE F1  10.30u
Nijnsel/TVE  F2 – Gemert F10  10.00u
Olympia’18MD2 - Nijnsel/TVE  MD1 09.45u
Irene  minipupillen - 
Nijnsel/TVE minipupillen 10.30u

bridgen

Bridgeclub de Neul 

Uitslagen 17/3:
A-lijn : 1. Mia de Leijer en Sjane van de 
Vleuten 60.71%  2. Nettie Passier en 
Ans Wagenaar 60.42% 3. Corry  van 
Niftrik en Ria van Zon 54.17%.
B-lijn: 1. Netty van Heeswijk en Jan van 
Heeswijk 66.96% 2. Marietje van Aarle 
en Mia van Eertwegh 61.61`%  3. Cor 
van Gerwen en Toon van de Vleuten 
58.04 %
C-lijn: 1. Ans van de Laar en Ad-
die Rijkers 65.28% 2. Ans van Ba-
kel en Riky van de Schoot 62.01%                                                         
3. Josien van de Berkmortel en Jan van 
Gerwen 60.81 %

Eindstand 5 e cyclus
Lijn A: 1. Maria Broeke en Francien de 
Koning 55.67 % 2. Mia de Leijer en Sja-
ne van de Vleuten 53.46%  3. Mia Poels 
en Peter Wagenaar 52.85% 
Lijn B : 1. Liesbeth Bekkers en Peter Sche-
pers 54.28 % 2.  Mieke Vugs en Evert 
Vugs 54.24 %                                                  3. 
Nettie van Heeswijk en Jan van Heeswijk   
53.41 %  4.Berta van de Laar en Nellie 
Lathouwers 51.84%. Deze 4 paren pro-
moveren naar de A-lijn.
Lijn C : 1. Josien van de Berkmortel en 
Jan van Gerwen 58.36 % 2. Ans van de 
Laar en Addie Rijkers 56.16% 3. Ans van 
Bakel en Riky van de Schoot 54.19% 4. 
Truus Vissers en Wim van Iersel 52.60% 
Deze 4 paren promoveren naar de B-lijn.

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 17/3:
A-lijn: 1 Bep Machielsen & Heleen Voets 
59,17; 2 Cees Laas & Sjef van Rooij 
57,92; 3 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 55,90 
B-lijn: 1 Ben van de Hoef & Wim Stierum 
62,92; 2 An van Genugten & Wil van 
Gerwen 61,67; 3 Leny van Kemenade & 
Rina Verhagen 59,58
C-lijn: 1 Tonny van Acht & Ben van der 
Steen 64,69; 2 An van Erp & Harry van 
Genugten 63,44; 3 Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 57,19

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 19/3:
1 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 66,25 
% 2 Hrn. H.en T.v.Erp 60,00 % 3 
Echtpr. Van Gerwen 58,33 % 4 Mevr. 
J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 59,92 %.
 
Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 19/3:
A-lijn 1. Frank Heijckmann & Leon He-
ijckmann 56,42  2. Mia de Leijer & Riet 

v.d. Laar 55,00 3. Jan Machielsen & 
Henk Schakenraad 54,33 B-lijn 1. Hans 
Huijbers & Lenie v.d. Wall 61,25 2. Mies 
Stroeken & Gerard Verkade 58,75 3. 
Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 55,83 
C-lijn 1. Tonnie van Acht & Jos van Acht 
56,25. 2. Jo Kremers & Harrie Kremers 
55,14 3. Marijke van den Berk & Fran-
cine de Koning 53,47 
Eindstand ronde 5
A-lijn 1. Theo Janssen & Robert Janssen 
57,08 2. Will Schilder & Tino Hillenaar 
55,95 3. Irmgard Etman & Willem de 
Roo 54,88
B-lijn 1. Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 55,06 2. Maria Broeke & Lin de 
la Parra 54,79 3. Mies Stroeken & Ge-
rard Verkade 53,41
C-lijn 1. Marijke van den Berk & Fran-
cine de Koning 58,91 2. Bep Machielsen 
& Joost van Heertum 55,84 3. Marcel 
Janse & Willy Swinkels 52,74 

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 19 maart: 
A lijn: 1. Mia Poels-Ria v. Zon 62.84 ; 
2. Joop en Marianne Muller 59.40 ; 3. 
Netty v Dijck-Rinus Kuipers 58.10 zie 
ook: www.deneinder.nl

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 18/3
A-lijn: 1.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 
62,50 2.Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 58,75 3.Bert & Diny Kanters 
55,42 4.Harry & Marietje v.d.Wijgert 
52,50 B-lijn: 1.Adriaan v.d.Tillart & 
Jack Sebrechts 66,88 2.Anneke Jans & 
Maria Pepers 58,13 3.Piet v.Schaijk & 
Mari v.d.Steen 56,00  4.Noud & Toos 
v.Zutven 55,63.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 21/3
A-lijn: 1.Ben & Tiny v.d.Steen 61,31 
2.Jan Rijkers & Cor v.d.Berg 58,33 
3.Harry Lucius & Nelleke Stolk en Wim 
& Tiny v.Lieshout 56,25 B-lijn: 1.Toos 
v.Berlo & Willemien Verhoeven 66,32 
2.Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven 
60,42 3.Chris & Christien v.Helvoirt 
56,25  4.Adriaan v.d.Tillart & Marietje 
v.d.Horst 51,74

BC ‘t Koffertje

A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
65,00; 2 Bep Machielsen & Heleen 
Voets 64,1; 3 Tonnie & Ton van Acht 
59,17; 4 Ad van de Laar & Riet van de 
Laar 51,25
B-lijn: 1 Coen Meuwissen & Geert 
van der Zanden 59,35; 2 Tiny van der 
Steen & Lies Vissers 58,59; 3 Leny van 
Kemenade & Rina Verhagen 57,53; 4 
Jan Verbunt & Christ Verhoeven 55,08

Bridgeclub de Neul

A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry  Hut-
schemaekers 60.76 2. Corry van Niftrik 
en Ria van Zon 58.68 3. Riet van Hout 
en Cees van Hout 56.25 4. Annie Ste-
vens en Lonja Woonings 55.56
B-lijn : 1. Jo Evers en Jo Kremers  65.77 
2. Cor van Gerwen en Toon van der 
Vleuten 59.82 2. Heleen Wiers en Jan 
van Gerwen  59.82 4. Marietje van Aar-
le en Mia van den Eertwegh 56.79
C-lijn : 1. Wilmien van Gastel en Albert 
van Gastel 62.082. Lenie van Rooij en 
Marianne Timmermans 59.58 3. Gerda 
Schellekens en Bert Schellekens 54.17 4. 
Wilma Coolen en Toos Hurkmans 52.50 

Bridgeclub De Beckart

A-lijn: 1. Toon en Piet v Schaijk 61.66 2. 
Nellie en Ad Vervoort 61.25 3. Riet en 
Cees van Hout 60.41 3. Heleen Wiers 
en Frans van de Boomen 60.41 B-Lijn 
: 1. A. v Hoof en Zus v d Rijt 71.25 
2.Anna en Lena van Acht 67.91 3.Mieke 
en Frans van de Ven 60.00
Eindstand 6e cyclus: A-lijn:  1. Riet en 
Cees van Hout 58.20  2. Toon en Piet 
van Schaijk 55.93 3. Mia Poels en A. 

Stevens 53.68 4. Nellie en Ad Vervoort 
53.64 B-lijn : 1. Jet van de Meerakeer 
en Ad van de Brand 56.27 2. Mieke en 
Frans van de Ven 55.83 3. Tineke Klomp 
en Riet Verstappen 52.71 4. Bertha van 
de Laar en Mien van de Velde 51.84

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Programma vrij 28/03:
’t Straotje/Lvdb Inst.  
– de Beleving 19:30u
Schildersbedrijf Harks - 
Gerits/vd Warenburg 20.15u
Raaymakers/der Kinderen – 
Krans  21.00u
Royal Queen Seeds – 
Wetering Boys 21.45u

Ma 31/03:
HNM  – Dorpsherberg/van Driel 21.00u
Rewi/van Acht – 
twinscooking.nl 21.45u

Uitslagen
Pijnappels/vam Schijndel – 
Presenteert.com 2-13
Huiskens  – Café van Ouds 5-1
JT Carservice/van Kasteren – 
Woonwinkel 5-9
Krans  – t Straotje/Lvdb Installatie  9-4
’t Straotje/Lvdb  – 
Raaymakers/d. Kinderen 6-4
Klerkx Hoveniers – 
Gerits/vd Warenburg 4-3

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen  
SVSH/KSV 1-KV Rooi 1  8-6
SVSH/KSV 2-KV Rooi 2  6-4

Programma woe 26/3
KV Rooi MW1-DOS MW 1  20.00u
KV Rooi MW 2-Corridor MW1 19.30u
Flamingo’s MW 1-KV Rooi MW3  20.00u

Za 29/3
KV Rooi A1-Altior A1  15.30u.
De Kangeroe A1-KV Rooi A2 v. 11.45u.
KV Rooi B1-VVO B1  a. 13.30u.
KV Rooi C1-Olympia C1  a. 15.00u.
KV Rooi C2-Nijnsel C1  a. 12.30u.
Corridor D1-KV Rooi D1  v. 09.45u.
De Korfrakkers D5-KV Rooi D2 v. 08.45u.
KV Rooi E1-Corridor E1 a. 11.00u
De Korfrakkers E3-KV Rooi E2 v. 09.45u
Celeritas F1-KV Rooi F1  v. 09.15u.
KV Rooi F2-Avanti F2  a. 09.30u.

Programma 30/3
KV Rooi 1-Klimroos 1  a. 13.00u.
KV Rooi 2-BMC 2  a. 11.00u.

Odisco

Uitslagen 
Odisco D1  -  Blauw Wit (Ha) D1       1 - 2
Odisco  -  BIO 1                         5 - 12
Odisco 2 -  Blauw Wit (Ha) 2        3 – 15

Programma Za 29/3
Odisco C1 - Corridor C1  14:00u
Blauw Wit (Ha) D1- Odisco D1  10:30u
Spoordonkse Girls F1  -  Odisco F2 09:30u
Zon 30/3
Corridor 4 -Odisco 2  13:30u
Alico 1- Odisco 1  11:00u
Woe 2/4
Odisco MW1 - Rooi MW2  20:00u

KV Nijnsel

Programma senioren zo 30/3:
De Weebosch 1-Nijnsel 1 v: 9.15u

Senioren woe 26/3:
Nijnsel MW2-Odisco MW1 a: 19.15u

Jeugd za 29/3:
Winty A1-Nijnsel A1 v: 11.30u
Tovido B1-Nijnsel B1 v: 10.30u

» vervolg uitslagen op pag. 39
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Uitslagen (vervolg)
Rooi C2-Nijnsel C1 v: 11.45u
SCMH E1-Nijnsel E1 v: 9.15u

waterpolo

Argo

Uitslagen
De Vennen - C1 14-2
Arethusa - D1 17-5
Dames 1 - ZPB H&L  3-21
Arethusa - E1  8-2
Aquamigos - E2  13-2
Hellas-Glana - Heren 1  13-7
SWNZ (SG) - Heren 2  2-9

Programma za:
E1 - Njord, in Z.I.B. te Best  15:30u
E2 - Aegir, in Z.I.B. te Best  16:15u
D1 - OZC`57, in Z.I.B. te Bes   17:00u
WZC (SG) - Dames 1, in De Veur te 
Zoetermeer  18:30u
Heren 1 - De Schelde, in Z.I.B. te Best  18:45u

hardlopen

Fortuna ‘67

16 maart Drunen Drunense Duinenloop
MannenTrim 10.000 m
Koos Post 53.58
Willem Stakenburg 57.17
VrouwenTrim Halve marathon
Tineke Mous 1.55.00

22 maart Dodewaard Voorjaarsloop 
MannenTrim 5.000 m
Luc Minderhoud 26.02

23 maart Oss 10 Engelse mijlen
MannenTrim 3.200 m
Luc Minderhoud 15.32 (2e)

23 maart Bernheze Koppelcross 
MannenTrim 6.500 m lopen en 10.500 
m fietsen
Team Jos van Uden 1.08.24

23 maart Best Goed Beter Best Loop 
MannenTrim 7.200 m
Luc Minderhoud 45.07
VrouwenTrim 7.200 m
Saskia Boonstoppel 45.07
Ingrid Aarts 45.28
MannenTrim 10.000 m
Bart van de Sande 44.08 (PR)
Tonny van Boekel 45.25
VrouwenTrim 10.000 m
Annette Boonstoppel 57.33 (PR)
Mannen35 Halve marathon
Jeffrey van Hout 1.26.02
Thijs Thielemans 1.29.16
Mannen45 Halve marathon
Eric van den Oetelaar 1.32.25
Mannen50 Halve marathon
Henry Wijffelaars 1.34.38
Vrouwen40 Halve marathon
Rikie Huyberts 1.44.02 (2e)
Tineke Mous 1.54.21

22 maart Giessen Trimloop Almbos 
MannenTrim 10.000 m
Eric van den Oetelaar 46.30
Henry Wijffelaars 46.55

23 maart Eindhoven Klokgebouwloop 
MannenTrim 4.500 m
Pierre Lardenois 20.45

beugelen

“De Lustige Spelers” Olland 

Uitslag: 17/22maart 
Grefrath 1 (D) - Olland 1  3-2
Olland 2 - Schijndel 1 3-2
Olland 3 - Liempde 1 1-4
Olland 4 - Loosbroek 2 3-2
Liempde 2 - Olland 5 2-3

Programma  27 maart/1april  
27-3 20.00 Heeze 1 - Olland 2
27-3 20.00 Schijndel 1- Olland 4
29-3 20.00 Olland 1 - Helden 5
1-4 20.00 Olland 5- Hoogeloon 5

Boskant en Rhode zetten eindspurt in

Titelkoorts breekt Nijnsel op
voetbal

Met de titel in zicht heeft Nijnsel 
voor het eerst dit seizoen verlo-
ren. In Wijbosch werd het 1-0 voor 
WEC. De wedstrijd werd ontsierd 
door schermutselingen tussen sup-
porters. In aanloop naar het cruciale 
treffen met Cito deed Boskant zeer 
goede zaken, Rhode speelde knap 
gelijk tegen Boekel Sport. Ollandia 
kwam niet in actie: het eigen veld 
was na de regen van zaterdag te 
doorweekt voor de degradatiederby 
tegen DVG.

WEC – Nijnsel 1-0 (1-0)
Het was dit seizoen nog niet ge-
beurd: een verliespartij voor Nijn-
sel, dat uit bij WEC juist al de titel 
had willen vieren. Daar dachten 
de Wijbosschenaren bepaald an-
ders over. „Antivoetbal”, oordeelt 
Nijnsel-coach Theo Hageman over 
het spel van de thuisploeg. „De 
hele wedstrijd lagen er spelers op 
de grond. Als ik mijn ploeg zo moet 
laten spelen om te winnen, dan ben 
ik morgen weg.” Toch had Nijnsel 
de nederlaag aan zichzelf te wij-
ten. Hageman: „We krijgen een 
tegengoal na slecht verdedigen, en 
zijn aanvallend niet scherp genoeg. 
Misschien een beetje te veel druk.” 
Onvriendelijkheden tussen Nijnselse 
en thuisfans ontaardden na de wed-
strijd in een opstootje. Bestuurslid 
Wil Kremers van de Nijnselnaren: 
„WEC had een Duitse themamid-
dag, en in de frustratie heeft iemand 

een blad bier omgegooid. Toen werd 
het even spannend, maar met een 
paar bestuursleden was het ook wel 
snel gesust.” In het handgemeen 
zou onder meer Hagemans vader 
met bier zijn overgoten. De 74-ja-
rige man was speciaal naar Wijbosch 
gekomen om zijn zoon kampioen te 
zien worden – de eerste titel voor 
Nijnsel in tien jaar tijd. Op dat feest 
moeten de geel-blauwen nu nog 
even wachten. Zondag kan de ploeg 
zonder te spelen kampioen worden, 
als Constantia punten laat liggen 
in Odiliapeel. Zo niet, dan mogen 
Hagemans mannen het op 6 april 
thuis afmaken. Tegen DSV heeft 
Nijnsel aan een punt genoeg.

Boskant – SDDL 3-0 (0-0)
Een perfecte zondag voor Boskant, 
dat niet alleen zelf won, maar ook 
Cito, concurrent in de strijd om na-
competitievoetbal, punten zag ver-
spelen. „Een win-winsituatie”, vond 
coach Henry van Wanrooij zelfs. 
Toch was winst tegen de Demense 
middenmoter na drie kwartier nog 
helemaal geen uitgemaakt zaak. 
„We beginnen heel goed aan de 
wedstrijd, maar komen niet op voor-
sprong”, analyseert Van Wanrooij 
de eerste helft. „We missen een 
echte killer, en daarbij gaan we na 
ruim een kwartier te veel mee in het 
spelletje van SDDL. Er komen meer 
duels, die verliezen we, en daar-
door hebben we minder de tweede 

bal.” Toch kwamen de bezoekers 
voor rust tot maar één kans, en na 
rust nog twee. „Dan hebben we 
gewoon een goede verdediging”, 
complimenteert de trainer zijn ach-
terhoede. Na de thee sloeg ook de 
voorhoede op hol. Met goed voetbal 
en Maikel Merks als uitblinker liep 
Boskant uit naar 3-0. Merks zelf te-
kende voor twee doelpunten. Na het 
komende inhaalweekend mag Bos-
kant de tweede plaats verdedigen 
tegen Cito, dat nu vijf punten goed 
moet maken. „Als we die winnen, 
dan is ons plekje in de nacompetitie 
wel zeker”, voorspelt Van Wanrooij.

Boekel Sport – Rhode 1-1 (1-0)
Het gelijkspel was knap, maar toch 
beklijfde na de wedstrijd tegen Boe-
kel Sport bij coach Theo van Lieshout 
de zure smaak in de mond. „Over 
negentig minuten gezien is het wel 
verdiend dat we de punten delen, 
maar dat de 1-1 in de laatste minuut 
uit een discutabele strafschop valt is 
minder mooi”, vat de Rhode-coach 
de wedstrijd samen. Rhode maakte 
het de thuisploeg in de eerste helft 
knap lastig, en kwam na een ’aan-
val uit het boekje’ via Joep van de 
Mortel terecht op voorsprong. „De 
tweede helft is voor Boekel, maar zij 
krijgen de gelijkmaker er maar niet 
in”, aldus Van Lieshout. „Dan begin 
je na verloop van tijd toch stiekem 
te hopen op de drie punten. Jammer 
dat het helemaal aan het eind van de 
tweede helft toch weer fout gaat.” 
Toch is het gelijkspel een mooie op-
steker in de derde klasse, waar Rho-
de zowel naar boven als naar be-
neden moet kijken. De eerste twee 
plaatsen lijken buiten bereik, maar 
als de ploeg de derde plaats weet 
te behouden lonkt de nacompetitie. 
Tegelijk is de afstand tot de staart 
angstaanjagend klein: vier punten 
minder en Rhode is volgend seizoen 
ineens een vierdeklasser. „Dat moe-
ten we zien te ontlopen, maar met 
alleen lijfsbehoud ben ik op voor-
hand niet tevreden”, tekent Van 
Lieshout de ambitie van zijn ploeg. 
„We willen liefst toch wel een klein 
prijsje pakken.” De komende wed-
strijden zijn tegen nummer laatst 
Herpinia en de nummer voorlaatst, 
Stormvogels ’28.

bmx

BMX Ammerzoden       
Zondag 23 maart  is de eerste A.k. in 
Ammerzoden gereden
 
Sedde de Bie rijdt Openklasse bij de 
boys 7 jarige werd in de manches 3x4e 
halve finale 7e. 
Jelt de Bie Openklasse boys 8/9 jarige 
werd in de manches 5,5,6                                                                   
Lex veldt Openklasse boys 10/11jarige 
werd in de manches 3x3e kwart finale 
5e
Bas Verhagen Openklasse boys 10/11 
jarige werd in de manches 3x2e in de 
kwart4e halve 5e 
Kyro van Schijndel Openklasse boys 
10/11 jarige werd in de manches 2,3,2 
kwart 4e halve finale 6e
Wessel van Dijk Open klasse boys 
12/13 jarige werd in de manches 3x2e 
kwart 2e halve finale 3e finale 8e
Koen van der wijst Open klasse boys 
17+ werd in de manches 4,3,3 kwart 

4e halve finale 6e
 
Bij de Eigenklassen werd Sedde boys 7 
jarige manches 3x6e
Jelt boys 9/10 jarige werd in de man-
ches 3x5e
Lex boys 11 jarige werd in de manches 
3.4.2 kwart 7e
Bas boys 11 jarige werd in de manches 
3x3e kwart 5e
Kyro boys 11 jarige werd in de man-
ches 1,2,1 kwart3e halve 5e B finale 5e
Wessel boys 13 jarige werd in de man-
ches 3x1e kwaart 2e halve 3e A finale 
3e
Koen boys 17+ werd in de manches 
3,2,3 kwart 2e halve 6e Bfinale 4e
Ilse Verhagen rijdt bij de boys en girls 
14+ werd in de Openklasse 3x8e
Eigenklasse 3x6e
Alex Veldy rijdt cruissers all werd in de 
manches 3x7e

Maud Donkers
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

Maud Donkers

Zondag 30 maart is Maud Donkers 
speelster van de wedstrijd bij KV Rooi 
1 tegen Klimroos 1. Zij neemt dan de 
eerste doorloopbal in de wedstrijd. 
Maud is erg fanatiek tijdens het korf-
ballen. Tijdens de wedstrijd weet zij 
de bal er goed uit te pakken. Ook 
scoort ze regelmatig enkele doelpun-
ten. Als Maud niet korfbalt doet ze 
erg graag aan streetdance. KV Rooi 
wenst haar een hele sportieve mid-
dag toe. De wedstrijd mag ze vanaf 
de reservebank bekijken.

Slechte staat van het veld voorkomt derby Ollandia-DVG

Het veld van Ollandia is de laatste ja-
ren vaak onderwerp van gesprek tus-
sen bestuur en gemeente. Sinds drie 
jaar is het veld op een dusdanige ma-
nier beschadigd dat bij de geringste 
regenbui de plassen op het veld staan. 
Zo ook afgelopen zondag. Toen er rond 
de klok van 12.30 uur een fikse re-
genbui losbarstte boven Olland en de 
voorspelling voor die middag nog meer 
regen aangaven wisten ze bij Ollandia 
al voldoende. Het speelveld was onbe-
speelbaar en een eventuele doorgang 

zou, buiten de onbespeelbaarheid, on-
herstelbare schade voor het gehele sei-
zoen toebrengen. 

Alles stond al klaar voor een plezierige 
voetbalmiddag, de vroege supporters 
waren al op weg en alles was verzorgd 
voor een gezellige derde helft. Jammer 
genoeg moest dit alles worden opge-
ruimd of afgezegd.
Afgelopen vrijdag was er na een regen-
bui nog een gemeentelijk medewerker 
ter plaatse geweest die aangaf dat hij 

nog nooit gezien had dat zich op een 
voetbalveld zo snel plasvorming ont-
stond. Ollandia vindt het begrijpelijk 
maar wel beschamend dat men zich 
moet verantwoorden naar tegenstan-
der en toeschouwers. Men streeft dan 
ook om op de kortst mogelijke termijn 
in samenspraak met de gemeente tot 
een oplossing te komen. 
Verder gaat men ervan uit dat de wed-
strijd voor aanstaande zondag door de 
KNVB op het programma wordt gezet 
en bij goede weersomstandigheden wel 
gespeeld kan worden.

Rikken bij Ollandia
Donderdag 27 maart om 20.30 uur 
kunnen de rikliefhebbers weer terecht 
in de kantine op sportpark Ekkerzicht in 
Olland. Op deze laatste rikavond van 
het seizoen zijn zowel leden als niet-le-
den van harte welkom, waarbij er weer 
diverse mooie prijzen zijn te winnen.

Sportief Coachen
Woensdag 2 april vanaf 19.00 uur 
staat de eerder uitgestelde 2de avond 
op het programma van de cursus 
Sportief Coachen. Op deze avond in 
de Ollandia kantine op sportpark Ek-
kerzicht, welke georganiseerd is in 
samenwerking met de KNVB, zullen 
alle aspecten van het begeleiden van 
jeugd aan bod komen.
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
Rooi Actueel volgt nieuws, actua-
liteiten en trends in korte uitzen-
dingen. Vaak worden dagelijks 
nieuwe onderwerpen toege-
voegd. Uitzending: elk heel uur, 
vlak voor alle andere program-
ma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 2 april kijkt Rondje 
Rooi terug op de volgende on-
derwerpen:

-  Dag van de burgerhulpverle-
ning en reanimatie

-  Open Zuid Nederlandse kampi-
oenschappen soft-tip darts

-  Heemkundige Kring brengt 
schildjes aan op monumentale 
panden

-  Blijft gezinsvervangend tehuis 
Kamille bestaan?

-  Pieter van de Kamp vertelt over 
zijn columns

- Laatste Rooise sportnieuws

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

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

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

3 maart - 20 april
Tentoonstelling Maria Kemps
Cultureel Centrum Mariendael 

14 maart - 3 april
Expositie

van 30 Rooise amateur-fotografen
Gemeentehuis 

19 maart 2014 - 19 maart 2015
Toneelvoorstelling “Klavertje Vier”

zalencentrum de Beckart 

23 - 30 maart
MIK in BEELD: open week!

Mariëndael 

26 maart
Verkiezing Project van het Jaar

Locatie volgt 

27 maart
Kledingactie

basisschool Eerschot 

27 maart
Onderonsje

Damiaancentrum 

28 - 30 maart
Halfvastenspektakel 

CV ‘t Skrothupke
café Oud Rooy 

28 maart
Kledingactie

Basisschool Eerschot 

28 - 30 maart
Halfvastenspektakel Rooi 2014

Oud Rooi 

29 maart 2014
Grote schoonmaakdag

Gemeentehuis 

29 maart
Theatervoorstelling “Zuivere Koffi e”

Mariëndael 

30 maart
Open Dag
d’n einder 

30 maart
Theatervoorstelling “Zuivere Koffi e”

Mariëndael 

30 maart
Vlooienmarkt CV De Heikneuters

De Beckart

31 maart
Modeshow

Switch

3 april 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael 

5 april
Dansavond KBO

Odendael 

5 april 
Groothertogbal
de Vriendschap 

6 april 
“Gioia” kwartet
De Knoptoren

6 april
NJA goes Latin

De Loop’r Olland 

6 april
Tribute to the cats

de Beurs 

6 april
Rikken 

Dorpskapel

7 april
Lezing over ‘de Gierzwaluw’

d’n einder 

7 april
Kienavond 

Korfbalvereniging Nijnsel
de Beckart 

10 april
Fashion & Friends

De Beurs 

11 - 12 april
Seniorenmarkt

Odendael 

12 april 
Oceandrum maken

Leef & Vind 

13 april
‘t Rooi Tulpen festijn

De Beurs 

13 april
Olat wandeltocht

Oostelbeers 

13 april
Wine Experience

Drankenhandel van Boxmeer 

14 april
KBO-fi lm: 

Calendar girls
Odendael 

16 april
Roois biergilde
café van Ouds 

21 april
Paashaasbezoek en knutselmiddag

Kinderboerderij de Kienehoeve 

24 april
Film: De Rouille et d’os

Mariendael 

25 april
Koningsnacht

Centrum Sint-Oedenrode

26 April 
Koningsdag

Centrum Sint-Oedenrode

27 april 2014
Rikken 

Dorpskapel

28 april 2014
E-Bike cursus

Bike Center Rooi - 
terrein voor EM-TÉ

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




