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Folders deze week:

Jos Martens & Zn
De Nachtegaal

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

NIEUWE COLLECTIE 
ZOMER 2012 

IS BINNEN
Boudewijns Schoenen B.V.

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

Grandiose paasshow 
op 2e paasdag!

U bent van harte welkom van 11.00 tot 17.00 uur.
(Voor elke betalende klant hebben we een leuke attentie en 

natuurlijk staat de koffie klaar)
Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Als het over 
kwaliteit 

gaat
06-12538218 - contact@faqcomputers.nl

www.faqcomputers.nl

Fortuna ‘67

Volop beweging tijdens Rooise scholierenloop

Op Cambiance de Kienehoef gons-
de het van de drukte afgelopen zon-
dag. De jaarlijkse scholierenloop 
trok een flink aantal enthousiaste 
sporters en een grote groep pu-
bliek. SV Fortuna ’67 streeft ernaar 
om de jeugd in contact te brengen 
met bewegen en hardlopen. De 
scholierenloop biedt een uitgelezen 
kans om dit doel te bereiken. Bijna 
300 jeugdige deelnemers hadden 
zich dit ook jaar weer aangemeld. 

Het parcours liep kris-kras over de 
camping. “Vroeger liepen we in de 

Vresselse bossen, maar inmiddels 
wordt de Scholierenloop al sinds 
jaar en dag hier op de camping 
gehouden. De eerste campinggas-
ten zijn al gearriveerd, maar dat is 
geen probleem. 

» Lees verder op pag. 5

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Straks weer in de legerjeep, maar nu is dit even belangrijker

Louis Kleijne geeft al jaren gast-
lessen op de basisscholen in Sint-

Oedenrode. Hij weet alles over de 
Tweede Wereldoorlog en vooral 

wat er in die tijd is gebeurd in 
Rooi. Afgelopen dinsdag bracht 

hij met de kinderen van groep 8 
van Basisschool Nijnsel een be-
zoek aan de oorlogsgraven op 
het Sint-Martinuskerkhof. Zij ar-
riveerden met wel heel speciaal 
vervoer…

Tot maandagmiddag wisten de 
kinderen nog niet wat er ging ge-
beuren. Toen de juffrouw met de 
verrassing op de proppen kwam 
dat ze op dinsdag met legerjeeps 
naar het kerkhof zouden gaan, 
waren ze door het dolle heen. 
Louie Matuszewski, de vader van 
één van de leerlingen, zeer geïn-
teresseerd in WOII en lid van de 
vereniging Warwheels, had het 
idee geopperd.

Eenmaal op het kerkhof werd het 
tijd voor serieuzere zaken. Kleijne 
begon te vertellen over de vier sol-
daten die met een vliegtuig waren 
neergestort in Eerschot. De kinde-
ren luisterden met veel interesse. 
‘Straks weer met de jeep, maar nu 
is dit even belangrijker’, leken ze te 
denken.
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Mauroois
Rooi heeft dan wel geen Mauro, 
waarschijnlijk niet eens een lot-
genoot van hem. Toch speelde de 
landelijke discussie van destijds 
zich donderdag in de gemeente-
raad op kleine schaal opnieuw af.

De initiatiefwet om asielkinderen 
die niet in Nederland zijn geboren, 
maar wel “geworteld” weer terug 
te sturen naar hun land van her-
komst, heeft in Rooi mensen op 
de barricades gekregen. In een ge-
zamenlijke motie “Kinderpardon” 
vroegen de fracties HvR/PvdA, 
CDA, DGS en BVT het college om 
bij de minister aan te dringen op 
een oplossing voor deze kinderen. 
Bij voorkeur conform de worte-
lingswet: een wetsvoorstel voor 
verblijfsvergunning bij kinderen 
die acht jaar of langer legaal in 
Nederland verblijven, of vijf jaar bij 
alleenstaande kinderen.  

“Het is niet de gewoonte om als 
gemeente te reageren op wat er 
in Den Haag gebeurt, maar in dit 
geval willen we hier een uitzon-
dering op maken,” trapte Janneke 

van de Heuvel (HvR/PvdA) het 
onderwerp af. “Gelet op de brede 
maatschappelijke steun voor de 
actie voor een kinderplan. Het is 
wezensvreemd om asielkinderen 
die geworteld zijn in Nederland 
terug te sturen naar het land van 
hun ouders.” Dat Peter Verkuijlen 
van de gelijknamige fractie voor 
de motie stemde, maakte niet 
meer uit: gelet op de vele onder-
tekenaars was die bij voorbaat al 
aangenomen. 

De VVD wist dat ook, maar nam 
er toch stelling tegen. “Gaan wij 
hierover?” vroeg Freek Glorius 
retorisch. “Zo ja, dan stel ik voor 
om ook naar Den Haag onze stem 
te laten horen over het Catshuis, 
de hypotheekrente-aftrek, de ei-
gen bijdrage GGZ, de Olympische 
spelen in Nederland enzovoort. 
Dit impliceert dat willens en we-
tens lang procederen leidt tot een 
vergunning. Bovendien heeft de 
minister de bevoegdheid om in 
schrijnende gevallen anders te be-
slissen.”

Van Kaathoven buiten Bestem-
mingsplan Nijnsel
“Een bestemmingsplan met drie 
uitdagingen waarop maar één 
pleistertje geplakt hoeft te wor-
den” typeerde Freek Glorius 
(VVD) donderdagavond optimis-
tisch in de gemeenteraad. Ruim 
anderhalf uur, twee schorsingen 
en een permanente estafette van 
de eenmansfracties naar de inter-
ruptiemicrofoon later wist hij wel 
beter. Het pleistertje was geplakt 
maar een van de “uitdagingen” 
geamputeerd.

De drie punten waar het om ging 
waren: volledige horeca bij De Bec-
kart, gelijke regels voor kantoor-
vestigingen op beide Rooise be-
drijventerreinen (“het pleistertje”), 
en de bedrijfsbestemming van Van 
Kaathoven aan de Huisakkerweg: 

transport – en bouwmaterialen. 

Portefeuillehouder René Dekkers 
zag geen enkel probleem bij het 
laatste onderdeel. Een deel van het 
bedrijf bevond zich inmiddels al op 
de Liempdseweg, waar probleem-
loos de bouwmaterialen – in dit ge-
val wegenbouw dus zand en grind 
– ondergebracht zouden kunnen 
worden. Of het bedrijf daar zelf 
problemen mee had, werd niet 
duidelijk. Wel Jan Verhagen (CDA) 
die het voortouw nam in de dis-
cussie over de bestemming. Om 
het bestemmingsplan vast gesteld 
te krijgen, zag het college uitein-
delijk geen andere uitweg dan de 
bestemming van het bedrijf daar 
buiten te houden. 

Informatiepanelen Sint-Martinus-
kerkhof eindelijk zichtbaar

Een paar jaar geleden was er al 
toestemming voor gegeven, maar 
afgelopen vrijdag werden de twee 
informatiepanelen van het Sint-
Martinuskerkhof eindelijk onthuld 
en daarmee zichtbaar voor het pu-
bliek. Door archeologisch onder-
zoek werd de onthulling steeds 
maar uitgesteld, tot eind vorige 
week. Pastoor Blom onthulde sa-
men met Rabobank directeur Guul 
Smeets de borden. De Rabobank 
Sint-Oedenrode/Schijndel is na-
melijk sponsor van het project. 

Op de borden staat uitleg over de 
historie van het kerkhof dat da-
teert uit 1854. Het is één van de 
rijksmonumenten die Sint-Oeden-
rode rijk is. Richard de Visser, voor-
zitter van Heemkundekring De 
Oude Vrijheid, vertelde met passie 
over de historie. Het kerkhof, dat 
in zijn opzet gebaseerd is op het 
kruis, heeft drie kunstmatige heu-
vels: op het eind van de midden-
pad de rijk met beelden versierde 
Calvarieberg, aan weerszijden van 
het dwarspad de eeuwenoude 

Sint-Odaheuvel en links de Sint-
Martinusheuvel, vernoemd naar 
de patronen van respectievelijk de 
Sint-Maartenskerk in Eerschot en 
de voormalige Sint- Odakerk in 
Rode. De informatie op de panelen 
is nog uitgebreider en zeer interes-
sant om eens te lezen. 

Het parochiebestuur en de Oude 
Vrijheid opperden een paar jaar 
geleden het idee om de informa-
tiepanelen te plaatsen. Op negen 
andere historische locaties en mo-
numentale panden in Sint-Oeden-
rode hangen al informatiepane-
len. Het is een versterking van de 
Rooise identiteit en draagt bij aan 
verbreding van de kennis over de 
historie van Sint-Oedenrode.

Pastoor Blom richtte een woordje 
tot de aanwezigen. “Namens de 
hele parochie wil ik de Rabobank en 
de Heemkundige Kring enorm be-
danken. De panelen maken de af-
ronding compleet en zijn een kroon 
op dit monumentale kerkhof.”

Kinderen van Odaschool doen mee aan Z@ppsport The Battle

Z@ppsport The Battle wordt elke 
zaterdagochtend uitgezonden op 
Nederland 3 rond de klok van 9. The 
Battle is ook wel de jongens tegen 

de meisjes uit groep 7/8 in een voor 
hen nog onbekende sport. Komen-
de donderdag vinden er opnames 
plaats in Sint-Oedenrode. Kinderen 

van groep 8 van de Odaschool gaan 
met elkaar de strijd aan.

De opnames zullen aanstaande 

donderdag om 10.30 uur beginnen. 
Alle kinderen van groep acht doen 
dan mee aan een selectieproef raf-
ten. Dat heeft de programmamaker 
bepaald. Topsporters uit de tak van 
sport waar de kinderen les in krijgen, 
zullen aanwezig zijn om de fijne 
kneepjes van het vak bij te brengen. 
Uit die proefwedstrijden komen drie 
jongens en drie meisjes naar voren. 
Deze zes sportievelingen gaan dan 
anderhalf uur oefenen voor de grote 
finale die vanaf 15.00 uur plaats zal 
vinden bij de kanovereniging van 
Sint-Oedenrode. Natuurlijk zal heel 
groep acht aanwezig zijn om hun 
klasgenoten aan te moedigen. 

De jongens worden begeleid door 
Ron Boszhard en de meisjes door 
Vivienne van den Assem. Het zal 
dan natuurlijk erg spannend zijn 
wie de trofee gaat winnen. De jon-
gens of de meisjes! Kijk voor meer 
info op www.zappsport.nl

VVV Sint-Oedenrode lanceert 
nieuwe website

Op dinsdagmorgen is in het VVV 
kantoor van Sint-Oedenrode een 
nieuwe toeristisch-recreatieve 
website gelanceerd. Medewerkers 
van het VVV, de gemeente, de 
Burgemeester en Stichting Rooi 
Promotie waren aanwezig om met 
confettiknallers het startschot te 
geven.

Maandenlang is de gemeente in 
samenwerking met Stichting Rooi 
Promotie en VVV Noordoost-Bra-

bant bezig geweest met de ont-
wikkeling van 
www.vvvsintoedenrode.nl. Op de 
webportal staat alles wat mensen 
willen weten over toerisme en 
recreatie in Sint-Oedenrode. Het 
is vooral nuttig voor mensen van 
buiten Sint-Oedenrode  die een 
bezoekje aan het dorp willen bren-
gen. Zo staan alle fiets- en wan-
delroutes uit de buurt op de site 
vermeld.
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Heel veel dank namens de kinderen van het wees-
huis in Nepal

Begin maart vertrok Nancy Rovers 
met haar vriendin Angela Breed-
veld naar Nepal. Angela heeft een 
goed lopend project, waarmee zij 
een weeshuis in Pokhara onder-
steunt; het Thupten project. In 
februari dit jaar hebben jullie in 
deze krant kunnen lezen, hoe de 
kinderen van basisschool Nijnsel 
een heleboel geld bij elkaar had-
den geschaatst voor dit project. 
Ook de opbrengst van de Elmer 
spaarolifant ging mee naar Nepal. 
De komende week gaat Nancy in 
alle klassen vertellen wat ze pre-
cies van hun geld hebben kun-
nen doen. Ook zal zij foto’s la-
ten zien en een film. En van de 
basisschoolkinderen had ze een 
hele lijst met vragen mee gekre-
gen, voor haar vertrek. Nu ze twee 
weken heeft ‘meegedraaid’ in het 

weeshuis, zal ze de antwoorden 
wel kunnen geven, waarschijnlijk.

Wat hebben ze gedaan in Pokhara? 
Allereerst lag de nadruk op ‘ge-
zondheid’. Er wonen 103 kinderen 
in het weeshuis, waar geen douche 
en maar twee toiletten zijn. En in de 
hete zomers worden er nog jaarlijks 
veel kinderen ziek van het water 
wat zij drinken.
Prioriteit was dus: schoon drinkwa-
ter. Gelukkig was het mogelijk om 
in Pokhura een goed zuiveringsap-
paraat met filter aan te schaffen.
Het drinkwater voor de kinderen is 
nu van goede kwaliteit.
Ook gaven de twee dames voorlich-
ting over tanden poetsen. Voor ieder 
kind is er nu een eigen tandenborstel 
(met hun naam erop geschreven) en 
tandenpasta gekocht. Ook gingen 

ze met een aantal kinderen naar een 
oog- en oorarts. Vijf Kinderen heb-
ben nu een nieuwe bril.

Omdat er in het weeshuis geen 
douches zijn gaan alle kinderen één 
keer per week wandelend naar de 
rivier. Angela en Nancy gingen mee.
“Ongelooflijk, hoe koud het water 
was. De kleine kinderen werden 
door de ouderen geholpen. Eerst 
werd hun hele huid gekneed en 
gemasseerd om een goede bloed-
doorstroming te krijgen. Dan voelt 
het koude rivierwater, waarmee ze 
even later worden gewassen, niet zo 
koud aan. En na de wasbeurt, gin-
gen gewoon de oude, vieze kleertjes 
weer aan”, legt Angela uit. Vanuit 
de basisschool in Nijnsel waren er 
veel kinderen die voetbalkleertjes 
hadden meegegeven. Vooral de 
PSV-shirts waren favoriet in Nepal. 
Binnenkort verhuizen alle ruim 100 
kindjes naar een eigen plek. 
Engelsen zijn al twee jaar bezig 
met het bekostigen en helpen om 
een nieuw weeshuis te bouwen. 
Het geld van het Thupten project 
is ook deels gebruikt om voor dit 
nieuwe gebouw een zonnepaneel 
en een zonnecollector te kopen. 
Het is meteen ook geïnstalleerd. 
En dus kunnen de kinderen bin-
nenkort (voor sommigen voor het 
eerst in hun leven) warm douchen!
Tenslotte hebben Nancy en Angela 
nog een aantal noodzakelijke din-
gen als nieuwe schoenen, onder-
goed en 25 matrassen aan kunnen 
schaffen (nu slapen de meeste kin-
deren nog samen met tweeën op 
één matrasje). Uiteraard hebben 

Paasbu�et
op 8 en 9 april 

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

€21,80

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

VERSE MAKREEL 
per 100 gram € 0,65

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

Kom Proeven!!

   

EXTRA VOORDEEL!
De absolute top!
Bij aankoop van 750 gr. Beemsterkaas,
exclusief naar keuze van jong t/m oud
pakje 250 gr. roomboter gratis !!!

KAASSTUNT
Noord Hollandse extra belegen kaas
500 gram € 5,25  
natuurgerijpt !

DE BOEREN BEKROONDE KAAS
Boeren pikant kaasboerderij Mulder
500 gram € 6,45
puur natuur !

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN, VERS VAN HET MES
Echte ardennerham  
100 gram € 2,39
Ontbijtcervelaat 
100 gram € 1,69
Gebraden fricandeau 
100 gram € 1,79
LENTE MELANGE, EEN HEERLIJKE KAASSPECIALITEIT UIT TWENTE
Bereid met honingklaver, lente-ui, bieslook en kno�ook  
500 gr.   € 5,95

AMBACHTELIJKE PAASPATÉ
Paté met vruchten chutney  
100 gr.   € 2,19
Paté peren en honing  
100 gr.   € 2,19

PAASSPECIALITEIT
lamsham met honing en tijm  
100 gr.   € 2,95

Wij wensen u vrolijke paasdagen !

A
a
n

b
i
e
d

i
n

g
e
n

 
z
i
j
n

 
g

e
l
d

i
g

 
v
a
n

 
0
2
-
0
4
-
2
0
1
2
 
t
/
m

 
0
7
-
0
4
-
2
0
1
2
.

KEURSLAGERKOOPJE

Paashaasjes

3 stuks

5

95

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol

100 gram

1

35

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden 

kalfsrollade + filet 

americain

2 x 100 gram

3

75

WEEKAANBIEDING

4 gehaktballen + 

4 saucijzen

samen voor

5

95

TIP VAN UW KEURSLAGER

DUITSE-BIEFSTUK+

gratis saus

4  stuks

5

50

WEEKAANBIEDING

KALKOENHAASJES

4 STUKS

5

50

KOOKIDEE

BIEFSTUKSTROGANOFF

+ gratis krieltjes

500 GRAM

6

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

KALFSOESTERS

100 GRAM

3

30

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Schande Schande
Het Martinushuis in de verkoop.
Hoe fantaseer je het ? Al 100 jaar is dit een huis voor de gemeenschap.
Er waren in die periode echt wel slechtere tijden dan tegenwoordig, 
maar het bleef ten alle tijden een huis voor de gewone Rooise burger.
U geeft zelf aan dat er op verschillende manieren bezuinigd kan wor-
den, noem daar dan svp ook bij, het geld weg smijten aan zinloze pro-
jecten  en aan nog minder zinvolle  adviesbureaus. Als er een beetje ge-
zond verstand wordt gebruikt is het Martinushuis zeker te handhaven.  
Maar ja, gezond verstand gebruiken ? Wat is dat ook al weer? En dan 
het meest logische ? Sorry, dat is toch wel iets te gemakkelijk. 
Let wel; Er zijn in Rooi mooie plannen verwezenlijkt waaronder b.v. 
het Dotterplan, honderd punten!
Maar over dit onzalige plan praat men over 100 jaar nog schande.

Lezerspodium....
Door: Gijs van Aarle

de twee dames ook volop genoten 
van sport en spel met de kinderen 
zelf. Nederlandse liedjes (in de ma-
neschijn) zingen, vinden ze altijd 
leuk. En een hele uitgebreide spel-
dag werd ook door hen georgani-
seerd. Zaklopen in rijstzakken en 
snoepjes happen in een bak water. 
Voor de kinderen is dat dikke pret.
Waar je op de wereld ook bent!
“Deze twee weken waren erg 
indrukwekkend”, aldus Nancy 
Rovers uit Nijnsel. “We hebben 
veel geleerd en gelukkig ook wat 
kunnen toevoegen. Het Thupten-
project is een goed initiatief. Elke 
gedoneerde euro (Nepales roepie) 
wordt direct besteed voor de kin-
deren. Er worden geen organisa-
tie- of personeelskosten van be-
taald.” Als u ook geld wil doneren 
voor het goede doel? 

Stichting Thupten Project Nepal, 
ABN-AMRO 51 34 83 950.

ZEGT HET VOORT, 
ZEGT HET VOORT!
De lekkerste asperges 

bij Vervoort. 
Indien gewenst, 

ook geschild!

         
                                             
Aspergebedrijf Vervoort

06-51310576
Hoogeind 9,  

St. Oedenrode
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Overgave

Gelatenheid tekent de oudste bomen,
alsof zij weten dat hun leeftijd is geteld

vergroeid met wachten staan zij in
hun stam van jaren, reikend naar licht
en lucht zolang, zover het gaat

weerbaar in hun weerloosheid dragen
zij nachten, dagen, in deze staat van
kwetsbaarheid en ongekende levenskracht

heten zij welkom, ontvangen wind
met open armen – misschien is dat
waar elke boom een leven lang op wacht

zoals een mens gevoed wordt door
een onbestemd verlangen

    Kees Hermis

          Tentoonstelling “Wat bomen weten”
          Stadskerk Sint Catharina
          Eindhoven

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

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

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

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

Showroom UwVeranda 
Europalaan 81 5481 JD, Schijndel Tel: 073 - 7515070

uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...

Openingstijden: 
Iedere vrijdag: 

van 17.30 tot 20.30 uur.
 Iedere zaterdag: 

van 09.30 tot 16.00 uur. 
ma t/m do op afspraak

2e paasdag geopend!

Profiteer van speciale aanbiedingen

11:30 uur tot 16:00 uur

Evaluatie parkeerbeleid na de zomervakantie

Gemengde gevoelens over huidige parkeersituatie

De blauwe zone deed een paar 
jaar geleden haar intrede in het 
centrum van Sint-Oedenrode. Het 
gebied breidde zich steeds verder 
uit. Onder andere de Markt en ook 
veruit het grootste gedeelte van de 
Deken van Erpstraat is blauw ge-
kleurd. Belangen van bewoners en 
winkeliers lopen vaak niet parallel. 
De gevoelens over de huidige par-
keersituatie zijn  dan ook gemengd. 

Natuurlijk worden de blauwe zones 
niet voor niets aangelegd. De ge-
meente heeft daar zo zijn redenen 
voor. Dat geldt ook voor het gebied 
Deken van Erpstraat. “In 2009 is 
een parkeeronderzoek uitgevoerd. 
Daaruit bleek dat de parkeerdruk 
in ons centrum hoger was dan dat 
je in Sint-Oedenrode zou mogen 
verwachten”, legt een woordvoer-

der van de gemeente uit.“Er zijn 
toen diverse maatregelen getrof-
fen, waaronder de uitbreiding van 
de blauwe zone op de Markt en de 
instelling van de blauwe zone bij 
Knapenhoek en het parkeerterrein 
bij de Em-Té. Omdat tegen de blau-
we zone bij Knapenhoek bezwaren 
zijn ingebracht is deze later gereali-
seerd.De blauwe zone bij Knapen-
hoek is ingesteld om ons centrum 
beter bereikbaar te maken voor het 
winkelend publiek.”

Niet iedereen is blij met de ontstane 
situatie. “Ik begrijp niet waarom de 
zone hier is aangelegd”, aldus een 
verontwaardigde bewoonster van 
de Deken van Erpstraat. Ze woont 
tegen de grote parkeerplaats aan 
en wil liever niet met haar naam 
in de krant. “Ik heb dan wel een 

parkeerplaats hieronder, maar dat 
is veel te smal en het duurt elke 
keer veel langer als ik mijn auto wil 
pakken. Eerder hadden we alleen 
op vrijdag een parkeerprobleem, 
dat klopt wel. Maar de rest van de 
week was er genoeg plaats. En kijk 
nu, er staan bijna geen auto’s meer! 
Mensen die langer willen parke-
ren zetten hem nu hierachter in de 
Hoefstraat of de Hoge Vonderstraat 
neer. Die bewoners hoor ik ook al 
klagen.” Haar buurvrouw vult aan. 
“Vanaf acht uur ’s morgens moet 
je met een parkeerschijf parkeren. 
Dat is veel te vroeg. Om half negen 
moet ik namelijk de kinderen naar 
school brengen. Moet ik dan eerst 
mijn auto verplaatsen? Dat is na-
tuurlijk niet praktisch! En daarbij, de 

winkels gaan hier meestal toch pas 
om 09.30 of 10.00 uur open.”
De gemeente erkent dat langpar-
keerders vaak net buiten de  zone 
gaan parkeren.  De Woordvoerder: 
“Het is een bekend verschijnsel. Dat 
kan in sommige straten tot overlast 
leiden. Dat komt dan uit de evalu-
atie van het nieuwe parkeerbeleid 
naar voren. De evaluatie staat ge-
pland voor net na de zomervakan-
tie.” Tijdens de evaluatie zal ook 
gekeken worden naar de situatie 
voor het gemeentehuis, waar geen 
blauwe zone is. Volgens de woord-
voerder stonden er ten tijde van 
het onderzoek 60 langparkeerders, 
vrijwel allemaal ambtenaren. Aan 
hen werd verzocht de auto elders 
te parkeren om ruimte te scheppen. 
Na de zomervakantie zal blijken 
of aanvullende maatregelen nodig 
zijn.

Winkeliersvereniging Rooi2000 is 
in ieder geval blij met de blauwe 
zones. Voorzitter Tonnie Heijmans: 
“We zijn tevreden met de situatie. 
Nu staan er geen auto’s de hele dag 
meer voor een winkel, dus dat is 
een voordeel voor de winkelier. Er 
wordt ook goed gecontroleerd. Het 
is natuurlijk vervelend voor men-
sen wanneer ze een proces verbaal 
krijgen, maar ik denk dat ze vooral 
moeten wennen aan de parkeer-
kaart. Daarom willen we de maxi-
male parkeertijd graag verhoogd 
zien naar twee uur. Het belangrijk-
ste is in ieder geval dat iedereen 
gratis kan parkeren. Dat mogen we 
niet vergeten.”

Salus Jongerenwerk maakt eigen 
videoclip
In het kader van een gezamenlijke 
activiteitenprogramma heeft jonge-
renwerk Sint-Oedenrode een eigen 
videoclip gemaakt. De videoclip 
laat zien wat jongerenwerk precies 
inhoudt en waarvoor jongeren bij 
Salus Jongerenwerk terecht komen. 

In de clip komt naar voren dat je 
bij Salus terecht kunt voor gezellig-
heid, maar ook voor serieuzere aan-
gelegenheden. Sommige jongeren 
stellen hulpvragen, soms doen hun 
vrienden dat voor hen. Jongeren-
werk biedt alle jongeren een plaats 
in het jongerencentrum (de gezel-
ligheid), maar verwijst daarnaast 
ook door. In de clip komen alle za-
ken aan bod.

Bij de opnames van afgelopen don-
derdag heeft de politie een belang-
rijke rol gespeeld. In de videoclip 
komen jongeren in aanraking met 
de politie. De medewerking van de 
sterke arm was geweldig om te zien, 
met auto en mankracht. Het was 
meteen een uitgelezen kans om de 
politie vragen te stellen. Daarna was 
het tijd voor actie. Groepen jonge-
ren zetten het op een rennen en de 
politie ging daar achteraan met ca-
meravrouw in de auto en naast de 
weg. Sommige onwetende omstan-
ders waren duidelijk overrompeld.  
Al met al een leuke, leerzame ac-

tiviteit met uiteindelijk een interes-
sante videoclip in het vooruitzicht. 
Daar wordt door de jongeren op dit 
moment hard aan gewerkt.

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Party in The Joy

Op 7 april 2012 is er in The Joy 
weer een vette Party! De deuren 
gaan open om 19:30 en zullen 
open blijven tot 23:30 uur. De lo-
catie is als vanouds de Beckart in 

Nijnsel. Dj Noud en Dj Lars draaien 
de hele avond de leukste muziek 
om op te dansen! Als je tussen de 
12 en 16 bent, ben je dus van har-
te welkom. 

Wij zijn blij met de geboorte 
van onze dochter

NALIN
Indira - Maria
Ramsahai

27-03-2012

dochter van 
Jim Ramsahai 

& 
Stefanie Schipper

zusje van Silva
Griegstraat 22

5491 LP Sint-Oedenrode

Dennis 25

mama, Catrinus en 
Tamara

paas-tips:
biefstuk van de haas    100 gram € 4,40
paaspaté met noten    100 gram € 1,40

kant-en-klaar: 
gegratineerde aspergeschotel  100 gram € 1,45

specialiteit van de week:
briehaasje (varkenshaas gevuld met 
brie en gekookte ham)    100 gram € 2,20

salade van de week: 
paassalade (ei met gerookte kip)  100 gram € 1,50

soep van de week: 
aspergesoep     100 gram € 0,45

Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 47 24 63

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

alles uit eigen 
keuken!

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15 
5492 AJ Sint-Oedenrode

tel. 0413-471431 
www.bij-jet.com

Wijzonol

Transparante of 
dekkende buitenbeits *

Nu 
50% korting

* standaard kleuren

De Scholierenloop van 
zondag 1 april was een 
groot sportief succes.

Bijna 300 kinderen liepen 
enthousiast hun rondje 
op een zonnig parkoers.
S.V. Fortuna ’67 bedankt 

van harte 

Zonder hun steun zou 
Fortuna ’67 deze 

traditionele Scholieren-
loop niet hebben kunnen 

organiseren.

Ze zijn er weer! 
de overheerlijke 
asperges 

Bij annie 
van hoof

olland
ook is er volop wijn en 
heerlijke ham aanwezig, 
lekker voor de pasen

openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

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

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

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE
LEvEr bIj Ons Uw OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

Trouwringen actie
20% korting

Actie loopt tot 14 april

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

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

De meesten weten het al van te-
voren”, aldus Wedstrijdleider Peter 
Hellings. 

Voor de allerjongsten (2 t/m 6 jr) 
was een afstand van 735 meter 
uitgezet. Dezelfde route was uit-
gebreid tot 1200 meter voor de 
groep van 7 t/m 12jr en de oudste 
‘bikkels’ (13 t/m 16 jr) liepen 2230 
meter. Bij de start stond menig kind 
te trappelen van ongeduld om te 
mogen gaan. En daar gingen ze. 
Peter Hellings: “Twee leden lopen 
voorop om de weg te wijzen en 
vier lopen achteraan om te zorgen 

dat er niemand verloren gaat. Met 
name voor de kleinsten is het be-
langrijk om ze op te vangen als het 
moeilijk wordt.” 

Dat het moeilijk was, bleek wel 
bij de finish. Waar de ene binnen-
stoof, liep de ander inmiddels een 
stuk rustiger. Niet alle kinderen 
waren knalrood, maar zonder uit-
zondering had iedereen een heel 
gezonde kleur. Voor Robin (8jr) 
had het niet veel verder moeten 
zijn. Aangemoedigd door het pu-
bliek haalde ze op het nippertje 
de 1e plek, maar daarna was de 
energie echt op. Toch gold dat niet 

voor iedereen: Inge en Mara (10 
jr) vonden het wel meevallen. Ook 
Mara (10 jr) werd 1e binnen haar 
categorie. Kijk voor de overige uit-
slagen op www.mooirooi.nl. 

(Vervolg voorpagina)

Volop beweging tijdens scholierenloop

Familieberichten aanmelden 
via 

redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons 

kantoor, Heuvel 17
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kpn winkel Uden | kpn.com/glasvezel | 0900-1990 (10ct/min**)

50%
korting
op een Samsung 
Galaxy Tab 10.1 3G

Bij Glasvezel
Alles-in-één 
Standaard voor 
€ 65.- /mnd*

Met Interactieve 
HD TV, Supersnel 
internet en Bellen

249.⁵⁰*

499.-

op=op
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kpn winkel Uden |  winkel Uden | kpn.com/glasvezel | 0900-1990 (10ct/min**)

50%
korting
op een Samsung 
Galaxy Tab 10.1 3G

Bij Glasvezel
Alles-in-één 
Standaard voor 
€ 65.- /mnd*€ 65.- /mnd*€ 65.- /mnd

Met Interactieve 
HD TV, Supersnel 
internet en Bellen

249.⁵⁰*

499.-

op=op

 *Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel 

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

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

 

Nieuw kinderdagcentrum binnen Franciscusschool
De Verbinding ( Kinderopvang en 
BSO ) wordt educatief partner van 
de Franciscusschool in Boskant. 
SKOSO (Stichting voor Katholiek 
Onderwijs Sint-Oedenrode) heeft 
op basis van een eigen onder-
zoek naar de behoefte aan diverse 
vormen van kinderopvang in het 
kerkdorp Boskant, afspraken ge-
maakt met De Verbinding over de 
realisatie van een kinderdagcen-
trum binnen de Franciscusschool.

Het is de bedoeling zo spoedig mo-
gelijk te starten met een  voorziening 
voor 12 kinderen van 0 tot 12 jaar 
binnen de school. Wanneer er vol-
doende vraag is komt er een klein-
schalig dagcentrum voor 12 kinderen 
van 0 tot 4 jaar en een afzonderlijke 
BSO ( buitenschoolse opvang ) voor 
20 kinderen van 4 tot 12 jaar.

Het nieuwe kinderdagcentrum 

biedt ook mogelijkheden voor 
deeltijdopvang voor peuters ter 
compensatie van het sluiten van 
de peuterspeelzaal. Bij voldoende 
belangstelling kunnen de peuters 
afzonderlijk opgevangen worden 
en maakt de peuterspeelzaal een 
doorstart. De belangstelling voor 
de peuterspeelzaal zal mede be-
paald worden door de mate waar-
in de gemeente kan voorzien in 
een bijdrage voor ouders die geen 
gebruik kunnen maken van kin-
deropvangtoeslag. 

De doelstelling van de samen-
werking is het vergroten van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
kinderen door het werken met 
doorlopende leerlijnen en het 
steeds goed afstemmen van het 
gehele onderwijs- en opvangpro-
gramma op de vraag van het indi-
viduele kind.

Wanneer alle vergunningen op 
tijd zijn verkregen start het nieuwe 
kinderdagcentrum bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar. De peuter-
speelzaal zal in ieder geval star-
ten per 1 augustus 2012, zodat 
er voor deze ouders een naadloze 
overgang is van de oude naar de 
nieuwe situatie.

SKOSO en De Verbinding denken 
dat hun initiatief een belangrijke 
bijdrage levert aan de leefbaar-
heid van het kerkdorp Boskant. De 
ouders van de betreffende doel-
groep in Boskant zijn vorige week 
tijdens een ouderavond uitgebreid 
geïnformeerd over de nieuwe ont-
wikkelingen. Nadere informatie is 
te verkrijgen bij de heer F. de Baaij 
directeur-bestuurder SKOSO en 
bij de directie van De Verbinding, 
mevrouw Nellie van der Kruis en 
mevrouw Patty van den Biggelaar.

"Wat bomen weten”
Onder de titel “Wat bomen weten” 
organiseert de werkgroep Visueel 
van de Stichting  Open Huis Sint 
Cathrien van 11 april – 15 mei een 
nieuwe tentoonstelling in de Stads-
kerk Sint Catharina in Eindhoven.

De expositie zal bestaan uit een vilt-
installatie van Betje Stevens Eyerven 
uit Eindhoven  en houtsculpturen 
en poëzie van Kees Hermis uit Sint-
Oedenrode.
Het werk van beide exposanten is 
voluit betrokken op “wat bomen 
weten”, c.q. te vertellen hebben. 
De gedichten, waarvan een zeven-
tal zijn gecombineerd met kleuren-
foto’s van Huub Smeding, werden 
niet eerder getoond.

Kees Hermis debuteerde in 1977 
met de dichtbundel “Vrijgespro-
ken” ; in 2003 verscheen de verza-
melbundel “Stuiflicht”, een keuze 
uit alle tot dan toe gepubliceerde 
bundels; zijn laatste bundel “Tijd-
land” verscheen in 2010.

Hij publiceerde in een groot aantal 
Nederlandse en Vlaamse literaire 
tijdschriften en bloemlezingen, ter-
wijl zijn raamposter “Vergeet je niet 
te leven…” sinds 2001 door heel 
Nederland zijn weg vindt.

Viltkunstenares Betje Stevens ver-
werkt het beeld van de Levensboom 
tot een 4 meter hoge installatie van 
warmte, zachtheid en wijsheid. De 
Levensboom staat voor kracht, ste-

vigheid, gronding en balans. De ba-
sis om voor- en tegenspoed te dur-
ven ervaren. Ze straalt wijsheid en 
eenvoud uit, alles is even belangrijk, 
de dag en de nacht, de zomer en 
de winter. De wijsheid van ‘Zijn’ in 
plaats van ‘doen’ of ‘denken’.
Betje Stevens nodigt de toeschou-
wer uit om in het midden van de 
boom de warmte en het licht te er-
varen, de ruimte waarin het leven 
stroomt. 
Naast haar viltwerk is Betje Ste-
vens ook docente bij Sint Lucas in 
Boxtel.

De kerk in hartje Eindhoven is van 
dinsdag tot en met zaterdag ge-
opend van 09.15 tot 16.45 uur.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Lente!
Fietsen! 

Nieuwe modellen!  

Veel keuze in elektrische fietsen, 
toerfietsen, racefietsen, kinderfietsen, 

mountainbikes

Sparta/Batavus/Flyer/Gazelle
Stevens/Trek/Scott

 

Kom naar Bike Center: 
Vakmanschap, snelle leveringen, super service, 

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Sint-Oedenrode gestart met inventarisatie klein religieus erfgoed

Wegkruizen, Calvariebergen, de-
votietegels, heiligenbeelden en 
nog veel meer. Allemaal voorbeel-
den van klein religieus erfgoed. 
Noord-Brabant staat er vol van. 
Vanuit de EU rees de vraag om al 
het klein religieus erfgoed vast te 
leggen. Het Groene Woud voegde 
de daad bij het woord en verschil-
lende dorpen en steden zijn nu 
bezig om het nodige te inventa-
riseren. Sint-Oedenrode begon 
afgelopen donderdag. De officiële 
start vond plaats bij Mariakapel 
Maria ter Troost in het kasteelpark.

Europa vindt het van groot belang 
dat religieus erfgoed tot in lengte 
van jaren bewaard, onderhouden 

én beleefd wordt. Het vormt im-
mers het DNA van landschappelijk 
en stedelijk Brabant. Wat zou onze 
regio, anders gezegd, zijn zónder 
deze aankleding van stad en voor-
al platteland. Daarom is het be-
langrijk dat alles geïnventariseerd 
wordt. Wat is het? Waar staat het? 
Is het in goede staat?

Het Groene Woud heeft Bureau 
Erasmus, van Lily Hollanders en 
Eric Kolen, in de hand genomen 
om het inventarisatieproject uit 
te voeren in de gemeenten van 
het gebied. Tonnie Donkers en 
Harry van Kuijk werken nauw sa-
men met  hen namens Heemkun-
dige kring ‘De Oude Vrijheid’. Van 

Kuijk heeft inmiddels een indruk-
wekkende verzameling van Roois 
religieus erfgoed. Samen gaan ze 
vijftien religieuze monumenten 
materieel en immaterieel vastleg-
gen. Alles wordt opgemeten en 
krijgt zelfs een GPS coördinaat. 
Van Kuijk: “Het gaat om stukken 
erfgoed van allerlei verschillende 
geloven, dus niet alleen van het 
Protestantse of Katholieke geloof, 
maar ook van het Joodse, zoals de 
eerste synagogesteen bij de Dom-
meloevers. In totaal moesten alle 
tien gemeenten er vijftien uitkie-
zen. Dat viel voor ons niet mee. 
Sint-Oedenrode heeft er namelijk 
veel meer.” “De lijst is arbitrair”, 
aldus Donkers. “We hebben reke-
ning gehouden met verschillende 
factoren, zoals verdeling over Rooi 
en de kerkdorpen. Mochten er re-
acties komen op de keuzes, dan 
horen we dat graag. Er kunnen 
er misschien nog wel toegevoegd 
worden, want er zijn gemeenten 
bij waar ze niet aan de vereiste vijf-
tien monumenten komen.”

De volgende vijftien religieuze 
stukken erfgoed zijn opgenomen 
in de Rooise lijst: Mariakapel Ma-
ria ter Troost  in het kasteelpark. 
-Odakapel op het kerkhof van de 
Sint  Martinuskerk. -Calvarieberg  
op het kerkhof van de Sint Marti-
nuskerk. -Standbeeld  Mgr. Bekkers 
kerkplein. -H. Hart beeld in Olland. 
-Plaats vroegere Kartuizerklooster 
Olland. - Doodskop bij de pro-
testantse begraafplaats Eerschot. 
- Eerste steen synagoge Domme-
loevers. -Gedenkteken Damianen-
college Schijndelseweg. -Medail-
lon Mariendael  in Gemeentehuis. 

-Odabeeld in voormalige melkfa-
briek. -Kruis op Goede Herderkerk. 
-Wegkruis in Nijnsel. -Bedevaarts-
kapel in Nijnsel. -Reliëf in de An-
thoniuskerk in Nijnsel

Lily Hollanders: ”Onze keuze voor 
samenwerking met de Heemkun-
dige kring is duidelijk: het project 
moet na deze eerste inventarisatie 
op een duurzame manier over-
gedragen worden. Met name de 
heemkundevereniging  zou hierbij 
een belangrijke rol kunnen spelen. 
De leden ervan hebben immers de 
kennis en interesse die je voor de 
continuïteit nodig hebt. Daarbij is 
dit een prachtig project dat op veel 
maatschappelijk draagvlak mag re-
kenen, omdat het zo dicht bij de 
mensen ligt!” Eric vult haar aan. 
“Daarom willen we de databases 
straks op de sites van alle heem-
kundige kringen bewaren, zodat 
het voor iedereen toegankelijk is.”

Nog meer oppasexperts halen diploma

Steeds meer meiden melden zich aan voor oppascursus

Sinds eind vorig jaar bestaat er in 
Sint-Oedenrode een cursus op-
passen voor jongens en meiden 
vanaf groep acht. Het lesprogram-
ma wordt verzorgd door Centrum 
Jeugd en Gezin en Welzijn Salus. 
De eerste ronde van de cursus werd 
nog niet zo druk bezocht, maar na 
wat aandacht in de media meldden 
zich steeds meer meiden aan voor 
de ‘opleiding’. De jongens laten het 
op dit moment nog even afweten.

Vorige week woensdag beleefden 
elf jonge dames de laatste etappe 
van de cursus. Dat vond plaats in 
Cultureel Centrum Mariëndael bij 
het jongerencentrum van Welzijn 
Salus. Esther Flos van CJG: “We 
werken nauwer samen met keten-

partner Salus op dit onderdeel. Zo 
wordt Monique Stegenga er als jon-
gerenwerker ook bij betrokken. Zij 
kent de meiden en dat werkt posi-
tief. Mede daardoor hebben we wat 
meer aanmeldingen binnen en is het 
wat toegankelijker.” 
Verspreid over vier avonden kre-
gen de jonge oppassers in spe, in 
een gezellige sfeer, les in omgang 
met kleine kinderen en hoe ze met 
bepaald gedrag om moeten gaan. 
Daarnaast werden ze geïnstrueerd 
in wat ze moeten doen bij eventuele 
brandwonden of andere verwondin-
gen. Je weet natuurlijk nooit wat er 
gebeurt. Ook kregen ze tips van het 
consultatiebureau. Kortom, allemaal 
wetenswaardigheden die ze hard 
nodig hebben tijdens het oppassen. 

De meiden die de eerste editie van de 
cursus ‘oppassen’ volgden, kregen 
meerdere aanbiedingen om ergens 
aan de slag te gaan. Het artikeltje in 
de krant bleek achteraf een verkapte 
sollicitatie. “We werden gebeld door 
mensen die vroegen naar het email-
adres van de meiden. Zo konden ze 
meteen beginnen en hadden ze de 
oppasadressen voor het uitkiezen”, 
glimlacht Esther tot slot.

De navolgende oppassers ont-
vingen vorige week een diploma: 
Ocean Brouwers, Kimberly Brou-
wers, Fianne Jansen, Lisanne Ma-
thôt, Nina Verheijen, Bo Schaefs, 
Renske Rovers, Mika van de Berg, 
Luna Smith, Lara Sanders en Maud 
Sanders www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

2E paasdag opEn 
Van 11.00 ToT 17.00 uur

Youri van Brussel 
wint Stropdas-
drinken

Van oud-winnaar Rob Smits ont-
ving Youri van Brussel afgelopen 
weekend de trofee voor beste 
stropdasdrinker van Sint-Oeden-
rode. Deze wedstrijd vond plaats 
in café Oud Rooij. Twan Otten 
werd tweede.

Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode, Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl, www.ikar-keukens.nl
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laot oew eige nie bij d’n bok doewn
(Laat je niet bij de bok doen.)
(Laat je niet voor de gek houden)
Bron: Brabants spreukenboekje. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Aanstaand weekend is het weer Pasen

Heel fijn,
Kan ik weer 2 dagen

naar de eieren
lopen zoeken

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

De Stem van het Aanrecht

het is een vrouwenkoor, 
ons vrouwenkoor
dat onophoudelijk gilt, 
schreeuwt en steunt

zoals een gierende boor
al draaiend zijn hoge 
eentonigheid kreunt

een toneel vol rode ballonnen
met opgezwollen nekken
het zijn sopranen 
met een jankend geluid

die snerpend de lucht 
langzaam laten vieren in 
een ballade van Karel de Manke,
zo staat op het bierviltje aangeduid

ieder familielid is opgetrommeld 
zelfs tot in de vierde graad
“zie toch onze oma’s en moeders 
daar driftig musiceren”,  roept
 een zonderling vanuit het toilet
“daar kunnen we weer
 een volledig jaar op teren”

“die Wolfgang Kuch, de dirigent,
houdt met zijn stokje wel de maat
maar ik hoop dat hij 
vóór de stervensscène
uit de opera Het Genadeschot,
de zaal via de achterdeur verlaat

geruisloos, dat wel”

 

Paashaas komt naar Eerschot

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Willy-Ann Gerits

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ingrid Bekkers

Graaf Arnulfstraat 7
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

De komende dagen is er een druk-
ke tijd voor wijkvereniging Eer-
schot. Op woensdag 4 april gaan 
wij met alle kinderen tot en met 
groep 8 paasknutselen in Meer-

schot. De deelname is gratis, je 
moet wel 10 koude hard gekook-
te eieren meebrengen. We gaan 
schilderen en knutselen van 14.00 
tot 15.00 uur. Om 20.00 uur zijn 
al onze kiensters van harte wel-
kom. Misschien ga jij ook wel met 
iets leuks voor de paasdagen naar 
huis. Ook komen de bestuursle-
den deze week bij alle 65+ leden 
een leuke paasattentie afgeven.
 
En op 1ste paasdag, 8 april, gaan 
wij met de paashaas weer eieren 
zoeken. Alle kinderen tot en met 
groep 8 verwachten wij om 10.30 
uur bij Meerschot, Heistraat 22. 
Vanaf daar lopen wij met de paas-
haas naar de plaats waar de eieren 
verstopt zijn. Voor de kinderen die 
het gouden of zilveren ei vind is er 
een extra prijsje. De andere kinde-
ren gaan allemaal met chocolade 
eieren naar huis.

 
 Big Horn Comfort.  Tot en met 14 april: € 10,- korting. 

 
Molenstraat 24, 5482 GB Schijndel tel 073 5475207 
 
 
 

Hartstichting organiseert collecte-
week: “Aan wie denkt u?”

Van 15 t/m 21 april 2012 komen  
in de gemeente Sint-Oedenrode 
160 vrijwilligers van de Hartstich-
ting weer aan de deur, want dan is 
de collecteweek. De Hartstichting 
vraagt uw financiële steun voor het 
bestrijden van hart- en vaatziekten. 
Dit is nog steeds hard nodig, want 
een op de drie Nederlanders sterft 
aan een hartinfarct, hartstilstand, 
beroerte of een andere hart- of 
vaatziekte. De Hartstichting spant 
zich in om hart- en vaatziekten 
sneller en beter op te sporen, te be-
handelen of zelfs te genezen. Van 
elke ontvangen euro gaat € 0,80 
naar wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting en patiëntenzorg. 
   
Hoewel het aantal sterfgevallen 
afneemt, neemt het aantal 
patiënten toe. Op dit moment zijn 
er ongeveer 1 miljoen hart- en 
vaatpatiënten. Dit aantal zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. 

Impact van hart- en vaatziekten
Een hartinfarct, hartstilstand of be-
roerte komen niet alleen veel voor, 
het zijn ook levensbedreigende ziek-
tes. Van de een op andere dag kun 
je er niet meer zijn. Of moet je leven 
met de gevolgen ervan. En dat heeft 
niet alleen impact op degene die het 
overkomt. Ook familie, vrienden of 
collega’s raakt het. Zij kunnen een 
dierbare hierdoor verliezen of wor-
den geconfronteerd met het feit dat 
diegene onverwachts  hulpbehoe-
vend is. Hierdoor verandert ook hun 
leven van de een op andere dag. 

Aan wie denkt u?
In de week van 15 t/m 21 april 
staat een van onze collectanten 
wellicht ook aan uw deur. Aan wie 
denkt u wanneer u geeft? U helpt 
uw naasten en uzelf met uw gift 
aan de collectant. Want zo lang le-
vens te vroeg stoppen, blijven wij 
doorgaan!

Geef met uw hart
De Hartstichting vraagt mensen te 
geven aan de collectant of te stor-
ten op giro 300. 

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Hoezo Crisis? Bij onze banken tot 25% korting

Boskantse radio-DJ Dirk van den Biggelaar 

“Verslag geven zie ik als een bonus, dus geef mij 
toch maar radio.”

Het was heel vroeg in de ochtend 
toen Dirk van den Biggelaar een 
aantal jaar geleden een sms’je 
stuurde naar radiozender 3FM. Op 
de vraag ‘wat heb je over voor deze 
cd?’ antwoordde hij doodleuk dat 
hij hem wel even op zou komen 
halen. Zo belandde hij een uur later 
in het walhalla van de Nederlandse 
radio. Voor Dirk een paradijs, waar 
hij graag ooit nog eens zou belan-
den. Hij werd er extra enthousiast 
door en mailde naar de zender in 
de vurige hoop op een stageplek. 
Zoals verwacht kreeg hij die niet, 
maar wel een welgemeend advies 
om het eerst te proberen bij een 
regionale zender.

Door: Jeroen van de Sande
“Goedenavond dames en heren! 
Welkom bij de ‘Zeg maar hallo 
show’! Vraag uw plaatje aan en 
het komt helemaal goed!” Het is 
vier jaar later en Dirk opent zijn ra-
dioshow bij Radio Contact in Beek 
en Donk. Hij moet invallen voor 
een ander en oogt een klein beetje 
zenuwachtig. Nerveus tikt hij met 
zijn vingers op tafel en draait hij 
wat in zijn bureaustoel. Zou het 
komen, omdat wij van DeMooi-
RooiKrant op bezoek zijn en Jan 
Ebbenn zijn fototoestel dreigend 
naast het mengpaneel heeft neer-
gelegd? Of is de start van iedere 
show een kwelling voor je ze-
nuwen? Dirk slaat zich er aardig 
doorheen. Dirk: “Ik ben begonnen 
bij Skyline Uden/Veghel. Zij had-
den nog iemand nodig. Ik kreeg er 
al snel een eigen show op maan-
dagavond. Eigenlijk te snel, want 
ik had totaal geen ervaring. Van 

muziek weet ik veel, maar destijds 
niets van mengpanelen en micro-
foons. Via mijn vriendin (Mieke 
van de Vossenberg) die ik daar 
ontmoet heb, ben ik uiteindelijk 
hier beland. Op vrijdagavond heb 
ik een show met Carlo Habraken, 
Pieter van de Sande en Eelco Ger-
lag. Dat is altijd dikke pret. We 
zenden interviews uit, ontvangen 
artiesten uit de regio en brengen 
nieuws.”
Al vrij snel na de start van het 
programma gaat de telefoon. 
Verheugd buigt Dirk zich met zijn 
lange lijf voorover  om de hoorn te 
pakken. “Dag Maria!”, roept hij. 
Ze kennen elkaar blijkbaar goed, 
want er wordt niet even vlug een 
plaat aangevraagd. Dirk en Maria 
kletsen over koetjes en kalfjes. Na 
een dikke minuut gooit hij de hoorn 

erop. Dat moest ook wel, want het 
nummer was bijna afgelopen. Snel 
start hij een nieuwe in. Precies op 
tijd, Dirk heeft het in de vingers. 
“Maria vraagt heel vaak plaatjes 
aan op vrijdag”, onderbouwt de 
DJ zijn relatie met haar. “Helaas is 
ze ernstig ziek. Zojuist vertelde ze 
dat ze volgende week naar het zie-
kenhuis moet. Misschien wel voor 
de laatste keer.” Dirk slikt even en 
verteld dan verder. “Laatst zei ze 
een keer dat ze op vrijdagavond 
voor drie uur even geen pijn heeft. 
Ze vraagt dan, net als nu, plaat-

jes aan voor haarzelf en voor haar 
man. We hebben inmiddels een 
goede band opgebouwd. Zo zie je 
maar dat je als radio DJ ook een 
sociale functie hebt.”

Verder is het rustig aan het front. 
De telefoon rinkelt niet meer. Dat 
komt waarschijnlijk door de voet-
balwedstrijd op tv. Dirk glimlacht, 
hij geeft niets om voetbal. Geef 
hem maar een berg cd’s, daar kan 
hij uren mee vooruit. Zo nu en dan 
grijpt hij ook wel eens naar de mi-
crofoon. Dirk: “Voor de radio ben 
ik wel eens op pad geweest bij re-
gionale festivals. Zo heb ik tijdens 
Bavaria Open Air Ed Kowalczyk 
van Live mogen interviewen. Een 
super aardige man. Ook Barry Hay 
heb ik gesproken, maar die was 
juist ontzettend arrogant.” Ver-

slaggever of radiomaker? Is mijn 
volgende logische vraag. Hij aar-
zelt even, maar antwoord dan toch 
gedecideerd “Verslag geven zie ik 
als een bonus, dus geef mij toch 
maar radio.”

In de auto naar huis gaan Jan en ik 
direct op zoek naar Radio Contact. 
Dirk is aan het woord en klinkt al 
veel meer ontspannen. Zou het 
dan toch aan ons hebben gelegen? 
www.kontaktfm.nl Iedere vrijdag 
om 20uur: 3na8 met o.a. Dirk van 
den Biggelaar. Kabel 94.4

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

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

“Op VRiJDAgAVOND hEB iK DRiE 
uuR EVEN gEEN piJN”

Uw rijwiel speciaalzaak

Kloosterstraat 7             Schijndel             073-6112833

Wij zijn op woensdag gesloten

Ruime keuze hybride, stads-, 
elektrische en ATB fietsen

Uw fiets op maat (meetsysteem 
aanwezig)

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

Kom een gratis proefrit maken op 
een Koga E-bike

Er zijn volop ATB fietsen aanwezig

www.cyclestar.nl

*Koga
*Giant
*Cortina
*Cortina Urban

*Trek
*Batavus
*Merida
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Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

Agenda
Vergadering Voorbereidingscommissie op dinsdag 10 april 2012

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van dinsdag 
10 april 2012 
(aanvang 20.00 uur) komen de volgende onderwerpen aan de orde:
A. Voorstellen:
1. Vaststelling bestemmingsplan Ollandseweg 117
2. Vaststelling ‘Verordening inzake de winkeltijden Sint-Oedenrode 2012’
3. Vaststelling kadernota Samenwerking
4.  Notitie herijking minimabeleid
B. Ter bespreking:
C. Ter kennisneming:
1. Informatienota aanvraag herstructurering WSD 

Vergadering Voorbereidingscommissie op donderdag 12 april 2012
In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van donderdag 
12 april 2012 
(aanvang 20.00 uur) komen de volgende onderwerpen aan de orde:
A. Voorstellen:
1. Vaststelling iWop Kienehoef/Kinderbos/Cathalijne
2. Vaststelling strategische uitgangspunten en aanpak gemeentelijk accommo-
datiebeleid
B. Ter bespreking:
1. Milieu- en duurzaamheidsverslag 2011
2. Opiniërende nota Ombuigingen beheer openbare ruimte
C. Ter kennisneming:

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt tussen 19.30 en 20.00 uur het zoge-
heten technisch beraad gehouden. Daarbij zijn de behandelende ambtenaren 
aanwezig om technische (concrete, feitelijke) vragen te beantwoorden. Ook 
het technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle geagendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetreffende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481 911 of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar 
zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Blauw leren kinderschoentje maat 20 

Verloren voorwerpen
 - Zwarte herenportemonnee met inhoud 
 - Kinderbril zwart montuur

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 5 april
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur Buurtvereniging Vressel; container donderdag de hele dag

Vrijdag 6 april
- Buurtvereniging Vressel tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. de Vresselse Hut;

Zaterdag 7 april
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;

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

Inzameling grof snoeiafval 14 april

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen kunnen hun snoeiafval gewoon aan de 
straat leggen(7.30 uur), zonder zich aan te melden.

Buitengebied
Voor bewoners van het buitengebied geldt dat zij zich telefonisch moeten aan-
melden via de meldingen- en servicelijn 0413-481376 of info@sint-oedenrode.nl.
Voor de inzameling van 14 april moet dit gebeuren vóór donderdag 12 april 
12.00 uur.

Richtlijnen:
- duidelijk zichtbaar op de stoep en niet bij een groenstrook
- om 07.30 uur buiten 
- gebundeld, maar niet met ijzerdraad
- boomstronken en takken mogen geen grotere doorsnee hebben dan 10 cm
- lengte per bundel maximaal 1.50 m
- gewicht niet meer dan 25 kg per bundel

Openingstijden Zwembad ‘de Neul’
Pasen Recreatiefzwemmen  
      
Dag   Tijd   Activiteit 
6 april Goede Vrijdag van 07.30 - 15.30 uur dauwzwemmen
   van 18.45 - 20.15 uur discozwemmen
7 april Paaszaterdag Gesloten   i.v.m. diplomazwemmen
1e en 2e Paasdag  Gesloten    
      

Wij wensen u een gezellig Paasweekend.
Zwembad De Neul

(0413) 477409

Van 21 tot en met 28 april vindt de 
negende Nationale Sport Week plaats. 
Sportverenigingen, scholen en andere 
aanbieders van sport en bewegen or-
ganiseren in het hele land sportieve 
activiteiten. Zo kan iedereen ontdek-
ken hoe leuk, gezond en vooral gezel-
lig het is om te sporten. 

Vorig jaar werden er tijdens de Natio-
nale Sport Week landelijk ruim 5.000 
sportactiviteiten georganiseerd met 

maar liefst 700.000 deelnemers. Dat 
de organisatie van sportactiviteiten 
ook dit jaar weer volop aan de gang 
is, bewijst de inmiddels alweer lange 
lijst van aangemelde sportieve activi-
teiten die te vinden zijn op  www.na-
tionalesportweek.nl. En daar komen er 
dagelijks meer bij! 

Organiseert u als vereniging ook ac-
tiviteiten tijdens de Nationale Sport 
Week? Op www.nationalesportweek.
nl kunt u de activiteit aanmelden. Ook 
vindt u hier veel bruikbare informatie 
om de organisatie van uw sportacti-
viteit tot een succes te maken. Zoals 
het unieke aanbod van sportbonden 

en Doe-de-360. Maar ook bruikbare 
logo’s en voorbeelden voor persbe-
richten. Wilt u duidelijk laten zien dat 
u meedoet aan de Nationale Sport 
Week? Haal dan in het gemeentehuis 
een opvallend spandoek zodat u aan 
Sint-Oedenrode kunt laten zien dat 
ook uw vereniging bijdraagt aan de 
Nationale Sport Week. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden.

Wilt u zeker weten dat er een gratis 
spandoek voor u klaarligt? Stuur dan 
vooraf een mail naar smaltha@sint-
oedenrode.nl of bel naar (0413) 481 
281 dan zorgen wij ervoor dat het 
spandoek voor u bij onze receptie ligt. 

Erfgoedverordening Sint-Oedenrode 2012
Datum
04-04-2012  
Type
Verordeningen en reglementen 

Omschrijving
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, gelet op het bepaalde in ar-
tikel 139 van de Gemeentewet en de 
artikelen 12,14 en 15 van de Monu-
mentenwet 1988, dat de raad van 
de gemeente Sint-Oedenrode in zijn 
vergadering van 29 maart 2012 de 
“Erfgoedverordening Sint-Oedenrode 
2012” heeft vastgesteld. Deze ver-
ordening treedt acht dagen na de 
dag van bekendmaking in werking, 
voor zover deze verordening betrek-

king heeft op beschermde gemeen-
telijke monumenten, gemeentelijk 
beschermde stads  of dorpsgezichten, 
beschermde gemeentelijke archeolo-
gische monumenten, gemeentelijke 
archeologische verwachtingsgebieden 
en gemeentelijk beschermde beeld-
bepalende panden. Voor zover deze 
verordening betrekking heeft op be-
schermde rijksmonumenten, treedt zij 
in werking in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 15, lid 2, van de 
Monumentenwet 1988. 

De “Erfgoedverordening Sint-Oeden-
rode 2012” en het raadsbesluit liggen 
met ingang van donderdag 5 april 
2012 gedurende 12 weken kosteloos 

ter inzage in het gemeentehuis aan het 
Burgemeester Wernerplein 1. Tijdens 
openingstijden -op werkdagen tussen 
09.00 en 12.30 uur- kunnen de stuk-
ken worden ingezien. Tegen betaling 
van de legeskosten is de verordening 
in kopie verkrijgbaar.

De “Erfgoedverordening Sint-Oeden-
rode 2012” is ook te raadplegen via de 
gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl, onder infor-
matie, bestuur en organisatie, veror-
deningen. 
De “Erfgoedverordening 2008 – tech-
nische aanpassingen in verband met 
de invoering van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)” 
van de gemeente Sint-Oedenrode van 
21 oktober 2010, wordt met ingang 
van inwerkingtreden van de “Erfgoed-
verordening Sint-Oedenrode 2012” 
ingetrokken.

Burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode 

Paashaas op de 
weekmarkt

 

A.S vrijdag komt de paashaas op de 
weekmarkt en neemt voor 

jong en oud wat lekkers mee!
 

Tot (goede) vrijdag!
 

De kooplieden van de rooise markt

Raadsbesluit d.d. 
29 maart 2012 tot 
aanpassing van de 
bouwverordening

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat de ge-
meenteraad op 29 maart jongstleden 
heeft besloten de bouwverordening 
te wijzigen. Het betreft de veertiende 
serie wijzigingen van de Model-bouw-
verordening 1992. Het raadsbesluit en 
de aangepaste bouwverordening liggen 
met ingang van donderdag 5 april a.s. 
gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis en kunnen hier tijdens 
openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 
uur) worden ingezien. De aangepaste 
bouwverordening is op 1 april 2012 in 
werking getreden (tegelijk met het nieu-
we Bouwbesluit 2012). Op deze datum 
is de bouwverordening, welke op 1 juli 
2010 door de raad is vastgesteld (der-
tiende serie wijzigingen), vervallen.

Levering reisdocumenten
Voor alle aangevraagde reisdocumenten, zowel regulier als reisdocumenten voor 
bijgeschreven kinderen, kunnen afwijkende levertijden gelden. Kijk op onze 
website www.sint-oedenrode.nl wanneer de reisdocumenten opgehaald kunnen 
worden.
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen  Omschrijving
Houtsestraat 18 a  5492 TM 27-03-2012 Bouwen vleesvarkensstal
Beatrixstraat 1  5491 HN  23-03-2012 Vellen 1 boom
Nijverheidsweg 2 a 5492 NK  27-03-2012 Kappen 2 bomen
Slophoosweg 9  5491 XR  21-03-2012 Bouwen ligboxenstal
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Lieshoutseweg ongen. 5492 RN   24-05-2012   Het bouwen van een woonhuis
hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Kampenweg 2 5491 WX 02-04-2012  Bouwen bijgebouw
Vresselseweg 43 5491 PA  02-04-2012  Herbouwen schuur
hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende exploitatievergunning Horeca
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Borchgrave 1 5492 AT  02-04-2012 Exploitatievergunning horeca
hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 27 maart tot en met 2 april 2012 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
- Van MHC Sint-Oedenrode voor het organiseren van het Peppeltoernooi op 25, 
26 en 27 mei 2012 op het paviljoen van MHC,  Bremhorst 2 te Sint-Oedenrode.
- Van MHC Sint-Oedenrode voor het organiseren van het Summerbasstoernooi op 
15, 16 en 17 juni 2012 op het paviljoen van MHC,  Bremhorst 2 te Sint-Oedenrode.

Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat 
nog geen bezwaar open.

 Melding meerjarenvergunning 
 - Van buurtvereniging de Pleintrekkers voor het organiseren van de Buitenspeel-
dag op 13 juni 2012 op het Dorpsplein en in de Pastoor Smitsstraat te Olland.
- Van wijkvereniging Kinderbos voor het organiseren van de Buitenspeeldag op 
13 juni 2012 rondom de speeltuin aan het Sweelinckplein in wijk Kinderbos te 
Sint-Oedenrode.
- Van de jeugdcommissie wijk Dommelrode voor het organiseren van de Bui-
tenspeeldag op 13 juni 2012 in de Streepenstraat te Sint-Oedenrode.
- Van mevrouw H. van der Heijden voor het organiseren van een straatfeest op 
3 juni 2012 in de Streepenstraat te Sint-Oedenrode.
- Van commissie Sinterklaasintocht Rooi voor het organiseren van de sinter-
klaasintocht op 18 november 2012 in Sint-Oedenrode.
- Van de gemeente Sint-Oedenrode voor het organiseren van de Dodenher-
denking op 4 mei 2012 van 19.40 uur tot 20.15 uur vanaf het Kerkplein te 
Sint-Oedenrode.

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

Bestuurders aangehouden na 
doorrijden na aanrijding 
Een 18-jarige man uit Cuijk werd 
dinsdagmiddag thuis aangehou-
den nadat hij met zijn auto op de 
Zwaanstraat in zijn woonplaats 
tegen een geparkeerde auto was 
gereden en daarna was doorge-
reden. 

Een oplettende getuige had het 
kenteken van de veroorzaker 
genoteerd en belde de politie. 
Een 38-jarige Pool werd aange-
houden op de rijksweg A50 in 
Sint Oedenrode omdat hij bij het 

invoegen tegen een andere was 
gereden en er daarna vandoor 
wilde gaan. De benadeelde auto-
mobilist ging echter achter hem 
aan en dirigeerde ondertussen de 
politie naar de goede locatie. De 
dwongen de Pool tot stoppen en 
brachten hem naar het bureau. 
De man reed in een auto met 
een ongeldig exportkenteken, die 
niet was verzekerd en gekeurd. 
De auto werd in beslag genomen 
en de eigenaar besloot er afstand 
van te doen.

Dodelijke steekpartij gereconstrueerd
De dodelijke steekpartij, die in 
de afgelopen Nieuwjaarsnacht 
plaats vond op de Liempdseweg, 
wordt gereconstrueerd. Dat heeft 
de rechtbank van Den Bosch af-
gelopen vrijdag besloten.

De reconstructie moet meer dui-
delijkheid geven in de zaak. Het 
is volgens de Officier van Justitie 
namelijk niet duidelijk waar iedere 
getuige zich tijdens de beruchte 
avond bevond. Vandaar het ver-
dere onderzoek.

Dodelijk ongeval op Schijndelseweg
Door een aanrijding met een 
vrachtauto is vrijdagmiddag op de 
Scheidingsweg, op de grens van 
Sint-Oedenrode en Schijndel een 
17-jarige fietser om het leven geko-
men.  Het ongeval gebeurde op de 

kruising tussen de Scheidingsweg 
en de Rooiseweg. Het ongeluk ge-
beurde rond halfvier. Een trauma-
helikopter werd opgeroepen, maar 
die hulp mocht niet meer baten. De 
politie doet onderzoek.

Gevonden vaten bevatten XTC afval
Vrijdagochtend waren de brand-
weer en de politie al vroeg paraat 
in het Heieind, een zijstraat van 
de Vresselseweg. Er waren en-
kele verdachte vaten gevonden 
door een oplettende boer. Na 
onderzoek gaat het vermoedelijk 
om afval van xtc-productie. Een 
forensisch team is het afval aan 
het onderzoeken, daarna zal het 
worden opgeruimd.

Man over de kop op A50
Maandagochtend is er weer een 
ongeluk gebeurd op de A50, iets 
voor afslag Sint-Oedenrode. Een 
76-jarige man uit Beekbergen is 
met onbekend letsel naar een zie-
kenhuis in Eindhoven gereden. De 
man wilde een auto inhalen, raak-
te met zijn wiel in de berm en toen 
hij op volle snelheid de weg weer 
op wilde, sloeg hij over de kop. 

‘De Kanteling’

Wat betekent dit?
We willen dat iedereen zo lang mo-
gelijk zelfstandig kan blijven en kan 
meedoen in de samenleving. De ma-
nier waarop de zorg nu is geregeld in 
Nederland is te duur geworden. Om 
de zorg voor de meest kwetsbaren in 
onze samenleving betaalbaar te hou-
den, is een verandering nodig. 

Daarnaast vindt er een omslag plaats in 
het benaderen van mensen met een on-
dersteuningsvraag: we kijken vooral naar 
de kwaliteiten en mogelijkheden en niet 
alleen naar de beperkingen van mensen. 
Het gaat om de eigen kracht. Dit vraagt 
om een andere manier van denken: van-
uit de persoon en niet vanuit voorzienin-
gen. Dit noemen we ‘De Kanteling’.

Heeft u een ondersteuningsvraag? Sa-
men kijken we naar uw mogelijkheden.
Uw eerste contact met de gemeente is 
met een klantmanager van het team 
Werk, Inkomen en Zorg. Deze kan u 
adviezen geven om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven. Uw ei-
gen kracht speelt hierbij een grote rol. 
U bepaalt samen met uw klantmana-
ger het resultaat dat u wilt bereiken. 
Doel van het gesprek is om uw situ-
atie duidelijk in kaart brengen. Waar 
loopt u tegenaan? Wat kunt u zelf? 
Wie kan u eventueel helpen en wat 
heeft u daarvoor nodig? De uitkomst 
verschilt uiteraard per persoon. Het 
gesprek vindt plaats bij u thuis. U kunt 
altijd iemand uitnodigen bij het ge-

sprek, bijvoorbeeld een familielid of 
bekende. Het kan ook iemand zijn die 
veel van het onderwerp af weet. Denk 
aan een medewerker van MEE of een 
ouderenadviseur. Het is wel belangrijk 
dat u zoveel mogelijk zelf in gesprek 
bent met uw klantmanager, het gaat 
immers om u! 

Meer weten?
Op www.sint-oedenrode.nl/wmo 
vindt u meer informatie over ‘De Kan-
teling’. Ook kunt u telefonisch con-
tact opnemen met de klantmanagers 
van het Team Werk, Inkomen en Zorg 
0413-481911 (alle werkdagen van 
9:00 uur tot 12:30 uur) 

Oproep aan ondernemers in Sint-Oedenrode
In het kader van de Structuurvisie Be-
drijventerreinen (SVB) inventariseert de 
gemeente ieder jaar de lokale behoefte 
aan bedrijfsruimte/ bedrijfskavels.

Wat vragen wij van u?
Heeft u als lokale ondernemer dringend 
behoefte aan een extra bedrijfsruimte 
of -kavel voor het uitoefenen van uw 
bedrijf? Stuur dan een e-mail naar 
Dienke Vincenten dvincenten@sint-

oedenrode.nl of bel (0413) 481 911.
U ontvangt van ons een vragenlijst 
met begeleidende brief. Wij vragen u 
deze vragenlijst in te vullen en vóór 1 
juni 2012 retour te zenden.

Wat doen we met de ingevulde vra-
genlijsten?
De ingevulde vragenlijsten worden 
verwerkt in de wachtlijst. Wanneer de 
ingevulde vragenlijsten nog aanvullen-

de vragen oproepen nemen wij contact 
met u op. Wij gebruiken de wachtlijst 
bij de jaarlijkse monitoring naar de re-
ele lokale behoefte aan nieuw bedrij-
venterrein voor eigen gebruik.

Huidige situatie.
Zoals u weet heeft de gemeente Sint-
Oedenrode geen bedrijfskavels meer 
beschikbaar. Op korte termijn heb-
ben wij voor u enkele suggesties die 
u terug kunt vinden op onze website 
www.sint-oedenrode.nl 

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met mevrouw Dienke Vin-
centen (0413) 481 911 of dvincen-
ten@sint-oedenrode.nl

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

Wanneer?
Het gemeentehuis is open op woens-
dagmiddag 4, 11, en 18 april 

Waarom?
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 
vervalt de geldigheid van alle kinder-
bijschrijvingen in paspoorten. Vanaf 
die dag moeten kinderen een eigen 
paspoort of een Nederlandse identi-
teitskaart hebben om naar het buiten-
land en weer terug naar Nederland te 
kunnen reizen. Om ervoor te zorgen 
dat u snel geholpen wordt, werken wij 
tijdens de extra openstelling op woens-

dagmiddag uitsluitend op afspraak.. 
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen 
reisdocument nodig, vraag dat dan in 
ieder geval aan vóór 1 mei 2012. 

Hoe kunt u een afspraak maken?
Telefonisch via (0413) 481911 tijdens 
de openingstijden van het Publieks-
plein en digitaal via onze website.

Openingstijden gemeentehuis Pasen
Tijdens Pasen is het gemeentehuis ge-

sloten op maandag 9 april 2012.
De avondopenstelling van maandag 
wordt verplaatst naar dinsdagavond 
10 april 2012. De balie is  dan geopend 
van vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur.

Kijk voor onze reguliere  openingstij-
den en voor het maken van een af-
spraak op www.sint-oedenrode.nl of 
bel voor het maken van een afspraak  
( 0413)  481911.

Buitenbrandje Vresselseweg
De brandweer van Sint-Oeden-
rode heeft afgelopen maandag 
uit moeten rukken voor een bui-
tenbrand aan de Vresselseweg. 
Het ging om een kleine berm-
brand.
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Wie herkent mensen op deze foto?

Historische beelden
Te koop/Te huur

Te huur: woonhuis in 
Sint – Oedenrode
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met makelaar van de 
Laar of bellen met: 06-42669119
--------------------------------------
FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging 
in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
KAARSEN!!! voor huwelijk, com-
munie doop, uitvaart, jubileum e.a.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Fit en Vitaal voelen met
de beste Aloë Vera ?
Meer info ? Bel of mail ons:
06-16138743 / 0413-209025
www.maria.myflpbiz.com
Mariahout
--------------------------------------
BEDRUKKINGEN: laat uw (sport)
kleding bedrukken, vanaf € 7,98.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Uitnodigingen, bedankkaartjes, ge-
boortekaartjes. (foto) De Vakman 
Sint-Oedenrode T: 473147
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Heeft u geen tijd voor te shoppen, 
neem een kijkje op de webshop
www.rooisejuwelier.nl
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie!
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper. Paasweekend vr/di 
eur 500,00 en 1e week meivakan-
tie EUR 625,00. Maand augustus 
ook nog vrij! Andere periode’s op 
aanvraag. Info@robbescheuten.nl
06-53231903
--------------------------------------
ERKENDE OFFICIËLE PASFOTO’S.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 

--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex
(bedrijventerrein Nijnsel)
Nijverheidsweg 4. Tel: 476805
--------------------------------------
Leuke vakantie?
Caravan te huur, 
compleet ingericht. 
Tel. 0413 - 841668

Aangeboden
Neem jij tijd voor jezelf?
Kijk voor meer info over yoga en 
massage op www.de-bodhiboom.
nl  of bel:06-52 21 36 52.
--------------------------------------
Tuinman, ben 1 dag per week be-
schikbaar voor onderhoud aan uw 
tuin.
Voor informatie: G vd Zanden, 
Hazelaarstraat 18 te Sint Oeden-
rode tel: 0413-477962 of 
06-31677640
--------------------------------------
Voor kleine klussen en montages 
in/aan huis bel RN Solutions
Tel. 06-20534852
--------------------------------------
Heijfo-Gevelrenovatie
het adres voor gevelreiniging, voe-
genrenovatie en impregneren van 
gevels, gespecialiseerd in knipvoe-
gen; wij maken waar wat anderen 
beloven !!
Tel. 06-57316759 of 
heijfo@orange.nl
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------

Hulpverlening
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden, en Rots en Water-
training. “weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

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

Vakantie
Ga mee met onze gezellige busrei-
zen naar Tirol-Oostenrijk en Fries-
land-NL 
Voor info/folder: www.boscoacht-
ravel.nl Tel. 0413-474957
Hein & Miranda Bos I.s.m. Van 
Hoof Reizen
--------------------------------------

Gezocht
Chauffeur gezocht voor het ver-
voeren van kinderen met autisme 
en/of ADHD. Ongeveer 10 uur per 
week, verspreid over 3 dagen, in 
de middag / vroege avond. Meer 
informatie: Zorgokee 
tel. 0499-370302.’
--------------------------------------

Nieuwe activiteit Welzijn Salus: ’t Onderonsje
Vanaf 5 april a.s. kunt u 1x per 
maand op donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur terecht in het 
Damiaancentrum om elkaar te ont-
moeten als u 55 jaar of ouder bent.

Een gesprek over dagelijkse on-
derwerpen, over wat u in de krant 
hebt gelezen of gezien hebt op te-
levisie. Even met leeftijdgenoten 
bijpraten, onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Dat kan in 't 
Onderonsje, een maandelijks ont-
moetingspunt bij u in de buurt. Vrij-
willigers ontvangen u, zorgen voor 

de koffie en thee en begeleiden zo 
nodig het gesprek. Er is een gevari-
eerd programma samengesteld door 
de enthousiaste vrijwilligers en soms 
wordt een gastspreker uitgenodigd. 
De nadruk ligt op het contact met 
anderen en niet zozeer op het on-
dernemen van activiteiten. Mogelijk 
leiden contacten die u hier legt weer 
tot andere activiteiten.
Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. U betaalt alleen € 1,50 
voor koffie en thee met iets lekkers.
In het Damiaancentrum, Schijn-
delseweg 46, vinden de activitei-

ten plaats. Mogelijk kunt u voor 
het vervoer naar het Damiaancen-
trum gebruik maken van de Regio-
taxi. Indien dit een probleem voor 
u is, wordt in overleg met de vrij-
willigers gezocht naar een oplos-
sing. U hoeft zich niet vooraf aan 
te melden. Kijk voor het complete 
programma op www.mooirooi.nl
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Salus, 
telefoon 0413-476149
of stuur een e-mail naar 
info@welzijnsalus.nl

Protestantse staat stil bij lijden, sterven en opstanding Jezus

In de Protestantse gemeente Sint-
Oedenrode, Son en Breugel zal 
in drie vieringen, op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag, het lijden, sterven en 
de opstanding van Jezus worden 
herdacht. Het thema van dit jaar:
TOEN GOD VERDWEEN….

Toen de historicus Geert Mak zijn 
boek ”Hoe God verdween uit Jor-
werd” schreef, schreef hij niet al-
leen een boeiend boek, maar sneed 
hij ook een boeiend thema aan. 
Namelijk de ervaring van veel men-
sen dat God langzamerhand uit ons 

gezichtsveld verdwijnt. Dit thema 
komt ook in de Bijbel voor. Er be-
staat een verhaal in het evangelie 
van Marcus waarin wordt verhaald 
hoe een eigenaar van een wijngaard 
verdween naar het buitenland en 
zijn bezit aan pachters overliet. De 
afwezigheid van die eigenaar, na-
tuurlijk wordt hier God bedoeld, 
maakte dat de pachters niet langer 
de oogst wensten te delen met de 
eigenaar. Iedere aanspraak daarop 
werd in de kiem gesmoord. ” Ten-
slotte”, staat er dan in Marcus,  
“stuurde de eigenaar zijn zoon om 
zijn aandeel in de oogst te innen”. 

Die zin “tenslotte stuurde Hij zijn 
zoon”, is het thema geworden voor 
diensten in de Stille Week.  Waar-
om stuurde hij zijn zoon? Wat ge-
beurde er toen die zoon op het to-
neel verscheen? Vragen die kunnen 
worden gesteld om zo op het spoor 
te komen van de betekenis van het 
Paasfeest, waarin wij ook stilstaan 
bij de weg die de Zoon ging.
Trouwens, met het verdwijnen van 

die heer naar het buitenland veran-
dert ook het karakter van die wijn-
gaard zelf. Wat ooit een plek was 
van gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid tussen die heer en de  men-
sen, is nu een object van hebzucht, 
een onheilsoord.
Wat bewoog in hemelsnaam die 
zoon om zijn deel van de oogst op 
te eisen? Was het  gehoorzaamheid 
aan de vader of de ultieme poging 
om de wijngaard weer een plek van 
vrede en overvloed te laten zijn? 
Wat bezielde de pachters toen ze 
de zoon zagen aankomen. Waren 
ze bang de wijngaard te verliezen, 
geloofden ze in het herstel van de 
goede verhoudingen? 
Diverse koren en musici zullen aan 
deze diensten hun medewerking 
verlenen. Ter ondersteuning is er 
een speciaal boekje gemaakt waar-
mee u de diensten kunt volgen.
Iedereen is van harte welkom in de 
Knoptorenkerk aan de Eertschot-
sestraat in Sint-Oedenrode: Donder-
dag 5 april 20.00 uur, Vrijdag 6 april 
20.00 uur, Zaterdag 7 april 21.00 uur.

De nieuwe collectie 
van 2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

De nieuwe collectie 
van 2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

 2e paasdag 
geopend 

Van 10:00 uur tot 17:00 uur
ingang Via ketelkampweg

Mail uw antwoord naar 
redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop 
binnen bij Heuvel 17. 
De koffie staat voor u klaar.
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Boskantseweg 59   5492BV Sint-Oedenrode   T:  0413-472562   www.tuincentrumbrekelmans.nl

WENST U EEN 
VROLIJK PASEN

Wijkbewoners pim hagen en Marlies Liebregts vormen actiecomité

Een nieuwe wijk verdient een nieuwe speeltuin

De Rooise Zoom is, samen met de 
Heikant, de jongste wijk van Sint-
Oedenrode. Er wonen veel prille ge-
zinnen en iedere week lijkt er wel 
een kind bij te komen. Er valt altijd 
wel een ooievaar te spotten. Hoe 
kan het dan dat er nog geen speel-
tuin is? Dat vroegen Pim Hagen en 
Marlies Liebregts zich ook af. Alle-
bei zijn het jonge ouders en samen 
besloten ze om zich in te zetten voor 
een speeltuin midden in de wijk, in 
de Ds. Hoogeveenstraat weltever-
staan. Er lopen een aantal offertes 
en de twee zijn daarom druk in de 
weer om geld en goederen in te za-
melen. Afgelopen dinsdag gingen 

ze op pad om lege flessen in te za-
melen. Het is één van de vele initi-
atieven.

“Het is de bedoeling dat de speel-
tuin daar moet komen”, wijst Mar-
lies naar de betreffende plek.“ Zo-
als je ziet is het een soort sloot en 

loopt het in het midden naar bene-
den. Er komt dus veel bij kijken om 
het aan te leggen.” Niet alleen dat, 
maar vooral geld speelt een rol. Er 
is nog niet voldoende liquiditeit om 

een mooie en goede speeltuin te fi-
nancieren. Daarom springen Pim en 
Marlies in de bres. Pim: “We hebben 
al geld van de aannemer gekregen, 
maar dat is nog niet voldoende voor 
een ruime speeltuin”, zegt Pim. “We 
zijn op dit moment dus op zoek naar 
sponsoren die het plan mee willen 
financieren. In het kader van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men hebben we de bedrijven in de 
kantoorpanden aan de randweg al 
aangesproken om een bedrag te 
doneren, maar tot nu toe kregen 
we nog geen positieve reactie. Dat 
vinden we eerlijk gezegd wel jam-
mer. We hopen daarom dat ze hun 

betrokkenheid alsnog 
willen tonen. Ze horen 
immers ook bij de wijk. 
Behalve hen hebben 
we ook de Lions Club 
en de Rabobank bena-
derd.”
“Het hoeft natuur-
lijk niet per se geld te 
zijn”, vult Marlies aan. 
“We zijn ook enorm 
blij met goederen, zo-
als bijvoorbeeld speel-

zand. Ons streven is om de speel-
tuin er voor de bouwvak te hebben 
staan, maar dat is natuurlijk mede 
afhankelijk van de gemeente. Die 
overigens al op de hoogte is van de 
plannen. De gemeente heeft al toe-
gezegd om een prullenbak en een 
bankje te willen plaatsen. Dat is een 

mooi gebaar, waar we erg blij mee 
zijn. Nu is het hopen dat het allemaal 
snel rond komt.” 
Ook het buurtpreventieteam heeft 
al toegezegd om in bepaalde zaken 

ondersteuning te bieden. Zij hebben 
eveneens niet veel geld, daarom rei-
ken ze de mogelijkheid aan om be-
richten te mogen plaatsen op hun 
site en zullen ze zich bezig houden 
met onderhoud van de speeltuin, die 
tot op heden zal gaan bestaan uit 
een wip, een combitoestel en een 
schommel. Marlies: “Dat kan na-
tuurlijk nog meer worden. Dat ligt 
er aan wat er nog aan sponsorgeld 
binnen komt.” Zelf geeft de jonge 
moeder het goede voorbeeld. Haar 
eigen onderneming zal een bedrag 
beschikbaar stellen. “Het is gewoon 
belangrijk dat de speeltuin er komt”, 
pleit Pim. “Het wordt niet alleen 
voor de kinderen uit de wijk, maar 
ook voor bezoekende kinderen. Die 
kunnen dan allemaal dichtbij spelen, 
want de eerstvolgende speeltuin ligt 
pas weer in de Johanna van Brabant-
laan.”

Heeft u interesse om geld of goe-
deren beschikbaar te stellen voor 
de nieuwe speeltuin in de Rooise 
Zoom? Bel dan naar: 0651989804

“WE hOpEN DAT zE huN BETROKKENhEiD NOg WiLLEN 
TONEN. zE hOREN iMMERs OOK  BiJ DE WiJK.”

Op deze plek moet de speeltuin komen

Lentefeest 
K.B.O. Boskant
Op donderdag 12 april zet K.B.O. 
Boskant de deur wagenwijd open. 
Nu de bomen en de struiken weer 
een groene waas en hun bloesem 
krijgen, maar ook de geur van de 
hyacinten en de eerste seringen 
weer door de lucht dwarrelen. 
We krijgen met zijn allen de len-
tezon een beetje in de bol, men 
raakt minder gestrest en voelt 
zich gelukkig. Daarom opent de 
K.B.O. Boskant de lente met een 
gezellige middag. Met een sfeer 
van Brabantse gemoedelijkheid, 
met daarbij muziek van het duo: 
Ut Reusels muziekske. Ze waren 
ook te zien en te horen op de Se-
niorenbeurs. Riet en Frans staan 
garant voor een fijne middag. U 
komt toch ook?: Donderdag 12 
april 14.00 uur in De Vriendschap.

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

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

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak
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HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Amb. worstenbroodjes
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 5,49

Nougatine ijstaart
Schoonderwoerd, 
8 à 10 pers. 11,49

Black tiger garnalen
Gepelde tiger garnalen zonder kop
Epic, 1 kg. 13,49

Croissants
Diepvriesspecialist, 
10 stuks. 2,99

Mini saucijzenbroodjes
Buitenhuis, 42 stuks. 11,49

Kip- of varkenssaté gemarineerd
Diepvriesspecialist, 
8 stuks à 30 gram. 3,99

Amb. rundvleessalade
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,99

Voorgebraden drumsticks
Good&Ready, 1 kg. 7,95

Garnalenspies
Fisherman’s, 
1 kilo à 15 stuks. 11,49

Regenboogforel
Diepvriesspecialist, 
1 kg. à 4 stuks 6,49

Hamburger bistrokwaliteit
Diepvriesspecialist, 12 stuks. 4,25

Mini worsten-, ragout- 
en pikantbroodjes
Diepvriesspecialist, 
10 stuks, 2,99

Slagroom- of moorkopsoes
Culi D’or, 12 à 16 stuks. 1,79

 3,49

 8,95

 9,95

 1,99

 7,50

 2,79

 3,39

 5,95

 9,95

 4,95

 3,79

 1,99

 1,49
SPAARKAARTAANBIEDING

tegen inlevering van 10 spaarpunten
2 doosjes Italiaanse desserts

2 stuks (4 soorten)

www.diepvriesspecialist.nlook uw groentespecialist

Boerenroomijs
Diepvriesspecialist, 2,5 ltr. 5,69

Bavarois
aardbeien, ananas, bitterkoekjes, chocolade, chipolata, 
irish coffee en slagroom met chocolade
Diepvriesspecialist, 750 ml. 3,19

 2,25

 3,49
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Openingstijden:
 

 Maandag t/m donderdag: 
8:00 – 21:00 uur

Goede vrijdag:
8:00 – 19:00 uur

Zaterdag voor Pasen:
8:00 – 21:00 uur

Bij Albert Heijn vindt u alles 
om van Pasen een feest te 
maken. Van een uitgebreid 

paasontbijt, lunch met 
rollade als blikvanger, 

wijn en kaas voor bij de 
borrel tot een paasdiner met 

een grand dessert.

Markt 18 5492AB  Sint Oedenrode 0413-472208

geslaagde 1 april grappen

De Gouden Lotus: voor de één een droom, voor de 
ander een nachtmerrie

Rob de Vries en Wijnald Koolen 
waren afgelopen zondagochtend 
druk in de weer om de opening 
van de Gouden Lotus voor te be-
reiden. De Gouden Leeuw werd 
versierd met grote doeken met 
daarop exotische afbeeldingen, 
zoals wuivende palmbomen. Zou 
het dan toch…??? Hoewel enkele 
voorbijgangers nog verbaasd ke-
ken en een passant zelfs het hek 
in klom om te kijken of de ver-
bouwing al was begonnen, was 
het voor iedereen inmiddels wel 
duidelijk. Het berustte allemaal 
op een 1 april grap.

Het bleek een geslaagd geintje. Be-

halve Bavaria, konden ook veel le-
zers van DeMooiRooiKrant de grap 
waarderen. De telefoons van Rob en 
Wijnald stonden vorige week woens-
dag en donderdag roodgloeiend. 
Sms’jes en belletjes stroomden bin-
nen. ‘Is het echt waar?’ en ‘Waar ga 
je toch aan beginnen?’ waren veel-
gestelde vragen. Er was zelfs iemand 
die een open sollicitatie plaatste. De 
berichten bestonden ook uit geluk-
wensen en een enkeling sprak zijn 
afschuw uit. Het merendeel had de 
reden van het valse nieuws direct 
door. Een Thais massagehuis in Rooi? 
Voor velen misschien een droom, 
voor andere een nachtmerrie. Feit is 
dat hij er niet zal komen. 

In de tuin van het gemeentehuis 
was het rustig. De das werd niet ge-
stoord en ook probeerde niemand 
zijn burcht binnen te dringen. Het 
beestje zelf verroerde geen staart. Hij 
zat er kalmpjes bij. Hoewel het deze 
keer een opgezette das betrof weet 
je in de toekomst maar nooit. Vol-
gend jaar is het immers weer 1 april. 
Wie weet waar hij dan weer opduikt.

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

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Ontdek de 
PePPerz 

voorjaar / zomer 
collectie ‘12

22
06

4

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

kaartverkoop 
ladies night 

donderdag 12 april
kaarten zijn 

te verkrijgen bij savohs

Mgr. Bekkersplein 6 a 
5491 EB Sint-Oedenrode

0413-478388 - www.savohs.nl
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Jubileum Johnny T & the half souls

Muziek van hoge standaard

“We zijn begonnen met zo’n 8 á 
9 man, waarvan slechts één per-
soon trombone kon spelen. De rest 
kon er niks van”, aldus Richard 
Schoones mede oprichter van 
Johnny T & the half Souls en in-
middels zo’n anderhalf jaar lid in 
ruste. “Ik heb ze nu zo’n jaar niet 
meer gehoord”, zegt hij: “Maar het 
klinkt hartstikke goed.” Afgelopen 

zaterdag trad de band op in Grand 
Café De Vriendschap in Boskant 
ter ere van hun 25 jarig jubileum. 

Jos Hoogveld speelt al 23 jaar de Ba-
ritonsaxofoon: “Wij kwamen in Rooi 
wonen. Via een advertentie zag ik 
dat ‘Toeters zat’, zoals de band toen 
nog heette,  muzikanten zocht. De 
Baritonsax was toen erg gewild.” 

Chris Toonen uit Boskant speelde 
ook zo’n 10 jaar bij de band: “Ik heb 
altijd Saxofoon gespeeld. Nu speel 
ik met name accordeon in duo. Ik 
moest wel even gaan luisteren van-
avond.” Twee leden van het eerste 
uur waren Theo en Thea Geerts. 
Theo: “Kees van de Velden had in 
het begin vijf instrumenten gekocht 
voor NLG 100,- . Die werden op ta-
fel gelegd en verdeeld. Daar begon-
nen we mee. Thea: “Het was toen 
nog heel andere muziek, een stuk 
eenvoudiger. We begonnen natuur-
lijk pas net. Het feit dat we gingen 
optreden voor publiek was voor ons 
al heel bijzonder.”
Zo werden er wel wat herinneringen 
opgehaald, maar bovenal werd er 
volop genoten. Het repertoire is in 
de loop der tijd erg veranderd. Waar 
het begon met carnavalsmuziek, 
bestaat het huidige repertoire  met 
name uit populaire, dansbare mu-
ziek; disco, soul… Muziek van hoge 
standaard met een lekkere swing 
erin. Waar een eenvoudige start al 
niet toe kan leiden.

Open dag en expositie kinderatelier

Op Paasmaandag  9 april a.s. is het 
atelier van Annie Thijssen-Dortmans 
aan de Hertog Hendrikstraat 19  Sint-
Oedenrode van 12.00 uur tot 17.00 
uur voor het publiek open gesteld.

Annie Thijssen-Dortmans is  in 2008 
afgestudeerd aan de Academie voor 
Schone Kunsten in Arendonk, rich-
ting Schilderen. Zij raakt geïnspireerd 
door ruimtelijke objecten. Wat haar 
boeit, wordt gefotografeerd en ver-
volgens met olie of acrylverf uitge-
werkt in een lijnenpatroon. Zij speelt 
met licht en perspectief en maakt ar-
chitectonisch werk.

In 2010 is ze opnieuw gestart op 
Arendonk in de richting Monumen-
taal/Mixed Media. In deze studie-
richting worden kunstvormen als 
schilderen, boetseren, beeldhouwen, 

fotografie en techniek bij elkaar ge-
bracht. Annie Thijssen-Dortmans  wil 
graag een aantal  producten die ze in 
het tweede studiejaar heeft gemaakt 
ten toon stellen op Paasmaandag 9 
april a.s.

Tevens zal het werk van het laatste 
kinderatelier van basisschoolkinderen 
met het thema Dieren worden ge-
exposeerd. Er is gelegenheid om uw 
kind aan te melden voor een nieuwe 
ronde Kinderatelier welke na de zo-
mervacantie  2012 van start gaat. U 
bent van harte uitgenodigd om deze 
open dag met expositie te bezoeken.

Roze zaterdag in café Van Ouds

Trojka is op dit moment een popu-
lair drankje in het uitgaansleven. 
De kleur die bij de wodkasoort 
hoort is rose. Speciaal om die re-
den organiseerde Bernie de Brou-
wer van café Van Ouds een echte 
Trojka pink party. Afgelopen zater-
dagavond was het zo ver. Iedere 

bezoeker was gevraagd om in het 
rose gekleed te komen. Veel men-
sen gaven gehoor aan de oproep 
en daardoor hing er een mooi rose 
gloed in de kroeg. Zelfs het Trojka 
promotieteam was aanwezig en 
het werd heel erg gezellig.

Kinderen kruipen in huid van model

Shoeby Shop is op zoek naar een 
nieuw kind model voor in hun 
folder. Door het hele land is een 
zoektocht gestart. Ook de kin-
deren uit Sint-Oedenrode kregen 
de kans. Vorige week donderdag 
werd de voorgevel van het filiaal 
in Rooi omgebouwd tot fotoset. 
De jonge modellen, die zich had-
den opgegeven voor de wedstrijd, 

werden op hun knapst gemaakt 
met kleding van de winkel en 
daarna overgeleverd aan de foto-
grave. Zij schoot knappe plaatjes 
en stuurde de foto’s op naar een 
professioneel bureau dat de kiekjes 
gaat beoordelen. Wie weet komt 
de winnaar uit Sint-Oedenrode! 
Het zou zomaar kunnen, want vo-
rig jaar werd een Roois kind derde.

SILVER FACTORY 
Sint-Oedenrode

+ 31 (0) 0413 471222

Silverfactory.indd   1 02-04-2012   11:06:10

Sunrise danst in Meerhoven

Op zondag 1 april hebben diverse 
groepen van Dansvereniging Sunri-
se meegedaan aan het Nederlands 
Kampioenschap Show- en Garde-
Dansen. In de Hangar te Meerho-
ven streden 6 groepen met danse-
ressen in de leeftijd van 5 t/m 20 
jaar voor een plek bij de beste drie. 
 
Om hiervoor in aanmerking te ko-
men hadden de groepen tussen 

januari en april aan minimaal drie 
toernooien meegedaan.   Ieder-
een zette haar beste beentje voor 
en dit leverde uiteindelijk de vol-
gende mooie eindresultaten op : 
Bambini's Thema ( 4t/m 6 jaar)  3e 
plaats - Minioren Freestyle  ( 6 t/m 
8 jaar ) 2e plaats -  Minioren Garde  
( 6 t/m 8 jaar) 2e plaats - Junioren 
A Free ( 8 t/m 12 jaar )  3e plaats -  
Junioren B Garde ( 12 t/m 16 jaar ) 

2e plaats - Junioren B Free (12 t/m 
16 jaar ) 4e plaats " 

Na deze mooie afsluiting gaat ie-
dereen nu hard trainen voor de 
fantastische dansshow die gehou-
den wordt op 15 en 16 juni in de 
Mariendael. Deze show waarin alle 
leden van Sunrise samen dansen 
beloofd een spetterend einde te 
worden van een mooi dansseizoen.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

De Bambini's, de Minoren garde, Minioren Freestyle en de Junioren A Freestyle van sunrise.
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Stichting HoPe op TV in Veronica’s 
Panamericana Road Trip 

Op vrijdag 6 april om 22.30 uur zal 
de eerste aflevering van de Paname-
ricana Road Trip bij Veronica wor-
den uitgezonden. Zeven weken lang 
genieten van opnames die Vero-
nica heeft gemaakt van veel unieke 
plekken in Zuid-Amerika. Een van 
de mooiste locaties waar het team 
heeft gefilmd is het bergdorp Rac-
chi in Peru, waar Stichting HoPe een 
van haar projecten uitvoert. Afleve-
ring 4 en 5 gaan over Peru en HoPe. 
Kijken dus……

In december van het vorig jaar ver-
trok een stoet van 90 klassieke Vol-
vo’s voor de “Panamericana”. 200 
Nederlanders maakten deze avon-
tuurlijke reis door Zuid-Amerika. Een 
road trip van ruim 16.000 kilometer 
in oude klassieke Volvo’s, die begon 
in Argentinië en via Chili, Bolivia, 
Peru en Ecuador, zes weken later 
eindigde in Colombia. 
Langs wereldberoemde steden zo-
als Buenos Aires, Santiago, La Paz, 
Cusco, Lima en Cartagena. En door 
alle klimaatzones; van de koude 
hoogvlaktes in het zuiden tot het 
tropische oerwoud in het noorden. 
Sebastiaan Labrie en Saar Konings-
berger van Veronica beleefden de 

bijzondere, maar zware reis van be-
gin tot eind mee. 
In de Panamericana Road Trip ne-
men ze de kijker mee naar prachtige 
plekken zoals Machu Picchu in Peru 
en de jungle van Ecuador. Tijdens 
hun road trip ontmoette het duo ook 
veel bijzondere mensen, waaronder 
een sjamaan in Bolivia die Saars toe-
komst voorspelt en de zoon van een 
voormalig politiek gevangene van 
het Pinochet-regime in Chili.
Dankzij reisorganisatie Sapa Pana 
Travel uit Den Bosch werd HoPe 
het “goede doel” van de Panameri-
cana. Alle deelnemers hebben actie 
gevoerd en geld bij elkaar gebracht 
voor het onderwijsproject: “Geef 
Andeskleuters een kans”. Voor ve-
len was het hoogtepunt dan ook het 
bezoek aan Racchi, een van de berg-
dorpen waar Stichting HoPe werkt.
Op 15 april volgt nog een feestelijke 
reünie waar een klassieke Volvo zal 
worden verloot. Daarna zal bekend 
worden gemaakt hoeveel geld de 
actie in totaal heeft opgebracht. Wilt 
u méér weten over het werk van 
HoPe? Kijk dan eens op www.stich-
tinghope.org en meld u aan voor de 
gratis nieuwsbrief. Of bel met Riky 
de Roo, tel. 473666.

KBO op stap: Bloesemtocht Haspengouw   
KBO Sint-Oedenrode trekt er met 
haar leden regelmatig op uit. De 
organisatie van de trips weet ie-
dere keer weer een mooie reis te 
organiseren. Het gaat niet alleen 
om de reis, maar de leden steken 
er ook nog wat van op. Ook het 
eerstvolgende uitstapje is leer-
zaam, maar bovenal erg gezellig.

Er wordt begonnen met een be-
zoek aan Koperatelier Alofs te 
Retie (B). Voor sommigen van de 
leden is de koperslager nog be-
kend, maar voor velen is het een 
onbekend ambacht. Eerst worden 
wat wetenswaardigheden vertelt 
en daarna volgt een demonstratie 
koper slaan, zodat de deelnemers  
kunnen zien hoe van een plat stuk 

koper een bol wordt geslagen.

Na de middag rijdt de bloesem-
tocht door Haspengouw, een 
landstreek in België onder St Trui-
den. Deze regio wordt gekenmerkt 
door zijn heuvels met kastelen, 
vierkantshoeves, kerkdorpjes, hol-
le wegen en fruitboomgaarden en 
dit allemaal versierd met voorjaars-
bloesems! Het is het grootste fruit-
centrum van Europa en dus groter 
dan de Betuwe. Sint Truiden is het 
bloeiend hart en is ook bekend als 
monumentenstad, met de Grote 
Markt als toeristisch centrum. 

Tijdens de tocht door Haspengouw 
komt een gids in de bus die het ge-
zelschap begeleidt tijdens de bloe-

semtocht. Ook brengen ze een be-
zoek aan een fruitbedrijf waar ze 
uitleg krijgen van een vakman en 
waar wat geproefd mag worden. 
Op de terugweg sluit de groep de 
dag zoals gewoonlijk af met een 
heerlijk diner in de Kempen.  Ver-
trek van af de markt om 08.45 uur. 
De KBO reizen zijn, zoals gewoon-
lijk, compleet, dus inclusief; koffie 
met gebak, lunch , diner, entrees 
en gidsen. Ledenprijs € 59,- p.p. 
voor 1 april overmaken op reke-
ningnummer  1382.18.145 t.n.v. 
de Penningmeester KBO  Sint-
Oedenrode onder vermelding van 
de volgende gegevens:     Haspen-
gouwtocht,  naam deelnemer(s), 
lidmaatschapsnummer(s).

Nachtelijke voettocht naar Den Bosch
Dit jaar zal de jaarlijkse voettocht 
naar de Sint Jan in Den Bosch 
plaatsvinden in het eerste week-
end van mei, dus in de nacht van 
5 op 6 mei.

Traditiegetrouw zal een groep be-
devaartgangers uit Nuenen tussen 
1 uur en half 2 in de nacht arri-
veren in de parochiezaal van De 
Goede Herder in Eerschot. Na een 
koffiepauze wordt de wandeling 
voortgezet samen met deelnemers 
vanuit Sint-Oedenrode.

Te zijner tijd volgt nadere informa-
tie in DeMooiRooiKrant  Wandel-
liefhebbers kunnen nu alvast de 
datum noteren!

Graag vooraf aanmelden: 
telefonisch of via de mail.
Contactpersoon voor Sint-Oeden-
rode is: Diny Hamelink, 

Verwestraat 3, Sint-Oedenrode.
Tel. 0413-473419.

Email: j.hamelink2@versatel.nl

Roze zaterdag in café Van Ouds

Familie Van Rooij beleefde de primeur van www.thuisfeesten.com

www.thuisfeesten.com: vanaf nu bent u echt jarig

U geeft volgende week een feestje voor fa-
milie en vrienden. U bent tenslotte maar 
eens per jaar jarig. Toch hebt u er helemaal 
geen zin. Dat niet alleen, U hebt er ook geen 
tijd voor! Dat wordt weer sjouwen met krat-
jes bier, dozen hapjes en bartafels. En op het 
feest zelf ontbreekt u de tijd om met uw gas-
ten te kletsen. Constant bent u bezig met het 
bijvullen van de glazen en de hapjesschaal, 
want u wilt natuurlijk niet dat ze iets te kort 
komen! Als klap op de vuurpijl is het na het 
feest één grote janboel en kunt u weer naar 
de winkel om het leeg goed in te leveren, pf-
ffff. Gelukkig is er nu een oplossing en bent u 
van al dit gezeur af: www.thuisfeesten.com.

Voor veel mensen is het een zegen dat Step-
han de Vries en Joost Kapteijns met dit ini-
tiatief op de markt komen. Verjaardagstress 
is een veelgehoorde term, maar die behoort 
vanaf heden tot de verleden tijd. Www.thuis-
feesten.com staat namelijk voor u in de keu-
ken. Ze sjouwen voor u en zorgen ervoor dat 
u van uw verjaardag kunt genieten. Dan bent 
u pas echt jarig.
De formule is heel makkelijk. U geeft op www.
thuisfeesten.com precies aan met hoeveel 

mensen u 
gaat fees-
ten (mi-
n i m u m 
van 15 
personen 
v e r e i s t ) 
en op welke datum u het feest heeft gepland. 
Daarna wordt er contact met u opgenomen 
voor eventuele aanvullende eisen. Als alles ak-
koord is levert www.thuisfeesten.com op de 
dag van het feest een compleet pakket waar 
u de avond makkelijk mee doorkomt. Het be-
staat uit: Bier, wijn, fris, nootjes, chips, hapjes , 
bartafel(s)en een grote koelkast. De volgende 
dag wordt alles weer opgehaald. Het volle, het 
lege en het aangebroken goed. Zo blijft u na 
een zorgeloos feest ook niet met de rommel 
zitten. Dat moet een heerlijk gevoel zijn! 
Afgelopen weekend beleefde familie van 
Rooij de primeur. “Het was een mooie erva-
ring”, aldus meneer van Rooij. “Het was alle-
maal keurig netjes verzorgd en ook de hapjes 
smaakten heel goed. We kwamen absoluut 
niks te kort.”
www.thuisfeesten.com, voor maar 19,50 
euro per persoon

stephan en Joost drukken samen op de 
startknop van www.thuisfeesten.com 

advertorial
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Jan Voets

Hyundai Tucson Dynamic 91988 km 2006
Hyundai Tucson Style 61002 km 2006
Hyundai I 10 Active /sport 21735 km          2008
Hyundai I 20 Dynamic 56738 km  2009
Hyundai Getz  first idition 5 drs  37445 km   2006
Hyundai   Getz 3 drs automaat  70334 km   2003
Hyundai   Atos  1.0 automaat  80392 km  2001
Hyundai   Atos 1.1 dynamic /cool  43000 km  2004
Hyundai  IX 20 1.4 crdi   i-vision  19000 km  2011
Hyundai  Accent 3 drs  dynamic  05445 km  2007

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

SEAT EXEO 1.8 TSI 
Businessline HIGH
Bouwjaar: 2011
Km-stand: 7999

 Rijklaar   
            €20.950,- 

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff.nl

Van Dijk automobielen b.v. 

BMW X5 3.0DA Xdrive HIGH EXE LEDER NAV ALPINWEISS 3 2009 
BMW X1 1.8IA Sdrive EXE NAV LEDER DAK SAPHIRZWARTMET 2011      
BMW 520DA TOURING HIGH EXE LEDER NAV SPACEGRAUMET 2011
BMW 520DA TOURING HIGH EXE LEDEER NAV SAPHIRZWARTMET 2011
BMW 523IA SEDAN BUS.LINE LEDER NAV ZWART II 2007
BMW 320D SEDAN BUSINESS LINE LEDER NAV TIEFSEEBLAUWMET 2010
MAZDA MX-5 1.8 20th ANNIVERSARY AURORA BLAUWMET 2011
MERCEDES-BENZ  C220 CDI CLASSIC NAV AIRCO GRIJSMET. 2005
LAND ROVER FREELANDE 4TD AUT.SUMMIT AIRCO ZWART 2006
RANGE ROVER EVOQUE TD4 4WD AUT. PRESTIGE DYNAMIC. ZWARTMET. 2011

Renault trafic 
airco/nav/trekhaak
Bouwjaar: 2008
Km-stand: 65.800

          €10.950,- 
  excl. BTW

Ford Mondeo 2.0 TDCI 85KW  
Bouwjaar: 2009
Km-stand: 157.000
Transmissie: Handgeschakeld 

, 6 versn. 
Motorinhoud: 1997 cc
Vermogen: 116 pk

              € 14.750,-

Mazda 2 1.5 GTM 30.000km 2011
Mazda 2 1.3 Bifuel 7.000km 2011
Mazda 2 1.6 Sportive  135.000km 2004
Mazda 2 1.4 Sportive 116.0000km 2003
Mazda 3 1.6 Navigator  model 2012 3km  2011
Mazda 5 2.0 GTM                                 780km    2011
Mazda 6 Hatchback 2.0 GTM 15.000km 2011
Mazda 6 Sedan 2.0 Automaat 119.000km 2003
Mazda Demio 1.3 Exclusive  116.000km  2001

Auto van de week :
Toyota Aygo 1.0 Xcite Reflectingblue Metallic 2008 

van € 6.750,- voor € 5.999,-

apk 
accu’s
airco service
banden
onderhoudsbeurten

uitlaten
remmen
carwash
motorbrandstoffen
 

Volvo V70 2000    €2500,-
Daihatsu Move 2000   €1750,-
Ford Transit 260s DC 2002   €5400,-
Mazda 323 F 2.0 Ditd 1999  €1500,-
Opel Corsa 1.2 1996   €1250,-
Renault Express 1.6D bestel 1992  €850,-
Renault Megan Scenic 1.9 DCI 2011 €2500,-
Skoda Fabia 1.4 2004   €5500,-
Toyota Avensis2.0 D-4d Sedan 2002 €3500,-
Volkswagen Touran 2.0 fsi 2004  €1250,-

Citroën Xsara 1.6I
Bouwjaar: 2000     
Km-stand: 94215  
Kleur: Zilvergrijs Metalic  
Brandstof: Benzine  
Deuren: 5-deurs  
Motorinhoud: 1587 cc  
Vermogen: 88 pk  
 

            € 2.250,-  

Peugeot 307 Oxygo 
1.6-16v 5-Drs
Bouwjaar: 2006
Km-stand: 138.895  
Carrosserievorm: 
Hatchback
Transmissie: 
Handgeschakeld

 € 8.950,-

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Type: Audi A4 2.0 96KW 
Pro Line
Km-stand: 149.600
Bouwjaar: 2007
Brandstof: Benzine
Carrosserievorm: Sedan
Aantal deuren: 4
Transmissie: 
Handgeschakeld 

 
 € 14.750

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf
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Paasshow
Bij de Aziatische merkdealers van Sint-Oedenrode

2e Paasdag van 10:00 tot 17:00 uur

Bedrijventerrein Nijnsel - Sint Oedenrode

Mazda CX-5

Hyundai I40

Suzuki Swift

Mazda dealer Jan Voets               
Industrieweg 1                                     
5492 NG Nijnsel                                 

0413-490720
www.janvoets.nl

Suzuki Markgraaff
Nijverheidsweg 24 

5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413-474 059

www.garagemarkgraaff.nl

Hyundai dealer v.d. Brand
Nijverheidsweg 6
5492 NK Nijnsel

0413-490720
www.hyundaimvdbrand.nl

Diverse nieuwe modellen maken deze show extra aantrekkelijk
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

Uw eigen wellness gevoel thuis
Al bijna 30 jaar zijn wij dé specialist op het gebied van

.sleget ne nerotaidar ngised ,sremakdab etelpmoc ,riatinas

Uw eigen wellness gevoel thuis

Al bijna 30 jaar zijn wij dé specialist op het gebied van
sanitair, complete badkamers, design radiatoren en tegels.

1

S.A.M. Uitzendburo streeft naar een oplossing die 
voor opdrachtgevers en werknemers werkbaar is. 
Dat vraagt om de nodige ervaring en betrokken-
heid. Wij zetten hoog in op het begeleiden van 
flexkrachten en zijn vindingrijk als het gaat om 
maatwerk. In uitzenden en detacheren, maar ook 
in andere dienstverleningsactiviteiten. Niet alleen 
om u werk uit handen te nemen maar ook vooral 
om kosten te besparen. Kijk voor meer informatie 
op www.samweetwatwerkt.nl of bel 0413-479332
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weet wat werkt

S.A.M. Select is gespecialiseerd in de bemiddeling 
van vaste en interim banen op MBO+, HBO en 
WO niveau. Een groot pluspunt van onze aanpak 
is het totaalpakket dat wij u kunnen bieden: 
werving & selectie, aangevuld met uitgebreide 
begeleidingstrajecten zoals intensieve coaching-, 
assessment en outplacementprogramma’s. Met 
als doel niet alleen de competenties te selecteren, 
maar ook een optimale ‘klik’ te realiseren tussen 
kandidaat en opdrachtgever. Kijk voor meer 
informatie op www.samwerktmetklasse.nl of  
bel 0413-472380  

S
E
L
E
C
T

werkt met klasse

Bezoekadres:  Jan Tinbergenstraat 4a, 5491 DC Sint-Oedenrode

S.A.M. Uitzendburo 
Uw gespecialiseerde 
partner in 
flexkrachten.  

S.A.M. Select
Uw partner in 
Werving  & Selectie 
vanaf MBO niveau.

Briefing advertentie.art2.indd   1 05-10-2009   11:17:08
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4a

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.

6

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

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
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Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

Automatisering

Op alle nieuwe autO’s en OccasiOns

MEGA PAASDEALS bij  
VAn DEn bErG AUTOGrOEP

Kom op

naar de showroom

Van den BerG  autoGroep ’s-hertoGenBosCh - rietVeldenweG 58a - 073 - 6219023
 sint-oedenrode - alfred noBelstraat 7 -  0413 - 475911
www.VandenBerGautoGroep.nl uden - runmolen 100 - 0413 - 263914
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

1a
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Er was dinsdags met carnaval sneeuw gevallen en de vorst verspreidde 
zich kort daarop over heel Europa. Vriend H. en ik waren op Aswoensdag 
vertrokken richting Polen om ter plekke te informeren naar jachtmoge-
lijkheden. Ergens halverwege Braunschweig en Berlijn begon de auto af 
en toe te haperen en de brandstofmeter deed ook raar. We stopten bij 
een tankstation en ik kreeg de dop maar amper van de dieseltank ge-
schroefd. Toen het me uiteindelijk lukte was het net of er een hele zak 
lucht naar binnen werd gezogen. Daarna verliep de reis zonder proble-
men alleen bleef er iets mis met de meter. De “Muur” was net het jaar 
daarvoor gevallen en de voormalige grensovergang bij Helmstedt zag er 
mistroostig maar niet minder dreigend uit. De “prachtige” socialistische 
vierbaansweg naar Berlijn was tekenend voor het ingezette verval van 
het Oostblok. We keken onze ogen uit bij de aanblik van de naargees-
tige betonnen woonblokken her en der. De Poolse grensovergang leverde 
niet veel problemen op en zo tuften we tegen de avond Poznan binnen, 
de reisgids en woordenboek op onze schoot. We namen onze intrek in 
een oud, koud en ongezellig hotel – heel de stad stonk naar smeulende 
bruinkool – en vroegen op straat aan een stel studenten waar we er-
gens konden eten en drinken. Ze dirigeerden ons naar een soort grand 
café waar jazz uit de speakers klonk en we aten er een matig bereid stuk 
vlees met verlepte groenten. We raakten in gesprek met een jongeman 
en twee jonge dames die allen in het Poznan Sheraton Hotel werkten en 
ons overtuigden de volgende dag daar in te trekken. De jongen, Janusz 
heette hij, sprak redelijk goed Duits en hij hielp ons aan een tolk, een stu-
dente Engels. Ze was een timide en bleek meiske, haar naam was Aniela 
en desgevraagd vertelde ze honderduit over haar land, de historie en de 
gebruiken. In korte tijd leerden we veel van haar en ze trok de hele dag 
met ons op. Ze had het duidelijk naar haar zin en ’s morgens stond ze, 
ruim op tijd, te wachten in de hal. Met haar brachten we een bezoek 
naar zoiets als het Poolse Staatsbosbeheer om te informeren naar de mo-
gelijkheid een jachtveld te pachten (onderweg zagen wij midden op de 
uitgestrekte velden en akkers grote groepen z.g. veldreeën staan). Als we 
gingen eten wilden we haar natuurlijk vrij houden, hetgeen ze met moeite 
accepteerde en dan nam ze een bescheiden gerechtje. Toen we na drie 
dagen afscheid namen weigerde ze het bedrag dat we voor haar in petto 
hadden en wilde niet meer dan één derde aannemen. Met moeite drukten 
wij nog wat Hollandse koffie en een mooie Parker in haar hand. Een zoen 
op haar wang van ons beiden deed haar kleuren en met vochtige ogen 
draaide ze zich om en verdween voor altijd, richting grijze betonblok…..

Tijdens de terugreis begon het een eindje voorbij Berlijn te sneeuwen en 
belandden wij in een hardnekkige file. Het lukte ons om de afslag Mag-
denburg te bereiken en besloten in die stad iets te gaan eten. Nooit zag 
ik zoiets lelijks als dat centrum, ’n soort Boekarest, maar ook de buiten-
wijken waren uitermate deprimerend. We raakten verzeild in groot voor-
malig socialistisch hotel, waarvan de lounge en restaurant in het korte 
tijdsbestek van de omwenteling modern en gezellig waren verbouwd. We 
aten er een redelijke hap, iets wat vier dagen hadden moeten ontberen, 
en toen we bij de receptie informeerden naar de toestand op de wegen, 
zagen we dat de lounge gevuld was met de knapste en sjiekste hoeren. 
Nou, nou, die profiteerden natuurlijk als eersten van de corrupte deals 
onder de Treuhand… Uiteindelijk waagden wij het er maar op en reden 
richting Nederland. ’s Avonds tegen tienen reden wij de sneeuwstorm én 
file in om daar na elf uur stilstand pas uit te raken. Dzien dobry! (Oh ja, 
die tank, daarvan was de onluchting dus verstopt….)

Borsjtsj (soep met’n beetje Silvia Witteman)
1 kilo soepvlees of soepschenkels.
2 wortels, 2 uien, 2 stengels bleekselderie, 1 teen knoflook
3 aardappels, 4 gekookte bietjes, 1 blik tomatenblokjes
2 eetlepels rodewijnazijn, bruine suiker, zure room, peterselie
Zet het soepvlees op met ca. 2 liter water, wat peperkorrels en ’n blaadje 
laurier. Laat trekken tot het vlees gaar is. Houd het vlees apart in dob-
belsteentjes en zeef de soep. Proef af met bouillonblokjes. Snijd de ui, 
wortel en selderie in dobbelsteentjes en fruit glazig in wat olie. Blus af 
met de azijn en voeg de tomaten en de aardappels, ook in blokjes, toe. 
Schep er nu de bouillon bij en laat 25 minuten trekken. Doe er 10 minuten 
voor tijd de in blokjes gesneden bietjes bij. Als de soep te zuur is doe je 
er wat bruine suiker bij. Voeg op het laatst het vlees toe.  Breng zo nodig 
op smaak met peper en zout. Garneer met wat zure room en fijngehakte 
peterselie. Eet met zuurdesembrood.

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

Poznan

Avontuurlijk speelterrein Nijnsel bijna gereed

Samen met vele sponsoren en 
vrijwilligers werken de Rooise 
Kiwanis aan het realiseren van 
een avontuurlijk speelterrein bij 
de basisschool in Nijnsel. Na een 
werkperiode van vijf weken is het 
project nagenoeg gereed. De-
MooiRooiKrant volgt dit unieke 
project op de voet.

Onder deskundige leiding van 
Edwin Krans van het gelijknamige 
hoveniersbedrijf zijn de Rooise Ki-
wanis begonnen met het plantwerk. 
Hierbij kregen zij hulp van het kan-
toorteam van BTL-advies. Met na-
tuuraantrekkende, fleurige en toch 
goed onderhoudbare beplanting is 
het terrein écht helemaal af!

Het project bevindt zich nu in de 
laatste fase. Ook John van der Vel-
de van Bricol heeft zijn vakman-
schap ingezet  en onder andere 
gewerkt aan een brug over het 
beekwaterspel en het vastzetten 
van de boomstamtribunes. Veilig-
heid is belangrijk: “Naast dat alles 
muurvast moet zitten, kijken we 
op het hele terrein naar de kind-
veiligheid. Lekker spelen zonder 
kleerscheuren” aldus John.

Op 22 maart organiseerde Kinder-
opvang Bellefleur samen met de 

kinderen een heuse fancy fair. De 
BSO-kinderen hebben speelgoed 
verkocht, cakejes gebakken en 
bloemen gemaakt. De opbrengst 
komt ten goede aan het Kiwanis 
project. “Ik vind het belangrijk om 
de kinderen bij dit project te betrek-
ken” aldus Dorien Willems, eigena-
resse van Bellefleur. “Buiten spelen 
is hartstikke leuk. Met al die na-
tuurlijke speelmogelijkheden wordt 
de fantasie van kinderen extra ge-
prikkeld. En het is nog eens veel 
leuker dan spelen op standaard 
speeltoestellen” besluit Dorien.

Ook andere partijen werken hard 
door om het project af te ronden. 
Van de Vleuten Elektro legt de 
laatste hand aan de elektriciteit en 
de loodgieters van P. Voss  maken 
een vernuftige constructie voor 
de aanvoer van regenwater in het 
beekwaterspel. Deze week steken 
de kinderen van groep 8  zelf hun 
handen uit de mouwen. Ze zullen 
een grote berg met houtsnippers 
naar de bospaden kruien.   

Alle Nijnselse kinderen moeten 
helaas nog even geduld hebben. 
Al weken kijken ze verlangend 
door het tijdelijk bouwhek naar 
hun nieuwe speelpark. Zodra  
de beplanting en het speelgras 

maar een beetje is aangegroeid en 
de roetsjtouwen zijn aangebracht, 
worden de hekken wagenwijd 
open gezet.

Knutselen en eieren schilderen bij de Kinderboerderij
Maandag 9 april (2e paasdag) 
staan onze paashazen aan de in-
gang van de Kinderboerderij om 
alle kinderen welkom te heten 
en ze te verwennen met lekkere 
paaseitjes. Maar dat is natuur-
lijk niet alles! Alle kinderen kun-
nen die middag volop knutselen 
en eieren schilderen, het is ten-
slotte Pasen!

De vrijwilligers van de boerderij 
hebben weer gezorgd voor de 
nodige materialen en eieren zo-
dat het de jonge bezoekers aan 
niets ontbreekt.

Ook buiten is weer van alles 
te bewonderen! Het is immers 
weer lente……... Als het voor-
jaar is aangebroken en de jonge 
konijntjes, de kuikentjes en de 
lammetjes dartelen weer in het 
rond is het, elk jaar opnieuw, 
groot feest op de Boerderij! Ho-
pelijk laat de natuur zich, zeker 
die dag, van zijn aller beste kant 
zien. Onze vrijwilligers zijn er in 
ieder geval graag voor u en uw 
kinderen. 

De kinderboerderij is open van 

13.30 t/m 17.00 uur en U bent 
van harte welkom.
Park Kienehoef en de Kinder-

boerderij:  Rooise gastvrijheid in 
het groen!

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!
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Van den Berk Assurantiën neemt stappen met blik 
op toekomst  

Van den Berk Assurantiën heeft af-
gelopen weekend hun intrek ge-
nomen in hun nieuwe kantoor aan 
het Kofferen 23. Het bedrijf is een 
belangrijke spil in de regionale ver-
zekeringswereld. Nu hebben ze 
zichzelf verzekerd van een prachtig 
kantoorpand waar ze nog jaren in 
vooruit kunnen en waar ze de klan-
ten nog beter van dienst kunnen zijn. 

Extra voordelen
Ward van den Berk, samen met zijn 
vader Harry eigenaar van het be-
drijf,  zaten met hun kantoor na de 
overname van de verzekeringspor-
tefeuille,  al vanaf 1 oktober 2005 
aan de Borchmolendijk. Een her-
kenbaar punt, aangezien het voor-
malige postkantoor er daarvoor 
was gevestigd. “Dat is natuurlijk 
eveneens een prachtige locatie”, 
aldus Ward. “Maar we hoeven het 
in principe niet van het winkelend 
publiek te hebben. Het kantoor 
waar we nu zitten, ligt net buiten 
het winkelcentrum, maar is wel be-
ter bereikbaar. Er zijn meer parkeer-
gelegenheden, dus dat is een extra 
voordeel van deze locatie.” Er komt 
geen personeel bij, maar de moge-
lijkheid tot groei is meer dan aan-
wezig. Er zijn twee spreekkamers, 
de ontvangstruimte is groter en ook 
het kantoor zelf is een stuk ruimer 
dan het geval was. We zitten, net 

als voorheen, in één ruimte. Ward: 
“Dit doen we bewust, omdat we 
dan meer onderling contact heb-
ben en we dan eerder onderwer-
pen bespreken waar een ieder mee 
bezig is. Een gedeelte van het kan-
toor gaan we zelf niet gebruiken. 
Dit gedeelte biedt plaats aan één 
of meer ondernemers die behoefte 
hebben aan een kantoorruimte met 
een spreekkamer, want die kunnen 
we delen. Dus als iemand interesse 
heeft, horen we het graag.”

Breder advies
Van den Berk Assurantiën is al-
tijd volop in de weer. Vooral nu 
de verzekeringswereld een andere  
tijd tegemoet gaat. Ward is op dit 
moment bezig met een studie risi-
comanagement om de klantenkring 
nóg beter te kunnen bedienen. “De 
beloningsstructuur ligt onder een 
vergrootglas. Tot op heden werden 
we altijd middels provisie beloond, 
maar dat wordt mogelijk (deels) 
afgeschaft door de overheid. De 
voornaamste reden hiervoor is de 
woekerpolis affaire. Nu moeten we 
al voor een aantal producten aan 
de klant laten zien wat onze ver-
diensten zijn. Daar is op zich niets 
mis mee, als je een meerwaarde 
hebt voor de klant. Wij hebben dat. 
Vooralsnog is bijvoorbeeld ons ad-
vies voor een ondernemer  geba-

seerd op de reikwijdte van de polis, 
maar wij breiden dat uit. Een breder 
advies wordt in de toekomst steeds 
belangrijker. Wat we daar in het kort 
onder verstaan: de risico’s in kaart 
brengen, eventueel maatregelen 
treffen om de risico’s onder controle 
te krijgen en het risico management 
proces onderdeel uit laten maken 
van de dagelijkse gang van zaken. 
Een aantal van die maatregelen zul-
len verzekeringsoplossingen.  Wan-
neer u meer wil weten over risico 
management  lichten we dit graag 
toe in een persoonlijk gesprek.
 
Het is wel duidelijk dat Van den 
Berk Assurantiën met een scherp 
oog de toekomst in de gaten 
houdt en er daadwerkelijk iets mee 
doet, getuige de verhuizing en de 
verbreding van het pakket. Tijdens 
de Jaarmarkt staan de deuren van 
het nieuwe kantoor open. Ieder-
een is dan welkom om een kijkje 
te komen nemen en eventuele 
vragen te stellen. Natuurlijk is tot 
die tijd ook iedereen welkom. Van 
den Berk Assurantiën staat voor u 
klaar. Dat kunnen ze u verzekeren.

Van den Berk Assurantien, 
Kofferen 23, 
5492BL, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-420190, 
www.vdberk-assurantien.nl

Rooise kinderen doen mee aan lentemarkt 
Franciscusschool
Op zondag 15 april zal er voor het 
eerst sinds zeven jaar weer een Len-
temarkt gehouden worden op de 
Franciscusschool te Veghel. Ook 
veel Rooise jeugd zal aan deze markt 
deelnemen. De Ouderraad wil deze 
traditie weer nieuw leven in blazen 
en hoopt op veel bezoekers.

Met een stempelkaart kunnen de 
kinderen deelnemen aan bijzondere 
activiteiten als; de cavia race, schmin-
ken, oud Hollandse spelen, dans 
workshops, Wii competities, nagels 
pimpen en nog veel meer. Ook mag 
het rad van Fortuin niet ontbreken. 
Daarnaast hebben onze leerlingen 
hun best gedaan om mooie spulletjes 

te maken die verkocht zullen worden 
voor een klein prijsje.

Natuurlijk mag de catering op deze 
dag niet ontbreken en kunt u genie-
ten van een hapje en een drankje. 
Met het bezoeken van de Lente-
markt, beleeft u niet alleen een leuke 
dag voor jong en oud maar steunt u 
ook nog eens de school. De volledige 
opbrengst wordt door de Ouderraad 
geschonken aan school, waarvan 
leuke en leerzame activiteiten/mate-
rialen van worden gehouden of aan-
geschaft. Dus….tot zondag 15 april 
tussen 11.00 en 14.00 uur.  De kin-
deren zijn nu al enthousiast, hopelijk 
u na afloop ook! 

Franciscusschool- 
Sweelinckstraat 4- Veghel- 
www.franciscusschool.com

Rutte, Wilders en Verhagen  vergaderen in het Catshuis over het nemen 
van bezuinigingsmaatregelen.  Het lijkt er echt  op dat het heilig huis 
van de hypotheekrenteaftrek op zijn minst een flinke  verbouwing tege-
moet gaat.  Hoe heilig is dit   heilige huis in  2012? 

Regelmatig laait de discussie over een beperking van de hypotheekren-
teaftrek op. Meestal smoort de discussie vanzelf en waait ze over als een 
verdwaalde regenbui. Niet altijd zijn de toehoorders geïnteresseerd. Het 
waait wel weer over; terug naar de orde van de dag.  Maar dit keer dur-
ven de economische Erwin Krollen van deze wereld nog geen zonneschijn 
te voorspellen. Geen enkele politicus durft nog hardop te garanderen dat 
in de hypotheekrenteaftrek niet wordt gesneden.  Is er zwaar weer op 
komst?

De woningmarkt zit hoegenaamd op slot en nu ingrijpen kan de consu-
ment verder verlammen. De consument wacht af tot betere tijden en ge-
dwongen verkopen zetten de prijzen lager en lager. De economie gaat in 
een lichte recessie en de  woningmarkt geeft nog een zet in de verkeerde 
richting. Ziehier het dilemma van de woningmarkt.   

Het grootste probleem in de huidige situatie is dat de potentiële huizen-
koper niet weet waar hij aan toe is. Tenminste, dat roepen veel insiders 
in de financiële wereld. Kopers zouden twijfelen omdat niet zeker is wat 
er te gebeuren staat met onder meer de hypotheekrenteaftrek. Dat het 
dak van de woningmarkt lekt staat buiten kijf. Het is echter wel de vraag 
of dat nu onder grote tijdsdruk door de 3 wijze heren Rutte, Wilders en 
Verhagen moet worden vervangen. 

De hypotheekrenteaftrek zal niet sneuvelen de komende weken. Daar-
voor is het een te belangrijk element van de woningmarkt. Wat cosmeti-
sche ingrepen, beperkingen op lange termijn enkele kleine aanpassingen 
en we kunnen weer een paar jaar vooruit. De economische somberheid 
waait ooit over. Volgens de aloude economische principes is over een aan-
tal kwartalen de recessie weer voorbij. Politici weten dat en zullen geen 
maatregelen nemen die de eerste jaren veel pijn doen in de portemonnee 
van hun kiezer.  

Geldzaken nuchter bekeken

Sneuvelt de hypotheekrente
aftrek in het Catshuis?

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

2DE PAASDAG OPEN

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

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

WAT! 
heeft u onze folder gemist?

 kom, kijk en test het 
nieuwe assortiment van Stihl 
& Viking bij uw vakhandelaar.

Stihl folder Mooi Rooi.indd   1 3/8/2012   11:53:01 AM
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Tevens spaart u als extraatje 15% korting  
van uw aankoop bedrag op uw klantenpas 

Vroeg uit de veren 
actie bij de FORUM 

15% 
korting op 

ALLES!!  
                     Ja, u leest het goed!!  

   Ook op de keukens en badkamers 

         muv bouwmaterialen en lopende offertes en aanbiedingen 

         Zaterdag 7 april  
      tussen 7 en 9 uur 

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

Burgemeester 
Peter Maas
zal uw ontbijt
klaarmaken!
Een lekker 
gebakken ei 
met een koje koffie erbij
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Willem van de Sande interieur- en keukenmontage 
bereikt eerste mijlpaal

Iets meer dan een jaar geleden 
durfde Willem van de Sande de 
stap te maken om voor zichzelf 
te beginnen. Afgelopen 14 maart 
bestond zijn bedrijf precies één 
jaar. De eerste mijlpaal is bereikt 
en Willem is blij dat hij destijds 
de stap heeft gemaakt. “Natuur-
lijk is het altijd spannend als je 
een dergelijke keuze maakt, maar 
ik heb genoeg te werken. Ook de 
komende tijd ziet het er goed uit”, 
aldus de Nijnselnaar. 

De bus van Willem van de Sande 
is inmiddels bekend in het Rooise 
straatbeeld. Hij rijdt pas een jaar 
rond,  maar het logo is bij veel 
mensen herkenbaar. Overal waar 
hij is geweest zien en onthouden 
zijn klanten zijn logo, maar vooral 
ook wat hij allemaal kan. Na jaren-
lang ervaring op te hebben gedaan 
in de keuken- en interieurbranche 
heeft Willem van de Sande destijds 
de sprong naar het ondernemer-
schap gemaakt. Juist die ervaring 
en dat vakmanschap is hem de 
laatste maanden erg goed van pas 

gekomen. De vakman laat overal 
goed werk achter, bedrijven en 
particulieren zijn tevreden en dat 
levert nauwe banden op voor nu 
en de toekomst. In het kort legt 
Willem uit wat hij precies doet. Wil-
lem: “Met keukenmontage wordt 
alles bedoeld met betrekking tot 
het monteren en compleet aan-
sluiten van keukens in alle soorten 
en maten. Mensen kunnen bellen 
voor reparaties en complete reno-
vaties. Ook zelf aangeschafte keu-
kenapparatuur kan ik aansluiten.” 

De jonge ondernemer heeft door 
de jaren heen veel contacten op-
gebouwd. Hij werkt bijvoorbeeld 
voor bedrijven die zijn vakman-
schap inhuren. Natuurlijk komt 
Willem ook bij veel particulieren 
over de vloer. “Vooral in zo’n dorp 
als Rooi is mond-tot-mond recla-
me erg belangrijk. Natuurlijk moet 
je het dan wel waarmaken. Goed 
werk afleveren is het allerbelang-
rijkste en dat doe ik dan ook altijd. 
Service speelt eveneens een be-
langrijke rol. Als mensen met een 

probleem zitten, help ik ze graag 
uit de brand. Zelfs in het week-
end of ’s avonds kom ik reparaties 
uitvoeren als het nodig is.” De 
ondernemer springt daarbij in op 
het voorjaar. “Nu de lente begint, 
komt de grote schoonmaak om de 
hoek kijken. Veel mensen komen 
er nu achter dat hun keuken een 
opknapbeurt nodig heeft. Of het 
nu een kleine of grote renovatie is: 
ik sta voor ze klaar”, nodigt hij uit.

Willem geeft ook advies. Als men-
sen hun keuken willen renoveren 
of totaal vernieuwen, dan kan Wil-
lem tips geven en alles van A tot 
Z regelen. “Ik ben ook in te huren 
voor kleinere timmerwerken, het 
leggen van een vloer, het afhan-
gen van een deur,  of het maken 
van een plafond of schuifkast.”   

Wilem van de Sande interieur- en 
keukenmontage, 
Klaproosstraat 8, 
5492 KC, Sint-Oedenrode, 
tel: 06-53496941, 
www.willemvandesande.nl

Sportief 
de lente 
door!

ELEKTRISCH FIETSEN

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Sinus B1 Nexus
De voordelen:
• 7 Shimano Nexus versnellingen

• Middenmotor Bosch

• Bosch lithium ion accu

• Sterke ondersteuning

• Grote actieradius

• vanaf € 1999,-

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Accommodatieplan openbaar; 
werk aan de winkel
Er is veel aandacht van lokale en regionale media voor het Rooise ac-
commodatiebeleid, met name de plaats en rol van het Martinushuis en 
zijn bewoners.  Terecht. Net als voor de Bibliotheek, de Wereldwinkel 
en het Erfgoed Steunpunt, was de pro forma opzegging van het huur-
contract een schok voor veel inwoners van Sint-Oedenrode. Zij maken 
zich zorgen dat de richting die het beleid dreigt uit te gaan het hart van 
ons dorp aan zal tasten. In en rond dit hart wonen bijvoorbeeld zo’n 
zeshonderd ouderen. Zij zijn hier speciaal  komen wonen om zo dicht 
mogelijk bij de voorzieningen te zijn die voor hen een zelfstandig en 
actief leven mogelijk maken. De Bibliotheek is er daar één van.

Een bezuinigingstaak vertalen in een werkbaar plan is een moeilijke 
opdracht, dat realiseren de verontruste burgers van de Werkgroep 
Martinushuis – Gemeenschapshuis zich echt wel. In het gesprek met 
de wethouders en in de media wordt steeds benadrukt dat het hier om 
een voorstel gaat en dat er nog geen besluit gevallen is.  Uiteindelijk is 
de gemeenteraad aan zet. Maar het beleidsvoorstel met de accommo-
datieplannen is pas op 3 april vrijgegeven.  De inhoud was tot dan toe 
aan slechts een handjevol mensen bekend. Niet alleen de werkgroep 
heeft geen kans gehad om de concrete plannen en de samenhang 
daartussen te bestuderen, ook voor de achterban van de raadsfracties  
was de nota geheim. Ondanks het ‘lekken’ in de media kunnen we 
nog weinig zeggen over de inhoud.  
Op 3 april staan we bij de gemeente op de stoep. Maar hopelijk staan 
we daar niet alleen. Wij roepen iedereen op om kennis te nemen van 
de accommodatienota. Alle inwoners van Sint-Oedenrode zijn ‘be-
langhebbenden’, speciaal ook de winkel- en horecaondernemers van 
het centrum.  Met tienduizenden bezoekers per jaar is het Martinus-
huis een trekpleister, voor veel mensen een reden om even ‘naar het 
dorp’ te gaan.

De werkgroep heeft vanaf het begin gezegd mee te willen werken aan 
een versterking van de sociaal-culturele kwaliteiten van het Martinus-
huis met bijbehorende financiële belangen. Wij willen een rapport met 
verbeteringen en alternatieven aandragen. Heeft u goede ideeën, laat 
het ons weten en wij verwerken ze in het rapport. Wij laten u tijdig 
weten waar en wanneer dit overhandigd wordt.

Werkgroep martinushuis.gemeenschapshuis@gmail.com

Lezerspodium....
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Hertog Hendrikstraat 1
5492 BA St. Oedenrode

Tel. 0413 - 49 11 60

Tweede
Paasdag

open
van 16.00 tot 

20.00 uur
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Jos Martens: De toekomst is de robotmaaier 
en het accugereedschap

Volgens Jos Martens zullen er deze 
zomer al steeds meer robotmaaiers 
te zien zijn in Brabantse tuinen. 
“Wij verkopen al verschillende ja-
ren robotmaaiers, je merkte aan het 
kopende publiek dat ze er in eerste 
instantie wat sceptisch tegenover 

stonden. Nu er wat jaren overheen 
zijn gegaan, zien de mensen de 
voordelen en het gemak ervan en 
besluiten ze eerder over te gaan tot 
de aankoop van zo’n robot. Samen 
met de klant bekijken wij de des-
betreffende tuin en de complexiteit 
van het werkgebied. 

Voor iedere tuin is er wel een op-
lossing, er zijn verschillende mo-
dellen met een verschillende ca-
paciteit zodat we samen tot de 
keuze van de juiste maaier kunnen 
komen. De installatie ervan kunt u 
wellicht zelf doen, maar wij kun-
nen eventueel dit klusje ook voor 
u klaren. Wij verkopen de Husq-
varna Automower omdat dit de 
onbetwiste leider is op gebied van 
automatisch gazonmaaien. Het is 
een machine zonder poespas die 
goed te repareren/onderhouden 
is, ook daar hebben wij deskun-
dige monteurs voor.”

“Zo bestaat een steeds groter deel 
van ons assortiment uit accugereed-
schap van Viking en Stihl, het grote 

voordeel hiervan is dat het mobiel, 
geruisloos en krachtig is. Zelfs een 
bladblazer, een motorzeis, motor-
zaag of gazonmaaier zijn er op een 
accu, ze stoten geen emissies uit en 
hebben geen kabel zodat ze een 
onbeperkte bewegingsvrijheid heb-
ben. Accumachines vallen op door 
hun lage gewicht en lage trillings-
waarde, heel praktisch. Het hart van 
de machine is de lithiumaccu deze 
heeft een hoogwaardig vermogen 
en een professionele kwaliteit, ze 
hebben een lange levensduur en zijn 
duurzaam. Voor toepassingen van 
lange duur is het natuurlijk raad-
zaam om met twee accu’s te werken 
en die vervolgens te wisselen.”
“Mocht u overwegen om een au-
tomower of accumachine aan te 
schaffen dan kunt u altijd bij ons 
binnen lopen. 2de Paasdag zijn wij 
open, voor informatie of vrijblij-
vende offerte. Dan kan ik of een 
van onze medewerkers u van de 
benodigde informatie voorzien om 
tot de juiste keuze te komen, voor 
jarenlang tuinplezier/gemak.”

advertorial
pessi&possi  Wachten

Pessie
Wat heb ik dáár een hekel aan zeg! En het lijkt wel of het steeds er-
ger wordt de laatste jaren. Bij de dokter, in het ziekenhuis, in de file. 
Ja, zelfs in de super. Ziek zou je er van worden, als je het al niet bent 
natuurlijk, want anders kwam je daar niet. Ik snap niet dat zoiets niet 
anders geregeld kan worden. Vroeger hoefde je nooit een afspraak te 
maken. Dan ging je gewoon naar het spreekuur en was je een stief 
half uurtje later weer thuis. Tegenwoordig moet je eerst een afspraak 
maken (jawel hoor, eerst een kwartier in de wacht!) en als je dan bin-
nen komt, zitten er nog twee mensen vóór je en dan weet je het wel: 
2x10 minuten, oftewel minstens 20 minuten wachten.
In de super is het helemaal huilen met de pet op. Sta je daar met je 
karretje volgeladen in de rij met 4 of 5 man voor je. Ook met zo’n volle 
kar natuurlijk. Hebben ze precies één kassa open! Die andere kassajuf-
frouw heb ik in de winkel zien staan om dozen uit te laden en dan denk 
ik: ziede gij nie da wij hier staan te wachten of hoe zittut eigenlijk!? Dat 
inladen kan toch zeker wel een keer wachten?
Niet dan, ja toch?

Possie
Gek is dat eigenlijk. Hoe sneller en jachtiger de maatschappij wordt, hoe 
meer we lijken te moeten wachten. Of kunnen we er gewoon slechter 
tegen de laatste jaren?
Persoonlijk zit ik er trouwens niet zo mee. Bij de dokter of in het zieken-
huis neem ik lekker een oud roddelblaadje (kun je mooi eens beoordelen 
of ze gelijk hadden met die papperazzi-voorspellingen) of een van die 
tijdschriften die alleen dokters kunnen betalen, zal ik maar zeggen. Dan 
lees je ook eens wat anders en begrijp je meteen waarom ze zich soms 
zo slecht in de patiënt kunnen inleven: ze hebben hun eigen wereldje. 
Mensen klagen ook wel snel, vind ik.  Zo viel me laatst op dat ik in een 
supermarkt in de rij stond bij de kassa en dat er iemand zo stond te mop-
peren dat er maar één kassa open was. Mooi vond ik het dat iemand 
anders reageerde met: “Daarom is het hier nou zo goedkoop, Jan. Ze 
hebben nou eenmaal minder personeel, maar ik wacht graag wat langer 
voor het verschil in prijs!” Het is maar net wat je ervoor over hebt, dacht 
ik toen. Ach ja, klagen is van alle tijden. Ja toch? Niet dan?

Van Kuringe sluit zich aan bij serviceprovider Nedasco

Van Kuringe Adviesgroep sluit zich 
aan bij serviceprovider Nedasco. 
Door deze samenwerking kan Van 
Kuringe zich nog beter richten op 
de klant. Een deel van de admini-
stratie wordt uitbesteed, waardoor 
er meer tijd vrijkomt voor de klant. 
Ook kan door het grotere aanbod 
van verzekeringen een beter ad-

vies worden gegeven. 

Serviceprovider Nedasco
Nedasco is geen verzekerings-
maatschappij, maar een service-
provider waaraan Van Kuringe 
diensten als inkoop, administratie, 
premie-incasso en schadeafwikke-
ling kan uitbesteden. Voor vragen 

en advies over verzekeringen blij-
ven de mensen van Van Kuringe 
het aanspreekpunt. 

Premievergelijking en onafhanke-
lijk advies
Koen van Kuringe, eigenaar Van 
Kuringe Adviesgroep: “Voor ons is 
het belangrijk dat onze klanten ook 
van de samenwerking profiteren. 
Doordat wij nu minder tijd aan ad-
ministratieve taken hoeven te beste-
den, kunnen wij meer tijd vrijmaken 
voor onze klanten. Bijvoorbeeld om 
een beter passend advies te geven.” 

“Dat laatste is belangrijk. We kun-
nen echt onafhankelijk zijn. 
Nedasco werkt samen met bijna 
alle verzekeraars in Nederland. 
Hierdoor kunnen we nog beter 
verzekeringen vergelijken op pre-
mie en voorwaarden en kiezen 
wat het beste bij de klant past. We 
kunnen bieden wat de klant wil,” 
vult Frank van Heertum, mede-
vennoot Van Kuringe Adviesgroep, 
aan. “Dit geldt overigens voor zo-
wel particulieren als bedrijven.”

La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a - 5691 NA Son | 0499 474 087
Maandag Gesloten | www.ladolcevita-son.nl

Photos & Design stainmotion.com

15 jaar 
La Dolce Vita!!!

We vieren het met samen met U.
De hele maand april* 15% 

korting op de gehele rekening en 
een glas limoncello.

Bedankt voor de mooie jaren.

*m.u.v. Zaterdag

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Rooise leerlingen in regionale timmer- en metselwedstrijd
In samenwerking met de bouwopleiding ‘s Hertogen-
bosch organiseerde Revabo in Oss van woensdag 22 t/m 

vrijdag 24 maart regionale tim-
mer- en metselwedstrijden. Deze 
wedstrijden worden georgani-

seerd voor vijf vm-
bo-scholen uit de 
regio Den Bosch, 
Oss en Veghel. De 
metselwedstr i jd 
was tevens de re-
gionale voorronde 
voor de finalewed-
strijd in april voor 
de Beste metselaar 
van 2012.

Elde-leerling metselen, Sander van 
der Pasch uit Rooi, is vierde gewor-
den bij deze wedstrijd en de tim-

merleerlingen Joris Geerts en Tim 
Schellekens (eveneens uit Rooi) 
hebben de prijs in de wacht ge-
sleept voor de beste vmbo-school 
uit de regio! Tim Schellekens is 
tweede geworden bij de timmer-
lieden.

Een goed resultaat voor deze 
leerlingen van de afdeling Bouw-
techniek van het Elde College in 
Schijndel. De leerlingen ontvingen 
gereedschap en een cheque voor 
de school. 

Dagbesteding voor mensen met psychiatrische achtergrond
Mensen met een psychiatrische 
dan wel psychosociale achtergrond 
herstellen vaak sneller en langer 
als ze een zinvolle dagbesteding 
hebben. De Boei heeft een geva-
rieerd aanbod op het gebied van 
dagbesteding in de regio. (zie ook 
www.deboei.com)

Een bijzonder project is de actieve 
dagbesteding in een kleine dieren-
tuin, sinds een jaar kunnen deelne-
mers  aan de slag bij Best Zoo (het 

vroegere dierenpark de Vleut). De 
vaste begeleider aldaar is Rooi-
enaar Nico van de Wetering.

Het werk bestaat uit het onderhou-
den van het park: snoeien, schof-
felen, harken  en het bijhouden 
van het kinderboerderijtje op het 
park. Deelnemers werken op eigen 
tempo, soms individueel, soms in 
kleine groepen. Samen met  een 
vaste begeleider, Nico van de We-
tering van De Boei zijn deelnemers  

bezig met het parkonderhoud  in 
de dierentuin.

Samen met de begeleider kan 
plaatsing en een eventuele indi-
catie van het CIZ besproken wor-
den. Voor info kun je direct con-
tact opnemen met Nico van de 
Wetering, begeleider bij Best Zoo : 
06-22905540 of coördinator Noor 
van Overbeek 06-22596994. In 
sommige gevallen kan De Boei 
vervoer regelen. 
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Door: pim hagen

Steeds meer mensen maken in-
tensief gebruik van social me-
dia. Zo maken ruim 10 miljoen 
Nederlanders gebruik van social 
media en over de hele wereld is 
dit aantal al boven de 1 miljard. 
Deze trend brengt met zich mee 

dat er steeds vaker opmerkelijke en/of leuke verhalen omtrent social 
media in het nieuws komen. 

In Amerika, waar anders, is een vrouw tot 10 jaar gevangenisstraf ver-
oordeeld, omdat ze via Facebook contact had gezocht met een huur-
moordenaar om haar ex-man te vermoorden. Na een etentje is de 
‘huurmoordenaar’ naar de politie gestapt, waarna de vrouw is opge-
pakt. Ondanks dat het inhuren van een huurmoordenaar totaal ver-
keerd is, is het natuurlijk al helemaal niet slim dit via een social media te 
doen, wetende dat ze alles van je bijhouden.
Een 21-jarige student uit Swansea is afgelopen week veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van 56 dagen. De man had zich via Twitter negatief 
uitgelaten over Fabrice Muamba. Deze speler van de Engelse voetbal-
club Bolton Wanderers werd onlangs getroffen door een hartaanval en 
deze jongen stelde haat-tweets op. 
Inmiddels kan ik wel stellen dat iedereen bekend is met social media. 
Zelfs in Rooi is het overgrote deel overgestapt. Van burgemeester tot 
voetbalclub en van restaurant tot autobedrijf. Veel vrienden van mij, die 
eerst ook geen mobiele telefoon wilden en sms’en niks vonden, zitten 
nu ook op social media. Ze whatsappen, liken en twitteren wat af en 
vinden het nog toegevoegde waarde hebben ook. Het wordt dus alleen 
maar leuker wanneer meer mensen het gebruiken.  Voor mij een mooi 
moment om af te sluiten met deze social media artikelen. Het is nu 
afwachten op een nieuwe manier van communiceren en dan zien jullie 
me vast weer terug!

DeMooiRooiKrant bedankt Ed sabel, Willem van hommel en 
pim hagen voor het verzorgen van de social Media column.

Sint-Oedenrode
SOCIAL MEDIA

Ondernemers welkom bij zakelijk 
evenement in Helmond
Zakelijke bezoeker, bezoek het za-
kelijke evenement van Helmond-
Peelland op 11 en 12 april 2012 
(beide dagen van 14.00-22.00 
uur), dan wordt n.l. de Bedrijven 
voor Bedrijven Beurs Helmond/
Peelland gehouden. 

Hiervoor wordt een prachtig pand 
ingericht (beschikbaar gesteld 
door de Van Bussel groep) op Va-
renschut 25. De beursvloer is 3x zo 
groot als vorig jaar en meer dan 
125 bedrijven gaan deelnemen 
(vorig jaar 75 bedrijven).  Kortom 
een locatie met een perfecte be-
reikbaarheid en veel parkeerplaat-
sen. Het grote industrieterrein van 
Helmond leent zich uitstekend 
voor dit soort evenementen. 
Doel is om ondernemend Helmond-
Peelland en omstreken  met elkaar 
in contact te brengen, elkaar aan te 
vullen en elkaar diensten aan te bie-
den. Ook Rooise ondernemers zijn 
dus van harte welkom.  Wethouder 
Economische Zaken van Helmond 
mw. Yvonne v. Mierlo zal de beurs 

officieel openen op dinsdagavond 
10 april a.s., een avond speciaal 
voor standhouders en genodigden.
Tijdens de beursdagen worden 
verschillende seminars gehouden 
in de speciale seminarruimte, deze 
zijn gratis toegankelijk voor zowel 
standhouders als publiek. Kijk op 
www.bbhp.nl bij activiteiten. Za-
kelijke bezoekers zijn van harte 
welkom op woensdag en donder-
dag. De standhouders hebben vele 
entreekaarten aan hun relaties be-
schikbaar gesteld. Hebt u nog geen 
entreebewijs, kijk dan op www.
bbhp.nl en download op de home-
page een gratis entreebewijs en be-
vestig uw zakenkaartje hieraan. 

U bent van harte welkom en kom kij-
ken hoe uw mede ondernemer zich 
promoot  in de regio. Kijk voor meer 
info op www.bbhp.nl of mail naar 
info@bbhp.nl of bel 0492-845350.

Nogmaals zakelijke bezoeker u 
bent van harte welkom.

Groene Woud Cursus IVN afgesloten met planten 
van boom

Zondag 1 april was de laatste bij-
eenkomst van de Groene Woud 
Cursus die werd georganiseerd 
door IVN-Afdeling Sint-Oeden-
rode. De cursus werd beëindigd 
op een duurzame manier, door 
middel van het planten van een 
inlandse eik aan de Nieuwstraat 
in Olland. Ger van den Oete-
laar, een van de docenten van de 
cursus,verrichte de officiële plant-
handeling. Voorafgaand hieraan 
had hij de cursisten begeleid tij-
dens een fiets- en wandelexcursie 

langs mooie en waardevolle plek-
ken in Het Groene Woud

De Groene Woud Cursus werd ge-
organiseerd door IVN Rooi om een 
beter beeld te geven van het begrip 
Groene Woud en van de bijzondere 
waarde van dit gebied. Tijdens de 2 
cursusavonden en de aansluitende 
excursie schetsten de deskundige 
docenten Ger van den Oetelaar, 
Ton Popelier, Sjef Hendrikx en Piet 
de Jongh een beeld van ontstaan en 
ontwikkeling van het gebied. Ook 

werden de natuur- en cultuurwaar-
den die er te vinden zijn uitgebreid 
toegelicht. De ruim 50 enthousiaste 
cursisten werd op het hart gedrukt 
om trots, maar ook zuinig te zijn 
op dit waardevolle gebied waarvan 
de Gemeente Sint-Oedenrode deel 
uitmaakt. 

De Groene Woud cursus is één van 
de korte cursussen zoals deze wor-
den georganiseerd door de Rooise 
IVN afdeling. 
Website: www.ivnrooi.nl

ger van den Oetelaar, een van de grondleggers van het groene Woud, plant een eik aan de Nieuwstraat

Beelden in het groen

De kruidentuin van de Sint-Pau-
lus-gasthuisjes is een rustieke 
plek in het hart van Sint-Oeden-
rode. Al verschillende jaren wor-
den er exposities georganiseerd 

door  de Heemkundige kring De 
Oude Vrijhgeid in samenwerking 
met het Roois Cultuur Kontakt en 
de VVV. Vanaf 22 april exposeert 
hier een groepje beeldhouwer-

hobbyisten, Ans van Bakel, Jacq 
van Rossum, Mien van Rooy, Adri 
Liefkens en Herman Deckers. 

Ze hebben hun werkplek in Kring-
loopcentrum d’n Einder en heb-
ben daarom hun clubje  de naam 
“Einde(r)loze Hakkers”  gegeven. 
Ieder van deze amateurs werkt op 
zijn eigen manier. Er worden verschil-
lende steensoorten gebruikt. Het re-
sultaat van de werken is daarom zeer 
divers. In deze tuin vormen de beel-
den een fraai geheel met de kruiden.
Eén beeld zal bij opbod worden 
verkocht. De opbrengst daarvan is 
bestemd voor de Stichting Hope. 
De opening van de expositie is 
op zondag 22 april om 15.00 uur. 
Vanaf deze datum is de tentoon-
stelling te bezichtigen tot 24 juni 
tijdens de openingsuren van het 
VVV-kantoor: dinsdag tot en met 
zaterdag 10.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang gratis. Adres VVV Kerkstraat 
20 Sint-Oedenrode

Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

Graag tot ziens bij

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

UITVERKOOP

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Elos vErlost u van
ovErtolligE haargroEi!

Harsen, scheren en epileren is voor veel vrou-
wen en mannen het hele jaar door een terug-
kerend, tijdrovend en vaak lastig ritueel. Maar 
waarom al deze moeite nog, als je ook pijnloos, 
veilig en snel je haren definitief kunt verwijde-
ren? Dit kan nu met de Elos.

Met het ELOS apparaat is het mogelijk om on-
gewenste haargroei effectief aan te pakken. De 
Elos werkt ook bij mensen met een donkere 
huid (negroïde) en bij mensen met blond haar.

Met slechts één enkele lichtflits kunnen gemak-
kelijk honderden haren worden behandeld. Dit 
haar zal na enkele weken gewoon uitvallen en 
niet meer teruggroeien. De behandeling moet 
wel worden herhaald, omdat niet alle haren zich 
in de groeifase bevinden. De tussentijd van de 
behandelingen is dus ongeveer 6-8 weken. 

Voor meer informatie of een gratis 
intakegesprek bel naar onderstaand 
nummer.

Kijk op onze site voor meer info! 
www.bodyresult.nl 

Mgr. Bekkersplein 4 St. Oedenrode
Telefoon: 0413 – 87 00 48

Bosseweg 7c Best 
Tel: 0499 – 37 97 87

25% korting Op DE EErSTE 
BEhanDELing En 10% korting 
Op DE TwEEDE BEhanDELing TEgEn 
inLEvEring van DEzE aDvErTEnTiE

Bovenlip
€ 35,00
per behandeling 

Oksels
€ 65,00
per behandeling 

Bikinilijn
€ 110,00
per behandeling 

Onderbenen
vanaf € 210,00
per behandeling 

Rug man
vanaf € 250,00
per behandeling 

Kleuters leren bij in Poffer- en mutsenmuseum  

De deurtjes van het Poffer- en 
mutsenmuseum in de Sint-Pau-
lusgasthuisjes zijn heel erg laag, 
maar dat hinderde afgelopen don-
derdagochtend even niet. Zo’n 

twintig kleuters kwamen een be-
zoekje brengen. Ze hadden iets bij 
zich wat tot het museum behoor-
de. Hun juffrouw had namelijk op 
straat een grote koffer gevonden 

met daarin allerlei spulletjes van 
vroeger. Het spoor leidde naar het 
museum. Daar waren de kinde-
ren nog nooit geweest. Kwam dat 
even goed uit! Er ging een wereld 
voor ze open…

Wat is een museum nu precies? 
Dat weten veel kleuters niet. Daar-
om is het erfgoedproject ‘Overgis-
teren’ in het leven geroepen. De 
vondst van de koffer is voor de 
kinderen het begin van een ont-
dekkingstocht naar de begrippen 
‘museum’, ‘vroeger’ en ‘bewaren’, 
met als hoogtepunt een bezoek 
aan het museum. De mysterieuze 
koffer en ieder voorwerp daarin 
vertelt een verhaal. Ook de bijzon-
dere voorwerpen die de kleuters 
van huis meenemen. Met ‘Over-
gisteren’ leren de kinderen com-
municeren over voorwerpen en 
wordt hun woordenschat uitge-
breid. Het tijdsbeslag van het pro-
ject is twee tot zes weken. 

Kaarten in Boskant
We sluiten het kaarten, georgani-
seerd door de drie gezamenlijke 
buurtverenigingen De Beuken-
buurt, Boskant-West en Ritabuurt, 
af op donderdag 5 april 2012. In 
oktober starten we weer een nieu-
we serie kaartavonden waarin er 
kan worden gerikt en gejokerd.

Op deze laatste avond worden de 
periode prijzen bekend gemaakt. 
Deze uitslag staat zeker nog niet 

vast. Er is nog van alles mogelijk en 
bovendien valt iedereen in de prij-
zen. De leiding is nu nog in handen 
van Toon van Zutphen gevolgd door 
Daan de Brouwer en Theo Merks. 
De laatste avond is gewonnen door 
Ad van de Brand die hierdoor flink 
gestegen is in het eindklassement. 
De kaartavond vindt plaats in de 
Huiskamer bij De Vriendschap om 
begint 20.00 uur. Iedereen is wel-
kom.

Opheffinguitverkoop
1 stuk 10% korting

2 stuks 20% korting
3 stuks 30% korting
4 stuks 40% korting

Heuvel 38 a 5492 AD Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-473663

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?

Open dag Decogarden druk bezocht
De open dag van Decogarden 
van vorige week was erg druk 
bezocht. Dat ondanks het mooie 
weer. Gasten kregen de moge-
lijkheid om binnen rustig rond 
te kijken. Zo werden ze op de 
hoogte gebracht van de nieuwste 
meubels en trends. Ondertussen 
maakte kok Gilbert de lekkerste 
hapjes klaar. 

Er vond ook nog een prijsuitrei-
king plaats. Uit ingevulde formu-
lieren werd familie van der Schoot 
uiteindelijk als winnaar geloot. De 
familie won een ronde tafel met 
glasplaat en bijpassende stoelen. 
Een mooie prijs, vooral voor de tijd 
die komen gaat.

Verjaardag van Jan Klaassen gevierd in de bieb

Op zaterdag 31 maart vierde Jan Klaassen 
zijn verjaardag in de bibliotheek in Sint-Oe-
denrode. Er waren veel kinderen uitgeno-
digd, dus dat beloofde een toffe verjaardag 
te worden! Luuk’s Poppentheater had Jan 
beloofd om er een spetterende verjaardag 
van te maken, dus dat deed hij dan ook. Ook 

verzorgde Luuk nog een andere show: de re-
genboog genaamd.  Het ging over mevrouw 
de Heks die geen heks meer wilde zijn, maar 
liever een toverfee. Ook in dit verhaaltje 
kwam Jan Klaassen weer voorbij. De kinde-
ren beleefden een leuke middag en zaten op 
hun plaats te schuddebuiken van het lachen. 

Dotterbloem ligt er prachtig bij

Wie zo nu en dan door Rooi fietst zal het waarschijnlijk wel zijn opgeval-
len. Door de vroege intrede van het voorjaar krijgt de natuur meer en meer 
kleur. Ook plan Dotterbloem ligt er prachtig bij. Een prachtige zee van gele 
bloemetjes nodigt uit om eens heerlijk door het plantsoen te wandelen.
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La Sonnerie start met 
Belle Fraiche a la Maison
Met de service Belle fraîche à la Maison wordt het ook 
mogelijk om een gezonde en lekkere kant-en-klaar 
Belle fraîche maaltijd voor thuis af te halen. Deze ser-
vice wordt de gehele week aangeboden, van maandag 
tot en met zondag.

Son – Vanaf april 2012 wordt het ook mogelijk om de 
onlangs geïntroduceerde smaakvolle en verantwoorde 
Belle fraîche berechten online te bestellen voor thuis via 
www.bellefraiche.nl. De Belle fraîche gerechten zijn de 
gehele week online te bestellen en kunnen een paar uur 
later afgehaald worden. De kant-en-klaar gerechten 
kunnen zowel koud als warm worden meegenomen. 

Met Belle fraîche à la Maison wordt ingegaan op de 
groeiende behoefte om, op een gemakkelijke en snelle 
manier, gezond en lekker te kunnen eten. De uitgeba-
lanceerde Belle Fraîche maaltijden passen binnen een 
gezond voedingspatroon en zijn vakkundig samenge-
steld. Eerlijke en gezonde ingrediënten zoals duurzaam 
gevangen vis, vlees, verse groenten en kruiden, wor-
den door de ervaren chefkok van La Sonnerie, Hans 
van de Loo, met aandacht en zorg gecombineerd tot 
een smaakvol geheel. 

De verantwoorde samenstelling wordt zorgvuldig be-
waakt door diëtiste Joyce Coumans van diëtistenprak-
tijk Foodles uit Son en Breugel. De dagelijkse behoefte 
aan vitaminen, mineralen en calorieën is daarbij het 
uitgangspunt, maar natuurlijk ook het soort en de hoe-
veelheid zout en vet dat wordt gebruikt. 

Gratis Proeverij
Op zondag 15 april organiseert La Sonnerie tussen 
14.00 en 16.00 uur een proeverij van de Belle fraîche 
gerechten voor geïnteresseerden. Deze proeverij is 
gratis na inschrijving via info@bellefraiche.nl. Kijk voor 
meer informatie over de proeverij, over de Belle fraîche 
gerechten of om direct te bestellen op 
www.bellefraiche.nl.

advertorial

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 5 april tot en met woensdag 18 april 
toont Rondje Rooi weer een greep uit Rooise gebeurte-
nissen van de afgelopen periode (onderwerpen onder 
voorbehoud): Jeugdtoernooi basketbalvereniging Rooi 
- Voortgang nieuwbouw sporthal De Streepen - Project 
Alcohol en Jongeren “Uit met ouders” - Open dag kinder-
opvang in de “Dommeltoren”. - Inloopmiddag accommo-
datie “Hart van Olland” in aanbouw - Start inventarisatie 
klein religieus erfgoed in Het Groene Woud - Onthulling 
informatiepanelen Martinuskerkhof centrum

Uitzendtijden Rondje Rooi dagelijks om:
0:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 
en 21:00 uur.

Ger Gedaon
Hans Vervoort te gast in Ger Gedaon
Deze maand duikt presentator Ger van de Wijdeven 
in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dat 
doet hij door in gesprek te gaan met Hans Vervoort. 
Hans is verwoed verzamelaar van materiaal over de 
Tweede Wereldoorlog en dan vooral van de Ameri-
kaanse 101ste  Airborne Divisie die ook Sint-Oedenro-
de bevrijd heeft.  Ger Gedaon is dagelijks te zien van 1 
t/m 14 april om 10.00, 16.00 en 22.00 uur.

St. Oedenrode en Eindhoven 2e paasdag open van 11.00 tot 17.00 uur

Tweede paasdag geopend

Meubelstunter: meubels voor de laagste prijzen van Nederland
Bent u op zoek naar prachtige top-
kwaliteit meubels en accessoires 
voor ongekende prijzen? Ga dan 
eens een kijkje nemen bij Meu-
belstunter aan de Eerschotsestraat 
72 e (in het voormalige pand van 
de Aldi) Alleen op zaterdag is de 
winkel van 09.00 tot 17.00 uur 
open. De kans op slagen is groot, 
heel erg groot. En het aanbod? 
Ook dat is bijzonder uitgebreid. 
Meubelstunter verkoopt voorna-
melijk meubels in teak, maar er 
staan ook volop eiken meubelen. 

De gebroeders Wim en Jos van Hoof 
zijn al ruim vijftien jaar werkzaam in 
de meubelbranche. In 2008 begon-
nen ze met een eigen zaak in Eind-
hoven, die ook nog steeds bestaat. 
Aangezien Jos jarenlang in Indone-
sië heeft gewoond, heeft hij daar 
de juiste connecties. Daardoor kan 
Meubelstunter met eigen import de 

laagste prijzen van Nederland  han-
teren voor zowel particulieren als 
de groothandel. De gebroeders van 
Hoof leveren als groothandel al ja-
ren aan andere winkels. Zo’n twee 
keer per jaar gaat Jos naar Indone-
sië om de productie in goede banen 
te leiden. Meubelstunter  maakt 
ook meubels op maat. Van Hoof 
heeft namelijk een eigen fabriek en 
die kan meubels geheel naar wens 
maken. Een bijzondere vorm van 
service. Het is ook een zekerheid 
dat Meubelstunter uitsluitend meu-
bels verkoopt waarvan het hout 
afkomstig is uit duurzame bossen.

Jos van Hoof: “We verkopen bijna 
alles. Kasten, complete eethoeken, 
losse stoelen, salontafels, schom-
melbanken en accessoires zoals 
kunstige voorwerpen voor op tafel 
en aan de muur en parasols. Iedere 
week krijgen we nieuwe voorraad 

binnen. Dus er is volop keus voor 
mensen die op zoek zijn naar een 
nieuw interieur.” De showroom is 
lekker ruim en biedt de klanten de 
mogelijkheid om zowel binnen als 
buiten op zoek te gaan naar het 
ideale meubelstuk. Zoals gezegd: 
Staat uw smaak er niet tussen? Dan 
kan Meubelstunter zorgen voor 
maatwerk.

Komende tweede Paasdag zijn de 
filialen in Sint-Oedenrode en Eind-
hoven geopend. De gebroeders 
van Hoof heten u van harte wel-
kom om een kijkje te komen ne-
men. Beide winkels zijn van 11.00 
tot 17.00 uur geopend.
Meubelstunter Sint-Oedenrode, 
Eerschotsestraat 72 
e. tel: 06-50936121. 
Meubelstunter Eindhoven, 
Leenderweg 277 
e. tel: 040-2027248.

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

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

Nieuw

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Het perfecte nederkoivoer vanaf nu te koop 
in onze eigen voordeelverpakking.
‘’Goede wijn behoeft geen krans’’

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529

www.tuincentrumkrans.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

TWEEDE 
PAASDAG 
GEOPEND 

van 10.00 tot 17.00 uur

Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode
T 0413 – 47 23 64  F 0413 – 47 74 58  

E info@vervoortauto.nl  W www.vervoortauto.nl

NIEUWE 
RENAULT TRAFIC

       

NIEUWE 
RENAULT MASTER

Diverse uit voorraad leverbaar !

Nu tijdelijk 
nieuwe Renault bedrijfswagens 

met 20% korting!!

bestelauto van het jaar 2011

bestelauto van het jaar 2012

Jaarlijkse bandwedstrijd ‘Slag om Rooi’ bij OJC de Werf
Zoals elk jaar is OJC de Werf weer 
op zoek naar bands voor de jaarlijk-
se bandwedstrijd “Slag om Rooi”. 
Tijdens de slag krijgen jonge, be-
ginnende, lokale bands de kans om 
zichzelf te laten zien en de jury te 
overtuigen van hun talent.

Op vrijdag 25 mei en zaterdag 26 

mei zal de Slag om Rooi plaats-
vinden. De winnaar die wordt 
gekozen door een jury krijgt een 
betaald optreden op het jaarlijkse 
festival "Jaarmarktpop" op zon-
dag 24 juni. Daarnaast is er ook 
een publieksprijs; de band met de 
meeste stemmen van het publiek 
wint een leuk geld bedrag.

Ben je geïnteresseerd en wil je 
jou en je band inschrijven? Stuur 
dan voor 30 april een mail naar 
programma@ojcdewerf.nl of een 
demo met korte bio naar:
Heuvel 21 (t.a.v Slag Om Rooi)
5492AC
Sint-oedenrode

Carcleaning van Laarhoven

Heeft u ook last van die nare lucht in uw auto…

Carcleaning van Laarhoven uit Sint-
Oedenrode heeft zich nu ook gespe-
cialiseerd  in het verwijderen van nare 
luchtjes. Dit door middel van een 
ozonbehandeling van het interieur.

Wat is een ozonbehandeling van 
het interieur?   
Bij een ozonbehandeling worden 
alle slechte geuren in het interieur 
verwijderd. Ook de kanalen van 

de luchtverversing of de airco ont-
snappen niet. Het interieur moet 
eerst grondig gereinigd worden 
om de eventuele oorzaak van de 
slechte geuren weg te nemen. Na-
dien wordt een ozongenerator ge-
plaatst in de wagen, het interieur 
wordt hierdoor vol ozon gepompt. 
Ozon heeft de capaciteit om alle 
slechte geuren op te nemen en 
zichzelf nadien te vernietigen. 
De meest voorkomende oorzaak is 
roken, maar denk ook aan:
Hondenlucht
Overgeven in de auto
Schimmel
Brandlucht
Transpiratielucht van de vorige 
eigenaar
Stinkende airco

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Harold van 
Laarhoven tel: 0413-476198 of 
06-20308105

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a
5492 NL- Sint Oedenrode 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

advertorial

Lezing Maarten van Rossem nu al 
uitverkocht
Op 15 mei a.s. is er een optreden 
door Maarten van Rossem ge-
pland in kasteel Henkenshage. De 
kaarten zijn nu al uitverkocht.

Maarten van Rossem is een be-

kende persoonlijkheid door zijn com-
mentaren op televisie en in de pers 
en als auteur.  Zijn humor, kennis 
van de wereld en regelmatig scherpe 
tong zijn zeer aansprekend. Ken-
nelijk willen veel mensen Maarten 
van Rossem in levenden lijve zien 
optreden op 15 mei in kasteel Hen-
kenshage, want er zijn nu al geen 
kaartjes meer beschikbaar voor die 
avond. Het heeft derhalve geen zin 
om die avond nog naar het kasteel 
te komen.
De organisatoren van deze lezing 
vinden het jammer dat ze mensen 
teleur moeten stellen, maar er is echt 
geen plaats voor meer bezoekers.
Namens de Literatuurgroep van 
het Roois Kultuur Kontakt, boek-
handel ’t Paperas en bibliotheek 
De Meierij, Artje Sonnevelt

Wees wijs
met een R.I.S. opleiding 

veilig je rijbewijs!

€37,50 per lesuur
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl
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Chau�eurs 
gevraagd
voor koeriersdienst

wij bieden:
- Goede verdiensten
- Afwisselende baan
- Geen baan van 9.00 tot 17.00 uur
Dat is BF koeriers bij uitstek

Voor meer informatie:
06-22484554
of info@bfkoerier.nl

Van Berkel - Alfred Nobelstraat 4 - 5491 DB Sint-Oedenrode
Fax: 0413-475793 - Tel.: 06-18452396

www.bfkoerier.nl 

Automobielbedrijf mAriAhout
Uw officiële Opel-Agent

2e paasdag 
geopend

De mooiste occasions voor De scherpste prijzen 
staan in mariahout (Laarbeek)

Luc Branten pakt 8e 
plaats op ONK Trial Zelhem
Afgelopen zondag was het Open 
Nederlands Kampioenschap Trial 
in Zelhem(Gelderland). Het was 
een spectaculaire wedstrijd met 
een hoog niveau. Het strafpunten-
aantal lag dan ook erg hoog. Luc 
Branten reed mee in de klasse Na-
tionalen en zette een nette 8e plek 
neer na hard werken. 

Het was een heftige wedstrijd, de 
non-stops waren zwaar en som-
mige erg lang, waardoor tijdnood 
af een toe een aantal strafpunten 
opleverde. Helaas waren de eerste 
en tweede ronden niet naar wens. 
Luc kon het wedstrijdritme niet 

oppakken en maakte veel onnodi-
ge fouten. Hiermee werd een be-
tere klassering helaas weggegooid, 
want de strafpuntenaantallen la-
gen dicht bij elkaar. De derde en 
laatste ronde verliep soepel zon-
der al te veel onnodige fouten. Nu 
liggen er drie weken rust voor de 
boeg maar zal er volop worden ge-
traind voor de volgende wedstrijd 
van het Nederlands Kampioen-
schap die op 22 april in Schijndel 
zal worden verreden. De volledige 
uitslag van de Trial is te vinden op 
www.TRIAlWEB.nl en foto’s van 
de wedstrijd zijn te bekijken op 
www.branten.org.

motorsport

PERSONEEL
GEVRAAGD: 

Jongens en meisjes vanaf 13 
jaar voor werkzaamheden op 

tuinbouwbedrijf.
In de periode tussen eind mei 

en begin augustus.
Eindexamenkandidaten 

kunnen in overleg eerder 
starten. Aanmelden kan alleen 

via de website:
www.groentekwekerijeijkemans.nl

Man zoekt werk
 voor 2 dagen in de week.

Alle voorkomende 
werkzaamheden voor 

in en om het huis.

06-25338947

Varkenshandel
VAN DEN BERKMORTEL B.V.

Houtsestraat 26 - 5492 TM  St. Oedenrode
Tel: 0413 - 477195 - Fax: 0413 - 473604
Mobiel: 06 - 5321 8839 - Email: info@berkmortel.eu

www.berkmortel.eu

VACATURE
Wij zijn met spoed op zoek naar een

enthousiaste medewerker voor het

vervoeren van varkens.

Wij bieden een fulltime baan als

CHAUFFEUR
voor binnen- en buitenlandritten.

Ben jij in het bezit van de benodigde

rijbewijzen en diploma’s bel ons dan:

Personeel

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.
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Grote opkomst ‘Wandel je fit’ 
informatieavond 

wandelen

Het is altijd fijn als de opkomst 
groter is dan verwacht. SV Fortuna 
’67 hoopte op 27 maart zo’n twin-
tig mensen te mogen begroeten 
die geïnteresseerd waren in het 
gratis ‘Wandel je Fit in tien weken’ 
programma. Het werden er uitein-
delijk 33. George Zoontjens, één 
van de kartrekkers, was zeer ver-
guld. Hij kijkt dan ook reikhalzend 
uit naar de komende tien weken.

“We moesten later beginnen, om-
dat er steeds maar mensen bin-

nen bleven komen”, lacht George. 
“Vanuit heel Sint-Oedenrode, 
maar ook uit Liempde kwamen ge-
interesseerden naar de infoavond. 
Stelletjes, vriendinnen, zelfs een 
ouder echtpaar. De jongste was 
35 en de oudste 70. Een mooi ge-
mêleerd gezelschap dus. Volgens 
de deelnemers is het programma 
vooral interessant omdat het gratis 
is en dat je ook kunt starten als je 
conditie wat minder is.”

Tijdens de informatieavond werd 

uitleg gegeven over het program-
ma. Wat kunnen de deelnemers 
verwachten? Hoe zien de trainin-
gen eruit? De wandelaars kregen te 
horen dat ze in de eerste les een fit-
test krijgen. Hoe lang doen ze over 
1000m? Dat wordt gemeten en na 
zoveel lessen weer, zodat de voor-
uitgang te zien is. De eerste les is 
op 3 april vanuit het clubhuis van 
Fortuna, Zwembadweg 62. George: 
“Er zijn nog steeds plekken beschik-
baar. Zelfs op 10 april zijn nieuwe 
cursisten welkom. We hebben een 
maximum van veertig personen.”

Behalve uitleg over de lessen, kre-
gen de aanwezigen ook nog tips 
van wandelspecialist Erik Groot-
hoff van Comfort Zones. Hij gaf 
aan dat ieder persoon een andere 
schoen nodig heeft. Pasvorm, on-
dergrond, stevigheid; allemaal fac-
toren die belangrijk zijn. Comfort 
Zones is nauw betrokken bij Wan-
del je fit in tien weken. De winkel 
sponsort de reflecterende hesjes, 
want ook veiligheid is immers nog 
steeds belangrijk. 

biljarten Wapen van 
Eerschot

In de 1e divisie nam team Manop-
maat/Corfu het op tegen Garage 
Verbruggen en zij verloren met 8-0. 
Team Particolare ging op bezoek 
bij BC Osdorp en ook hier werd 
met 8-0 verloren. In de 2e divisie 
speelde team a-Mate Communica-
tions 4-4 tegen Iwécom waardoor 
het team nu in de degradatiezone 
terecht is gekomen. Team Zwiers 
Grootkeuken Service wist met 6-2 
te winnen van Bojangles.

In de 3e divisie speelde team Did-
den Distributie tegen het Vinger-

hoedsmuseum en zij wonnen met 
6-2 en zij nemen nu de 2e plaats in 
met nog 2 speelronde te gaan en 
slechts 2 punten achterstand op de 
koploper die op 12 april op bezoek 
komt. In de 4e divisie nam team 
v.d. Berk het op tegen La Plaza 
en hier werd het 4-4. Edwin v.d. 
Boom wist zijn 30 caramboles in 
35 beurten te maken. Moy. 0,857.

In de district competitie libre speel-
de het C3 team de inhaalwedstrijd 
tegen de Hopbel en hier werd  ge-
wonnen met 37-34

Goede prestatie Dames Argo

De waterpolodames van Argo 
blijven het goed doen in de eer-
ste klasse district van de water-
polocompetitie. Ook afgelopen 
zaterdag wist het team van coach 
Anja van Wanrooij probleemloos 
3 punten mee naar huis te ne-
men uit Rosmalen. 

Tegenstander was dit keer mid-
denmoter De Treffers. Een ploeg 
die het fysieke spel niet schuwt en 
daardoor tot een lastige tegen-
stander voor Argo bestempeld 
kan worden.  De dames uit Sint-
Oedenrode lijken echter iedere 
wedstrijd beter in staat te zijn 
om als team te functioneren. Het 

team is inmiddels goed op elkaar 
ingespeeld en weet elkaar blin-
delings te vinden. Het grootste 
probleem lijkt op dit moment het 
aantal beschikbare spelers te zijn. 
Tegen De Treffers mocht Renske 
vd Burgt het doel verdedigen, 
doordat Yvonne vd Vorstenbosch 
afwezig was als gevolg van een 
blessure. Renske heeft dit meer 
dan uitstekend gedaan. 

Zelfs op een cruciaal moment 
in de wedstrijd (6-7), wist ze te 
voorkomen dat de tegenstander 
uit een strafworp de gelijkmaker 
kon scoren. Tijdens de wedstrijd 
viel ook Gabri van Boxmeer uit 

met een blessure, waardoor Ani-
ta vd Heijden haar rentree eerder 
dan gepland moest maken. Nog 
niet helemaal hersteld, maar fit 
genoeg om een paar minuten 
mee te pakken wist ze een heel 
belangrijk doelpunt te maken in 
de wedstrijd. Mede hierdoor kon 
Argo een voorsprong uitbreiden 
waardoor de overwinning zeker 
gesteld werd. De eindstand was 
7-11 in het voordeel van Argo. 

Josine Raaymakers had een groot 
aandeel in het aantal doelpun-
ten (5). De topscoorder van het 
team komt hiermee op het totaal 
van 58 doelpunten in dit seizoen. 
Overige doelpunten werden ge-
maakt door Liesbeth van der 
Korst (3), Inge Habraken, Anita 
vd Heijden, Gabri van Boxmeer.  

Uitslagen waterpolo
De Treffers - B1  6-5
BCombi – Aquamigos 14-4
HZPC Horst - C1 5-6
OZC`57 - D1  27-2
De Treffers - D2  8-3
De Treffers - Dames 1 7-11
PSV - E1  9-1
Nayade Classic - Heren 1 2-7
Nuenen - Heren 2 9-2

waterpolo

Argozwemmen

Afgelopen zondag is er door 38 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 5e Compe-
titie wedstrijd in zwembad ‘Den 
Ekkerman’ in Veldhoven. Tijdens 

deze wedstrijd is er 6 keer een 1e 
plaats, 5 keer een 2e plaats en 7 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 51 persoonlijke re-
cords gezwommen. 

Rooise Biljartcompetitie
In de inhaalwedstrijd de Beurs te-
gen Wellie Winne Welles behaalde 
laatstgenoemde maar liefs 93 pun-
ten. Nico Lucius (Wellie Winne 
Welles) maakte zijn 60 caramboles 
in 10 beurten waarbij een serie van 
24. In ronde 24 was het wederom 
de Gouden Leeuw die uitstekend 
scoorde nl.92 punten. Ook D’n 
Toel (88), Boskant (85), Oud Rooi 
(83), en de Beurs (81) deden het 
goed. Korte partijen: Noud Pou-
wels (St.Joris) 28 car. in 10 beurten 
(moy. 2,8),Adriaan van Hastenberg 
(Gouden Leeuw) 32 car. in 11 beur-
ten (moy. 2,90), Henk Vermeltfoort 
(Gouden Leeuw) 44 car. in 13 
beurten, waarbij een serie van 22 
(moy. 3,38), Joke van Roosmalen 
(Oud Rooi) 20 car. in 13 beurten 
(moy. 1,53), Jan van Erp (Wellie 
Winne Welles) 30 car. in 14 beurten 
(moy. 2,14), Johan van de Sande 
(’t Pumpke) 26 car. in 14 beurten 

(moy. 1,85), Wim van Breugel (Bos-
kant) 24 car. in 14 beurten (moy. 
1,71) en Jan Sanders (Gin Keus) 20 
car. in 14 beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: Beurs – Wellie Winne 
Welles 47-93, D’n Toel – Kofferen 
88-52, Boskant –          ’t Strao-
tje 85-55, St.Joris – Wellie Winne 
Welles 77-63, Dorpsherberg – 
Beurs 59-81, Wapen van Eerschot 
– Gouden Leeuw 48-92, Jachtrust 
– Gin Keus 67-73, ’t Pumpke – 
Oud Rooi    57-83.

Stand: 1 St.Joris 1828, 2 Gin Keus 
1787, 3 Beurs 1773, 4 Jachtrust 
1737, 5 Boskant 1715, 6 Gouden 
Leeuw 1701, 7 Oud Rooi 1691, 8 
Wellie Winne Welles 1690, 9 D’n 
Toel 1683, 10 ’t Straotje 1678, 
11 Wapen van Eerschot 1609, 12 
Dorpsherberg 1593, 13 Kofferen 
1592, 14 ’t Pumpke 1421.

Afgelopen zondag was Puck 
Valize speelster vd wedstrijd bij 
Concordia/Boskant -DSV.  Puck 
speelt bij de pupillen E van Con-
cordia. 

Dit was weer de 1ste wedstrijd 
in de buitencompetitie. Puck 
mocht de doorloopbal nemen 
aan het begin van de wedstrijd. 
Deze ging er helaas niet in. Con-
cordia/Boskant wist nog wel 10 
keer te scoren. Dit was te weinig 
voor de winst. Concordia hoopt 
dat Puck, samen met haar ou-
ders, broer en zus, heeft genoten 
van deze middag.

Puck Valize 
Boskant/Concordia

SPEELSTER VAN 
DE WEDSTRIJDKimberly s

Fashion
Voor zeer betaalbare 

mode vanaf 
maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Er is weer 
nieuwe 
kleding 
binnen, 

15% korting 
op alle broeken

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

de wereldwinkel, 
onmisbaar voor Rooi

met artikelen, zo 
bijzonder en mooi

blijft doorgaan en zet de 
deuren open

zodat U weer iets 
bijzonders kunt kopen

Motorrijder fopt Jur van Lierop

Het was weer een mooi weekend 
voor de gebroeders Van Lierop. Ze 
reisden af naar Grevenbicht Lim-
burg waar een prachtig parcours 
op hen lag te wachten. Voor Jur 
lag er een rondje van 1650 meter 
klaar en voor Stef een rondje van 
3500 meter.

Jur vertrok, zoals we van hem 
gewend zijn, heel erg hard. Dat 
zorgde er voor dat er meteen een 
kopgroep  van acht renners (sters) 
ontstond. In de derde ronde van 
de vijf die werden verreden, deden 
ze even rustig aan. Maar daarna 
was het weer afzien in een moor-
dend tempo. 

In de laatste ronde had Jur nog 
genoeg over om de aanval nog 
een keer in te zetten. Hij had een 
gaatje geslagen van een seconde 
of tien op de rest! Het leek daarom 
een hele mooie overwinning te 
worden voor de kleine Rooienaar, 
maar het was een Limburgse mo-
torrijder die de fout inging! Hij 
dacht namelijk dat Jur een achter-
blijver was op het moment dat hij 
een andere renner op een ronde 
zette. Het was de motorrijder die 
Jur tegenhield en zei dat hij recht 
moest blijven en plaats moest ma-
ken voor de kopgroep.

Jur was woedend en zag zo zijn 
kansen op een overwinning als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Hij  werd uiteindelijk in de eind-
sprint nog heel mooi derde, maar 
was ontroostbaar. De motorrijd-
ster kwam nog wel haar excuus 
aanbieden, maar ook dat hielp niet 
meer. Eenmaal staand op het podi-
um werd alles weer een beetje rus-
tiger en genoot hij gelukkig toch 
nog van het mooie persmomentje.

Stef zat heel de wedstrijd keurig 
voorin het peloton. Bij hem werd 
er af en toe ook stevig gekoerst.
Dat zorgde ervoor dat het peloton  
steeds kleiner werd. Het kwam 
uiteindelijk aan op een eindsprint 
waarin Stef heel knap als zevende 
over de streep kwam. Hij was zelf 
ook heel erg tevreden en mag te-
rug kijken op een goed gereden 
wedstrijd. Het was voor Stef ook 
de 1e omloop uit zijn carrière.

wielersport



Woensdag 4 april 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 35
Annelieke Stoop wint in Belgiëpaardensport

Dai Ippo pakt 
weer prijzen

budo

Afgelopen zondag stond het jaar-
lijks goed bezette toernooi van 
Judoclub Berlicum weer op de 
agenda. Met 12 judoka’s wisten 
we toch maar weer mooi 6 prij-
zen mee naar huis te nemen. Voor 
de broers Zjuul en Quint Rovers  
bleef na afloop van hun partij-
en een mooie 3e plaats over. Ze 
stonden toch maar weer goed hun 
kunsten te vertonen.

 Opvallend was wel dat beiden in 
het heetst van de strijd regelmatig 
hun tegenstander los lieten. Als de 
tegenstander dit dan niet doet heb 
je een probleem. Vaak wisten zij 
zich hier toch weer uit te redden 
maar dit leverde bijna nooit een 1e 
plaats op. Daar gaan we dus ver-
der aan werken. Voor Quint was 
het extra zuur omdat hij echt in 
de laatste seconde van zijn laatste 
partij, met wazari voorsprong, toch 
nog een ippon tegen kreeg. Jim 
van de Ven behaalde ook een 3e 
plaats. Jim begon supergoed. Hij 
won 3 partijen op ippon en stond 
dan in de finale. Hier wist hij geen 
raad met de sterke pakking van 
zijn tegenstander en hij verloor de 
finale. Maar toen moest Jim nog 
gaan knokken voor een 2e of 3e 
plek. Ook in deze partij kreeg Jim 
geen greep op zijn tegenstander 
en hij verloor met het kleinst mo-
gelijke verschil. Maar toch heeft hij 

het gewoon goed gedaan, profi-
ciat Jim.

Fleur Bongers had afgelopen 
weekend een leuke poule en Fleur 
wist al haar partijtjes te winnen en 
werd dus kampioen. Ze liet zien 
dat ze na een blessureperiode weer 
goed aan de weg timmert. Ryan 
Lo-A-Njoe had er ook weer zin 
in. Hij is net overgestapt naar een 
zwaardere gewichtsklasse, menig 
judoka vindt dit niet leuk. Ryan 
wel want nu krijgt hij weer andere 
tegenstanders. Ook in deze klasse 
liet hij zien dat hij 3e van Neder-
land is. Hij wist al zijn partijen op 
overtuigende wijze te winnen met 
ippon. Dus wederom een 1e plaats 
voor hem. Jasper van den Oetelaar 
wilde even iets recht zetten. Laatst 
op het NK werd hij maar 5e. Zijn 
1e partij vandaag was tegen de 
Nederlands kampioen. Het werd 
een spannende partij die Jasper 
uiteindelijk met ippon wist te win-
nen met een omstrengeling. Ook 
zijn andere partijen sloot hij win-
nend, en alles met ippon af, en ook 
hij werd overtuigend kampioen. 
De gebroeders Teun , Gijs en Bart 
Packbiers deden het weer goed. 
Helaas vielen zij net niet in de 
prijzen maar ze wisten ieder toch 
maar mooi minimaal 5 partijen te 
draaien. Volgende keer gaan we 
weer voor de prijzen jongens.     

Start zomerseizoen voor Nijnselse 
Ruiters
Dit weekend is het zomerseizoen 
officieel begonnen. Een aantal van 
onze ruiters hebben de spits afge-
beten met mooie resultaten.

Eline Peters met Balinda FS is zon-
dag op wedstrijd geweest in Vught. 
In de klasse L reed ze naar een 
mooie 2e plaats. Annette van En-

geland startte met Bibi in De Mor-
tel en behaalde een 7e prijs in de 
klasse B. Ponyamazone Larissa Lae-
nen met Kasandera behaalde de 5e 
prijs in Asten. Dit was in de klasse B 
waar voor het eerst met het nieu-
we beoordelingssysteem gejureerd 
werd. Hierbij is de beoordeling van 
de rijstijl doorslaggevend.

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Sticker korting op vele artikelen tot 30%

-10%

-20%
-25%-30%

Tijdens een dressuurwedstrijd 
voor Arabische paarden in Flémal-
le (België) heeft Annelieke Stoop 
alle proeven gewonnen. Met Ysa-
bella F werden eerste prijzen be-
haald in de E5 en E7 proef en met 
Amira Lazize werden eerste prij-

zen behaald in de A6 en A7 proef.

Annelieke Stoop: “Na een succes-
vol jaar in 2011 hebben de paar-
den een rustperiode gekregen en 
hebben we bijna een half jaar geen 
wedstrijden gereden. Op 1 april 

hadden we uiteindelijk de eerste 
wedstrijd van 2012. Dit was een 
DAP wedstrijd in België. De DAP 
staat voor Dressuur Arabische 
Paarden en deze wedstrijden staan 
open voor paarden met minimaal 
25% arabisch bloed. Over het 
gehele jaar worden 6 wedstrijden 
verreden waarvan de beste 4 wed-
strijden tellen, voor het kampioen-
schap in oktober. Dit jaar hebben 
we besloten om ook mee te doen 
met de Belgische competitie, naast 
de Nederlandse AVS competitie. 
Deze eerste wedstrijd werd ver-
reden in Flémalle (vlakbij Luik). 
Met Ysabella F werd er gestart in 
de E5 en E7 proef. Beide proeven 
werden gewonnen met maar liefst 
69% en 69,5%, wat ook meteen 
de hoogste scores van de dag 
waren. Met Amira Lazize werden 
de A7 en A6 proeven gewonnen. 
Amira behaalde 67% en 62%. Dit 
was meteen een goede start om 
verder mee te strijden om het Bel-
gisch kampioenschap 2012.”

Dubbele competitiewedstrijd Dioscuri 

Afgelopen zaterdag, 31 maart, 
stond een dubbele thuiswedstrijd 
van Dioscuri op het programma. 
Het 3e divisie onderbouwteam 
nam het op tegen Turnoss, terwijl 
het 3e divisie bovenbouwteam de 
strijd aanbond met SOS Goirle.

In de tijdelijke thuishaven van 
Dioscuri, sporthal De Beemd te 
Veghel, nam het publiek in de zaal 
plaats om de verrichtingen van de 
turnsters van dichtbij te kunnen 
zien. Het onderbouwteam van 
Dioscuri, bestaande uit Frederieke 
Hengstman, Mare Peters, Nynke 
Pontzen, Sterre van den Brand 
en Eline Mathot zette een goede 
wedstrijd neer. De talentvolle 
ploeg ontwikkelt zich erg goed, en 
het harde trainen van de afgelo-
pen tijd betaalde zich uit in prima 
oefeningen op met name vloer 
en brug. Frederieke turnde op 
brug zelfs voor het eerst de salto 
als afsprong en ook boogje op de 
vloer was voor de allereerste keer 
gelukt! 

Ook Nynke en Mare turnden net-
te vloeroefeningen, resulterend 
in prima scores. Toch was het de 
club uit Oss die na drie toestel-
len de leiding had en deze voor-
sprong werd op balk, ondanks 
een zeer nette balkoefening van 
Sterre, niet meer uit handen ge-
geven. Turnoss ging er dan ook 
met de eindoverwinning vandoor 
met een puntentotaal van 206,40 
tegenover 189,10 punten voor 
Dioscuri. Desalniettemin was het 

een geslaagde wedstrijd waar de 
vijf dametjes tevreden op terug 
kunnen kijken. In het individuele 
eindklassement behaalde Eline de 
derde plaats.

In alweer hun laatste competitie-
wedstrijd van dit seizoen werd het 
enigszins door blessures geteis-
terde 3e divisie bovenbouwteam 
van Dioscuri, in de strijd tegen het 
sterke SOS Goirle, vertegenwoor-
digd door Linde van Grunsven, 
Maranda Haenen, Lisanne Ma-
thot, Jade van Vechel en Anneke 
Verwaard. Tijdens de wedstrijd lie-
pen de emoties hier en daar hoog 

op. Met name de dames van SOS 
Goirle moesten even flink op de 
tanden bijten op het onderdeel 
balk. Gelukkig bleek het karakter 
van alle turnsters sterk genoeg en 
werd door iedereen de wedstrijd 
netjes afgesloten. Ondanks enkele 
geturnde nieuwe elementen, zoals 
een losom op brug door Jade en 
een half in/half uit op sprong door 
Maranda, ging ook hier helaas de 
overwinning aan de neus van de 
Rooise turnsters voorbij (166,30 
punten voor Dioscuri tegenover 
178,25 punten voor SOS Goirle). 
Jade behaalde de derde plaats in 
het eindklassement.

Bovenste rij (Bovenbouw): Maranda, Jade, Anneke, Linde, Lisanne 
Onderste rij (Onderbouw): sterre, Eline, Nynke, Frederieke, Mare

turnen
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999,-Dressoir Tinaro 
2 deuren en 3 laden, 220 cm breed.

Introductieprijs van 1099,- voor

Eettafel Tinaro
Leverbaar in diverse maten. 
Introductieprijs 
nu van 849,- voor 

699,-

Eetstoel Indian
in originele Moreno. 
Nu voor
 

Armstoel 
169,- 

139,-

Lifestyle waxinelichthouder
Van glas. Verkijgbaar in 
diverse kleuren.
Vanaf 7,95

379,-
Hoekbank Serco
per element

Vrolijk Paas Voordeel
2e Paasdag open!

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

** vraag naar de voorwaarden

Handboogvereniging  Ontspanning

handboogschieten

Vrijdagavond is de 2e wedstrijd 
voor de Ontspanning Bokaal ge-
schoten. Van de eerste 15 pijlen 
wordt de waarde bepaald na lo-
ting, bv een score van 10 krijgt 
de waarde 2. De laatste 10 pijlen 
behouden hun waarde. Hierdoor 
hebben ook mindere schutters 
kansen om te winnen. 

Dagwinnaar is Annette Boonstop-
pel geworden met een score van 
176 na de loting tegen 216 bij een 
normale telling. Verdere uitslag: 
Beppie van Bergen 165 (203), Al-
bert Ofwegen 165 (202), Wil Kivits 
161 (217), William Huyberts 158 
(214), Antoon Vervoort 157 (206), 
Jan van Bergen 155 (224), John van 
Mulukom 150 (207), Jos van den 
Berg 147 (152), Ron Spijker 146 
(166), Agnes Vissers 145 (149), Jos 
van der Veer 140 (186) en jeugdlid 
Piet van den Berg 172 (218).

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Albert Ofwe-
gen met een score van 220. Ver-
dere uitslag: Jan van Bergen 218, 
Jan van Erp 216, Leo v Breugel 
205, Ron Spijker 190, Ad Hasten-
berg 174, Jan Lathouwers 171 en 
Jan Habraken 140.

Woensdagavond traint de jeugd 
en vrijdagavond 6 april wordt een 
wedstrijd uit de voorjaarscompeti-
tie geschoten, nl. dichtst bij het ge-
middelde en op 2e Paasdag maan-
dag 9 april de Paasbeker (met vele 
Paaseieren). 

De jeugd van Ontspanning heeft 
woensdag voor het eerst weer 
buiten getraind. Vanaf deze week 
zullen we ook in Schijndel gaan 
trainen op de langere afstanden.

Gratis TRIA fietscomputer 
bij iedere aankoop 

boven de €100,-
Papenhoef 21, Lieshout  Tel. 0499-42 53 60
www.triafi etsen.nl

Roy van Heeswijk 3e in 
Omloop van de Braakman

Roy van Heeswijk is de club-
competitie in regio Zuid goed 

begonnen. Waar hij vorig jaar 
de beste renner in de regio Zuid 
was behaalde hij op zaterdag 
31 maart in de Omloop van de 
Braakman met start en finish in 
Philippine een 3e plaats. De eer-
ste en tweede plaats waren voor 
Belgen. Het was de Belg Dimitri 
Claeys die 15 kilometer voor het 
einde uit de kopgroep demar-
reerde en alleen over de eind-
streep kwam. Zijn landgenoot 
Glenn de Ridder werd tweede 
voor Roy van Heeswijk. 

Oploo
Meer dan 130 elite, beloften en 
amateurs stonden er in Oploo op 

zondag 1 april aan de start. Na 
de kopgroep van 10 man kwam 
het peloton over de streep met 
daarin Chipo Banda als 67e en 
Roy van Heeswijk als 96e.

Eijsden
In afwachting van de finish van 
de klassieker Hel van Mergelland 
werd op zaterdag 31 maart in het 
Limburgse Eijsden een wedstrijd 
voor junioren verreden. In deze 
door Noorse renners gedomi-
neerde wedstrijd eindigde San-
der Schuurmans als 27e. Op 2e 
p[aasdag zijn de Rooise renners 
actief in de ronde van Gerwen 

wielersport

Boulesvereniging De Klutsers

Het zomerseizoen is in aantocht 
en dus begint het bij de leden 
van Boulesvereniging De Klutsers 
weer te kriebelen. Wat is er in het 
leven nog mooier dan in de vrije 
natuur te vertoeven en tegelijk de 
sociale contacten uit te breiden?

Op maandag 2 april is het buiten-
boulen weer gestart op het complex 
achter de Beckart in Nijnsel. Tot ok-
tober wordt er door vele leden vaak 
op drie dagen in de week gespeeld.  
Tijdens de winterperiode van okto-
ber tot april staat het boulen op een 
laag pitje, doordat alleen op dins-
dagavond in de hal van Cloeck & 
Moedigh kan worden gespeeld. 

Zoals gebruikelijk werd ook deze 
winter een competitie afgewerkt 
waaraan ieder met de nodige in-
zet aan deelnam. Na de vereiste 

15 wedstrijden bleken 4 leden  het 
meest constante spel te hebben 
gespeeld. Als eerste eindigde Ber-
na van Duijnhoven met 14 gewon-
nen partijen en 66 pluspunten, 
tweede werd wijlen Jan van Kessel 
met 12 winst en 64 pluspunten, 
derde werd Ad van de Tillaar met 
12 winst en met 54 pluspunten en 
vierde werd Toos Sanders ook met 
12 winst maar met 43 pluspunten. 

Tijdens het zomerseizoen wordt 
er naast recreatief op maandag 
en dinsdag op woensdag ook 
een interne competitie afgewerkt. 
Ook worden regelmatig uitwis-
selingstoernooitjes gespeeld met 
bevriende clubs uit de omgeving.  
Voor de komende 3 maanden ziet 
de agenda er als vogt uit: 
20 april La Ferme Boel Breugel – 
De Klutsers, 6 mei  Clubkampioen-

schap doubletten, 11 mei De Klut-
sers – Dorshout Veghel, 18 mei De 
Klutsers – Cloeck & Moedigh, 22 
mei Boskants Boeleke– De Klut-
sers, 27 mei Tête à tête toernooi 
clubkampioenschap, 1 juni De 
Klutsers – Mooie Boule Berlicum, 
7 juni  ’t Trefpunt Mariahout – De 
Klutsers en 29 juni  De Klutsers – 
Ons Genoegen uit Lieshout. Ook 
het afgelopen jaar is gebleken dat  
steeds meer mensen deze mooie 
sport bedrijven en daarmee hun 
vrije tijd op een aangename ma-
nier doorbrengen. Maar liefst 12 
mensen hebben zich in 2011 aan-
gemeld. Naast het fervent boulen 
zijn vooral de sociale contacten 
van groot belang. Tot heden is er 
nog geen wachtlijst dus gegadig-
den kunnen zich nog steeds aan-
melden bij een van de leden of het 
bestuur.

jeu de boules



Woensdag 4 april 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 37

Live muziek

Extra acties

Ballonnenclown ‘Pinkie’

Weber BBQ Demo

Promoteam
Jack Wolfskin
Ontvang bij aankoop
van een Jack Wolfskin tent
een Jack Wolfskin Waschsalon

Promoteam ACSI

Gezellig buitenterras

Tentenshow collectie 2012
Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, 
Nomad, Eureka, Jack Wolfskin, De Wit, Fjäll Räven, 
Outwell, Coleman, Easy Camp, The North Face, High 
Peak, Vango, en Vaude.

Vouwwagenshow 2012
Alle topmerken: o.a. Cabanon, Jamet, Europa Camper,
Aart Kok tenttrailers, Pennine, Conway, Comanche, 
Wolder en 3Dog.

Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

€ 799,99

€ 999,99

Bardani Sensation
• Onderhoudsvrije, lichtgewicht en

weerbestendige loungeset
• Afmetingen hocker: 75 x 75 x 40 cm (l x b x h)

• De set wordt geleverd
inclusief kussens!

Bardani Bologna
• Comfortabel aluminium ligbed
• Uitgevoerd met verstelbare

rugleuning

€ 69,99

€ 159,99

€ 49,95

VANAF

Intex Easy set pools
• Makkelijk op te zetten
• Vanaf ø 244 cm
• Inclusief pomp

Fiësta Partytent
• Verkrijgbaar in de maten

3 x 4 m, 3 x 6 m, 4 x 4 m, 4 x 6 m en 4 x 8 m
• Extra zware kwaliteit

€ 159,99

Vanaf

€ 349,-
€ 449,00

Cadac Entertainer 3
•  Uitgevoerd met 3 RVS branders
•  Inclusief 1 zijbrander

en gereedschaps-
haken

Mobicool
B40 DC/AC Hybride koelbox
• Volledig uitgeruste koelbox
• Werkt op 12 volt DC en 230 volt AC
• Inhoud 40 liter

€ 179,-
€ 199,00

€ 59,99

€ 79,99

Safarica Puma
• 2-3 persoons koepeltent met luifel
• Binnentent: polyester
• Buitentent: ventilerend polyamide

De grootste keuze, het beste advies, volop acties, alles onder één dak!

¤e Paasdag open van ⁄‚-⁄‡ uur!

Drie maal geen scheepsrechthockey

Zondag stond de uitwedstrijd 
tegen Meerssen heren 1 op het 
programma. Meerssen is al jaren 
een laagvlieger in de competitie, 
maar de uitwedstrijden in het zui-
den van Limburg zijn altijd lastig. 
Zo bleek ook dit jaar, want Rooi 
wist niet te imponeren en kreeg in 
de slotfase de spreekwoordelijke 
deksel op de neus: 3-2.
 
In de openingsfase werden de 
Rooise mannen direct wakker ge-
schut door een counter van de 
tegenstander. De bal werd voor-
gegeven bij de tweede paal, waar 
een overtreding werd gemaakt 
door Bram van den Berk. Een doel-
punt werd voorkomen, maar een 
strafbal was het logische gevolg. 
Keeper Caspar Besancon wist zich 
echter direct te onderscheiden 
door een vroege achterstand te 

voorkomen; met een katachtige 
reflex plukte hij de strafbal uit de 
hoek.
Vanaf dat moment werd het spel-
beeld voor de rest van de middag 
bepaald. Rooi probeerde met bal-
bezit een gaatje te vinden in de 
hechte verdediging van Meerssen. 
Het defensie blok stond echter 
goed en de finesse bleek niet aan-
wezig. Veel aanvallen sneuvelde 
voortijdig en dan bleek er altijd de 
dreiging van een counter van de 
mannen van Meerssen. 

Via een strafcorner kon Frank Gra-
per, in de rebound, halverwege 
de wedstrijd een verdiende 0-1 
scoren. De eerstvolgende aanval 
die daarop volgde was het echter 
weer gelijk en kon het spel op-
nieuw beginnen: 1-1.
 

Ook na rust geen wijzigingen in 
het spelbeeld. Het balbezit was er 
voor heren 1, maar de gedachten 
ontbrak. Via een individuele actie 
wist Willem van der Heijden de 
wedstrijd toch open te breken; een 
hard backhandschot in de korte 
hoek leek de opmars voor toch een 
mooie middag: 1-2.  Helaas was 
het in het vervolg wederom direct 
raak voor Meerssen die kon profi-
teren van de zwakke verdediging 
van Oedenrode: 2-2. De jacht naar 
de winnende treffer kon weer van 
voren beginnen, maar de bal rolde, 
zoals de laatste weken steeds het 
geval was, niet de goede kant op. 
In de laatste minuut van de wed-
strijd werd het allemaal nog net 
wat erger, toen Meerssen in de 
omschakeling wederom een gaatje 
wist te vinden in de verdediging 
van Sint-Oedenrode: 3-2. 

Nieuwe zilveren sponsor MHC Sint-Oedenrode

MhC sint-Oedenrode heeft een nieuwe zilveren sponsor: KEMiE. Daarnaast is KEMiE ook 
sponsor van het team meisjes B1. Namens MhC sint-Oedenrode en meisjes B1: bedankt!!

Lente 
Sale!
bij 
Baderie 
Voss 

Kom 2e paasdag 
naar Baderie Voss en vind 
Het Gouden ei t.w.v. € 250,-

Baderie Voss  Industrieweg 11, Nijnsel  www.baderie.nl

Tot 60%
 korting

op diverse badkamermeubels, 

complete badkamers, kranen, 

glijstangsets, spiegels, wastafels, 

baden, douchekoppen, tegels, 

douchebakken en accessoires.

Sale!
Baderie 
Voss

Kom 2e paasdag 
naar Baderie Voss en vind 
Het Gouden ei

op diverse badkamermeubels, 

complete badkamers, kranen, 

€ 250,-

glijstangsets, spiegels, wastafels, 

baden, douchekoppen, tegels, 

douchebakken en accessoires.

 paasdag 
naar Baderie Voss en vind 
Het Gouden ei t.w.v. € 250,-

2e paasdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur

* U ontvangt een Baderie cadeaubon t.w.v. 250,-. 
Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. 

*

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Fleur je huis op met: 

prachtige paasboeketten
fleurige bloemen 

en 
 voorjaarsplanten
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen senioren zo 1/4: 
Ollandia 1-Maaskantse Boys 1 afgelast 
Rkvv Keldonk 2-Ollandia 2   1-4
Ollandia 3-Nijnsel 4   1-0
WHV 6-Ollandia 4   0-3
Ollandia Da1-VOW Da2   4-2

Uitslagen jeugd za 31/3:
Ollandia C1-ELI C1G   1-3
ELI D1-Ollandia D1   0-1
Ollandia E1-Avanti’31 E3G   4-0
Handel E2-Ollandia E2    5-1 
ASV’33 F2-Ollandia F1   2-2
Ollandia F2-Nijnsel F2   1-5
Boxtel MF2-Ollandia MF1   3-6

Programma jeugd Paaszaterdag 7/4: 
Bavos B1-Ollandia B1   v:13.30u
Ollandia C1-Schijndel/Vitam C3   13.00u
Sparta’25 D3-Ollandia D1  v:10.15u
BG’38/OW  E7-Ollandia E1  v:8.15u
Gemert E8-Ollandia E2  v:8.15u
Ollandia F1-Gemert F5   9.30u
Ollandia F2-Avanti’31 F5   10.30u
Ollandia MF1  is vrij

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 1 /4:
Boskant 1-Vorstenbossche Boys  4-1
Boskant 2-Schijndel 3  5-0
Rhode 4- Boskant 3  3-5
Boskant 4-Schijndel 5  0-2
DVG 7-Boskant 5  3-2
WEC 7-Boskant 6 0-0

Uitslagen jeugd za 31/3:
WEC A1-Boskant A1  1-2
Boskant B1–Nijnsel B1  1-6
Boskant D1–MULO D3  0-3
Blauwgeel D6–Boskant D2  4-4
Blauwgeel E11-Boskant E1   1-4
Boskant E2–Sparta’25 E3  1-6
Gemert F10-Boskant F1  5–2

Programma senioren za 7/4:
Boskant 6-SBC 14  18.00u

Programma jeugd za 7/4:
SCMH B1-Boskant B1  v13.15
Blauwgeel C1-Boskant C1  v11.45
Erp D2-Boskant D1  v11.00
Boskant D2–Mierlohout D3  a11.30u
DVG E3G-Boskant E2  v08.30
Boskant F1–VOW F4  a10.30u

Programma jeugd woe 11/4: 
Boskant A1–Gemert A3  a19.30u
ASV’33 C2–Boskant C1  v17.45

Rhode

Uitslagen senioren zo 1 /4:
Rhode-Herpinia 4-0
Rhode 2-Nulandia 2 1-0
Avesteijn 2-Rhode 3 1-0 
Rhode 4-Boskant 3 3-5
Boekel Sport 5-Rhode 6 2-4
Rhode 7-Keldonk 4 7-0
Rhode 8-Gemert 10 6-0
Blauw Geel 20-Rhode 9 0-0 
Rhode 10-WEC 5 1-3
Mifano-Dames 2-3

Uitslagen  jeugd za 31/3:
Boekel Sport A1-Rhode A1  4-1
Rhode A2-Oranje Zwart A1G  1-6
Rhode B1-Deurne B1  0-4
Rhode B3-WEC B3   5-0
Boekel Sport C1G-Rhode C1  1-3

VOW C1-Rhode C2   3-1
Rhode C3G-SCMH C1  2-2
Venhorst C1-Rhode C4  0-3
Rhode D1-Boekel Sport D1  1-0
MVC D1-Rhode D2  4-2
Rhode D3G-Boekel Sport D2G   3-1
Erp D3-Rhode D4  10-1
Rhode D5-Schijndel/VITAM D5  2-4
Blauw Geel’38 D10-Rhode D6  2-5
Stiphout Vooruit E1-Rhode E1G  1-6
Rhode E2-VOW E1  3-5
Sparta’25 E2-Rhode E3  3-4
Rhode E4-Schijndel  E7  7-6
WEC E4G-Rhode E5  3-4
Rhode E6G-SCMH E3  2-2
ELI E1G-Rhode E7  9-3
Rhode E8-DVG E4  1-2
Schijndel/VITAM F1-Rhode F1  1-0
Schijndel/VITAM F2-Rhode F2  5-6
Rhode F3-Boekel Sport F1  7-0
Boekel Sport F2-Rhode F4  1-2
Rhode F5-Gemert F6  1-2
Boerdonk F1-Rhode F6 4-0
MULO F7-Rhode F7  1-1
Blauw Geel’38 F8-Rhode F8  6-0
Rhode F9-ASV’33 F4  3-2
Rhode F10-Sparta’25 F7  3-4
Rhode F11-Blauw Geel’38F12  0-1
Rhode F12-Boekel Sport F7  0-4
MULO F11-Rhode F13  1-3
Rhode MB1-Estria MB1 0-5

Programma senioren za 7/4:
Rhode-Irene 18:00u
Rhode 7-Someren 15 18:00u
Veteranen- Stiphout Vooruit 16:30u
Programma senioren ma 9/4:
Rhode-Nooit Gedacht 14:30u.

Programma  jeugd woe 4/4:
Rhode A1-Erp A1 a18:30u
Schijndel/VITAM B1-Rhode B1  a19:45u
Rhode B2-Schijndel/VITAM B2  a18:30u
Stiphout Vooruit D1G-Rhode D1  a19:00u
Rhode D2-Mariahout D1  a18:45u
Gemert E4-Rhode E2   a18:45(beker)
DVG F5-Rhode F10  a18:30u
 
Programma jeugd do 5/4:
Nijnsel A2-Rhode A2  a18:30u

Programma jeugd za 7/4:
Rhode A1  vrij
Oranje Zwart A1G-Rhode A2 v13:00u
Rhode B1  vrij
Rhode B2  vrij
DVG B2-Rhode B3  v13:30u
Rhode C1-Volharding C1  a12:45u
Milheezer Boys C1-Rhode C2   v11:30u
Rhode C3G-SC Helmondia C3   a12:45u
Boekel Sport C3-Rhode C4  v12:00u
Rhode C5-Avanti’31 C3  a12:45u
Rhode D1  vriju
SCMH D1-Rhode D2  v10:30u
Schijndel D3G-Rhode D3G  v10:45u
Rhode D4-Gemert D3  a11:15u
Avanti’31 D3-Rhode D5  v10:30u
Rhode D6-Mariahout D2G  a11:15u
Rhode E1G-Blauw Geel’38 E2  a9:15u
Venhorst E1-Rhode E2  v9:00u
Rhode E3-Bruheze E3  a9:15u
ELI E2-Rhode E4  v9:00u
Rhode E5-Gemert E9  a9:15u
VOW E3-Rhode E6G  v8:30u
Rhode E7-Mierlo Hout E6  a9:15u
ASV’33 E4M-Rhode E8  v8:15u
Rhode F1-Someren F1  a10:15u
Rhode F2-MULO F1  a10:15u
Rhode F3-Schijndel/VITAM F2  a10:15u
Rhode F4  vrij
Blauw Geel’38 F6-Rhode F5  v9:15u
Venhorst F3-Rhode F6  v10:15u
ELI F2G-Rhode F7  v9:00u
Rhode F8-Erp F4  a10:15u
Schijndel/VITAM F8-Rhode F9  v9:15u

Rhode F10  vrij
Rhode F11-Erp F5  a10:15u
Bruheze F6-Rhode F12  v8:00u
Rhode F13-Schijndel/VITAM F9  a11:15u
GVV’57 MB-Rhode MB1  v11:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijd 
aanvang  10:00u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 1/4
ELI 1 - Nijnsel 1   1-1 
Dijkse Boys 3 - Nijnsel 2   0-2 
Nijnsel 3 - Avanti’31 3   1-2 
Ollandia 3 - Nijnsel 4   1-0 
Avanti’31 6 - Nijnsel 5   4-1 
Nijnsel 6 - Avanti’31 7   3-1 
Nijnsel Da1 - Excellent Da1   uitg.   
Boekel Sport Da1- Nijnsel Da2   1-3 
Nijnsel Da3 - DVG Da1   1-3 

Uitslag senioren za 31/3: 
Nijnsel Vets.- Mariahout Vets.   4-1

Uitslagen jeugd za 31/3:
Nijnsel A1 - MVC A  bno
Nijnsel A2 - Helmondia’55 A2   2-1
Boskant B1 - Nijnsel B1   1-6
Nijnsel C1 - Stiphout Vooruit C2   2-5
Nijnsel D1 - Irene D1   4-1
Irene D2 - Nijnsel D2   1-2
Nijnsel E1 - Venhorst E1   2-5
Blauw Geel’38 E8 - Nijnsel E2   3-3
Nijnsel F1 - Schijndel/VITAM F5   0-4
Ollandia F2G - Nijnsel F2   1-5

Programma senioren za 7/4:
Boerdonk Vet - Nijnsel Vet 17.00u

Programma jeugd za 7/4:
Nijnsel A2 - Rhode A2 18.30u
SSE A1 - Nijnsel A1 14.45u
SC Helmondia A2 - Nijnsel A2 15.00u
Nijnsel B1 - Sparta’25 B2 12.45u
Handel C1 - Nijnsel C1 12.30u
MULO D3 - Nijnsel D1 11.15u
Nijnsel D2 - Schijndel/VITAM D5 11.30u
Avanti’31 E2 - Nijnsel E1 9.30u
Nijnsel E2 - SCMH E3 10.00u
MULO F4 - Nijnsel F1 9.00u
Nijnsel F2 - Venhorst F2 10.00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 6/4: 
Kusters Tegelwerken – Wapen van 
Eerschot 19.30u
Wetering Boys – HNM Finance 20.15u
De Kaaskeizer / van Schijndel Metsel-
werken - Envo Installatietechniek  
21.00u
Schildersbedrijf Gebroeders Harks – 
Dorpsherberg / van Driel 21.45u

Programma ma 9/4: 
geen programma i.v.m. Pasen

Programma Jan Bekkers Trofee vrij 13/4: 
Wetering Boys – Schildersbedrijf Ge-
broeders Harks 19.30u
’t Stroatje/v.d. Zanden onroerend 
goed – Bart Klerkx Hoveniers 20.30u

Overige sporten

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 28/3:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
64,58 % 2 Echtpr. v.d.Vleuten en 
Mevr. J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 59,58 
% 3 Echtpr. v.Erp 57,92 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 28/3:
A-lijn 1. Theo Janssen & Robert Janssen 
64,24 2. Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 61,46 3. Sjan van Acht & Lieke 
Pieters 57,64 4. Marijke van den Berk & 
Francine de Koning 55,90 B-lijn 1. Betsy 
van Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 62,08 
2. Tineke Klomp & Lenie Tijsma 59,17 3. 
Ria Habraken & Toon Habraken 56,25 4. 
Mies Stroeken & Gerard Verkade 54,86  
C-lijn 1. Dirk Gillissen & Ton Soons 62,50 
2. Jan Verbunt & Christ Verhoeven 59,17 
3. Bep Machielsen & Joost van Heertum 
55,42 4. Mieke Ketelaars & Lenie v.d. 
Wall 54,58

B.C. d’n einder ‘05
Uitslag 28/3: 
A lijn 1. Piet Huiberts-Coen Meuwissen 
72.40 % 2. Joop en Marianne Muller 
60.94 % 3. Truus v Heesch- Addie Rijkers 
57.29 % 4. Mari en Nellie v.d.Vleuten  
54.69 % . B Lijn 1. Ger Vervoort- Thea 
Huiberts 67.36 % 2. Riek v.d.Brand- 
Bets Mars 55.0 % 3. Netty v. Dijck- Anja 
Lafleur 52.78 % 4. Hilde v.d.Kaden-Diny 
Vos 52.5 %. Volgende week paasdrive : 
zie ook www.deneinder.nl

ZBC’01 
Uitslag 27/3:
A-lijn: 1. Harrie & Marietje v.d.Wijgert 
62,50 %  2. Chris & Christien v. Helvoirt 
55,42 %  3. Piet Thijssens & Riek Rijkers 
55,42 % 4. Mari v.d. Steen & Toon v.d. 
Zanden 53,33 %  B-lijn: 1.Henk v.d. 
Linden & Mien Vissers 67,01 %  2.Joke 
Petit & Maria Rijken 59,38 %  3. An-
neke Jans & Maria Pepers 57,99 % 4. 
Anny & Josien v.d. Berkmortel 55,21 %

Vrijdagmiddag Club 
Uitslag 30/3
A-lijn: 1. Mari v.d. Steen & Toon v. 
Schaijk 57,64 %  2. Mien Verhoeven & 
Mien Vissers 56,94 %  3. Cor v.d. Berg 
& Jan Rijkers 55,56 %  4. Ben & Tiny 
v.d. Steen 55,21 %  B-lijn:  1. Chris & 
Christien v. Helvoirt 60,76 %  2. Adriaan 
v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk 60,07 %  3. 
Toos v. Berlo & Anny v.d. Hurk 56,60 %  
4. Mies & Joke v.d. Burgt 53,82 % 

Bridgeclub ‘t Koffertje 
Uitslag d.d. 2/4:
: A-lijn: 1.Loes Tecklenburg & Wim Kem-
ps 60,42%. 2. Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 59,38 %. 3. Gerard Verkade & Wil 
Schilder 58,33%. 4. Jan van Rooij & Piet 

Voss 54,69%. B-lijn: 1.Leon Heijckman 
& Christ Verhoeven 66,25%. 2/3.Tiny 
van der  Steen & LiesVissers en Wilma 
van de Biggelaar & Jan Janssen 58,75%. 
4/5. Jos van Acht & Ben van der Steen 
en An van Genugten & Wil van Gerwen 
52,50 %. C-lijn: 1.An van Erp & Harrry 
van Genugten 60,76 %. 2. Ben van der 
Hoef & Jan Vrenssen 55,56%. 3/4.Wil 
Janse & Ria Jongepier en Marcel Janse & 
Willy Swinkels 54,86%. D-lijn: 1. Larry 
Rackwitz & Jan Verbunt 61,53%. 2.Jan 
Engbers& Ria Prinsen 59,03%. 3. Anny 
van Acht & Lena van Acht 55,14%. 4. 
Joke Thomassen & Jan Derks van de Ven 
53,47 %.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

 

KV Concordia
Uitslagen
NDZW B1-Concordia B2 7-1
Boskant D1-Concordia D2  11-2 
Boskant E1-Concordia E1  0-1
BIO F1-Concordia F1  6-5 
Concordia W1-Altior W2  2-4

Programma za 7/4:
DSV B1-Concordia B1  v. 12.45 u 
Concordia B2-Boskant B 2  a. 12.00u 
Concordia D2-Flamingo’s D2  a. 10.30u 
Concordia E1-Nijnsel E1  a. 09.30u
Concordia F1-Corridor F1  a. 09.30u
Korloo W2-Concordia W1  v. 09.00u

KV Odisco
Uitslagen
Odisco B1 - Geko B1 8 - 4
Odisco D1  - Alico D1                   7 - 1
Odisco E1 - Geko E1                    1 - 0
Gazelle 1 - Odisco 1                   7 - 8

Programma Za 7/4:
De Korfrakkers B2 -  Odisco B1 13.15u
Tovido D3 - Odisco D1            09.30u
Odisco E1 - De Korfrakkers E4 09.30u
Woe 11/4:
Korloo 3 - Odisco 2                 20.00u

KV Nijnsel
Uitslagen:
SCMH 3-Nijnsel 1 7-7
De Weebosch B1-Nijnsel B1  5-6
Nijnsel C1-Celeritas (S) C1  4-5
Nijnsel C2-Fortuna ’68 C1  2-0
Nijnsel D1-Tovido D3  4-0
Nijnsel E1-De Korfrakkers E4  11-0

Programma woe 4/4:
Emos 6-Nijnsel 2  v.19.00u
Za 7/4: 
Nijnsel B1-NeCa B1  a.9.45u 
Alico C1-Nijnsel C1  v.9.15u
Spoordonkse Girls C1-Nijnsel C2 v.10.15u
Spoordonkse Girls D2-Nijnsel D1 v.10.15u
Concordia E1-Nijnsel E1  v.8.45u
Ma 9/4:
Nijnsel 1-Flamingo’s (M) 4  a.9.45u

Odisco 1 blijft in de race voor het kampioenschapkorfbal

     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

Afgelopen zondag speelde Odisco 
in Guttecoven tegen Gazelle 1. Na 
een ietwat teleurstellend zaalsei-
zoen moest er iets rechtgezet wor-
den en het vertrouwen moest wor-
den terug gewonnen. Odisco begon 
wat gespannen aan de 1e helft, wel-
ke gelijk op ging. Via Maré Meijs, 
Dena Essens en Marlon van Hees-
wijk was de ruststand 3-3.

Na rust bleef het beeld hetzelfde: 
Odisco speelde goed, had lange 
aanvallen en deed verdedigend 
wat het moest doen. Maar de 
speelsters uit Olland konden geen 
vuist maken en kwamen daarom 
ook steeds een doelpunt achter. 
Na 5 minuten in de 2e helft was 
de stand 5-4. Dena Essens had het 
4e doelpunt voor Odisco gemaakt. 
Hierna volgde een periode waarin 

Odisco heel goed verdedigde en 
ook de aanval liep goed, maar ze 
konden het doelpunt maar niet ma-
ken. In de 22e minuut viel de 5-5 
dan toch via Marlon van Heeswijk. 
Hierna wist Gazelle voor het eerst 
een gaatje te slaan van 2 doelpun-
ten. Op dat moment voelde Odis-
co een verlies dreigen en ging een 
tandje bijschakelen. Via 2x Meike 
Leenderts werd het 6 minuten 

voor tijd 7-7. 5 minuten voor tijd 
wist Marieke van Heeswijk via een 
keurige loopactie een strafworp uit 
te lokken. Myrthe van Heereveld 
wist deze koelbloedig te benutten. 
7-8. De resterende minuten wer-
den slim en beheerst uitgespeeld 
door Odisco, dat liet zien over veel 
weerstand te beschikken. En op de 
momenten dat het echt moet, toch 
een tandje te kunnen bijschakelen.

Kossen | Design

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

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl
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Finale Ollandia Kwis ’t nie Kwis
A.s. donderdag 5 april zijn de kwis-
liefhebbers weer de beurt. Dan 
wordt de grote finale gehouden 
van de Ollandia Kwis ’t nie Kwis. 
Vanaf 21.30 uur zullen de Ollan-
dia Dames, als winnaar van de 1ste 
halve finale, het moeten opnemen 
tegen Ollandia 3 als winnaar van 
de 2de halve finale en Ollandia 1 

als beste nummer twee van beide 
avonden. Het zal dus een zware 
strijd worden tussen het Dames 
team en de 2 Herenteams om te 
bepalen wie uiteindelijk als win-
naar 2012 met de eer en de titel 
aan de haal zal gaan. Supporters 
zijn hierbij ook van harte welkom 
om hun team te steunen.

Ollandia -Maaskantse Boys moge-
lijk al midweeks ingehaald

Het was afgelopen zondag een 
mooie dag voor Ollandia, want 
alle Dames en Heren senioren 
teams wisten de 3 punten binnen 
te halen. De dag had nog mooier 
kunnen worden, maar helaas kon 
de wedstrijd Ollandia - Maas-
kantse Boys  niet doorgaan, om-
dat de scheidsrechter vanwege 
een blessure zich bij de KNVB 
had afgemeld en er geen vervan-
ger beschikbaar was. De wedstrijd 

moet volgens de KNVB regels in 
de daaropvolgende week wor-
den ingehaald. Wanneer is op dit 
moment nog niet bekend, maar 
mogelijk op dinsdag of donder-
dag. Voor de laatste informatie 
hierover kijk op de Ollandia site 
www.ollandia.nl, want ook dan 
heeft Ollandia de steun van de 
supporters weer hard nodig

De KNVB heeft voor Pasen alleen 

inhaalwedstrijden ingepland. Aan-
gezien bij de Dames en Heren Se-
nioren verder niets ingehaald be-
hoeft te worden, hebben deze een 
vrij weekend. De Ollandia jeugd 
moet Paaszaterdag wel in actie ko-
men en de KNVB heeft daarvoor 
de afgelaste wedstrijden van 4 fe-
bruari opnieuw op het programma 
gezet. Ook de daarvoor destijds 
ingedeelde chauffeurs e.d. zijn ook 
nu weer aan de beurt. 

voetbal

Open dag mini’s VV Boskant
Op zaterdag 7 april vindt de jaar-
lijkse open dag van de mini’s van 
VV Boskant weer plaats. Voor kin-
deren vanaf ongeveer 4 jaar vormt 
deze open dag een leuke gele-
genheid voor een eerste kennis-
making met de voetbalsport. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
vindt plaats op het hoofdveld van 
VV Boskant. 

Jongens en meisjes vanaf 4 jaar kun-

nen al voetballen bij VV Boskant. 
Totdat de kinderen gaan spelen in 
teamverband kunnen ze trainen bij 
de mini’s. De bedoeling is om spe-
lenderwijs het voetballen te ontdek-
ken en vooral om te bekijken of de 
kinderen plezier hebben in het spel-
letje. De mini’s trainen wekelijks van 
10.00 tot 11.00 uur op Sportpark 
de Scheeken. In de wintermaanden 
wordt er in de gymzaal van de ba-
sisschool getraind.

Jelt van Oirschot 
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Tijs Blommestein
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Jelt van Oirschot is za-
terdag 7 april ”Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Prinses Irene 1.

Jelt voetbalde vorig seizoen bij de 
mini’s. Nu voetbalt hij in de F9. 
Zijn leiders/trainers zijn Willian 
van de Sande en Carlo Vorsten-
bosch. Jelt voetbalt op het mid-
denveld. Hij is een echte dribbel-
koning en scoort ook regelmatig. 
Jelt oefent graag trucjes met de 
bal op de training zodat hij dit 
ook in de wedstrijd kan doen. 
Zijn favoriete voetbalclub is PSV. 
Jelt zit op de bassischool Dom-
melrode in groep 3b. Zijn groot-
ste hobby is tekenen, hij zit ook 
op tekenles. Jelt is iedere week 
trouw aanwezig bij de training en 
wedstrijd. Hij zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

De 7 jarige Tijs Blommestein is twee-
de paasdag 9 april ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Nooit Gedacht 1.

Tijs voetbalt in de F8. Zijn leiders/
trainers zijn Michel Bergen en zijn 
vader Ralf. Tijs voetbalt voorin 
hij is een echte spits. Hij maakt 
daarom ook veel goals. Tijs zijn 
favoriete club is AJAX waar hij 
later ook wil gaan voetballen en 
volgens zijn vader wil AJAX dat 
ook. Tijs houdt van televisie kij-
ken en dan vooral pokémon. Bui-
ten spelen vindt hij ook leuk. Tijs 
zit op basisschool de Kienehoef in 
groep 3. Op school vindt hij spel-
letjes doen  het leukst. Tijs is ie-
dere week trouw aanwezig bij de 
training en wedstrijd. Hij zal aan-
wezig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de 
verdere verrichtingen van Rhode 
1 vanuit de dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

De nieuwe collectie kinderschoenen is binnen!
kinderschoenen

De nieuwe collectie kinderschoenen is binnen!
Hertog Hendrikstraat 12 5492BB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenenensport.nl

Red Rag, Develab, Kanjers, Shoesme, Clic, Vans, 
Nike, Adidas, Converse, Kipling, Redzz en Teva

2de paasdag  geopend van 11.00 tot 17.00 uur 

FIRE & DESIGN

Kom dan naar Erp. Daar vindt u een van de modernste en meest complete showroom in 
de regio. Met een heel groot en divers aanbod, vindt u hier de haard die bij u past.

Onze openingstijden zijn: 
Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00-17:30 uur, 
vrijdag 10:00-20:00 uur, zaterdag 10:00-16:00 uur
 
PS: Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.
Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

U wilt een haard in huis?

■ Hertog Janplein 28 
■ 5469 BJ Erp 
■ Tel. 0413 - 21 23 39 
■ Fax. 0413 - 21 20 60
■ www.verbruggenkachelserp.nl 
■ info@verbruggenkachelserp.nl

Of� cieel Kal-� re dealer

Rhode en Boskant halen uit, Nijnsel loopt weer in

Het was 1 april afgelopen zondag. 
Dat zal niet veel mensen zijn ont-
gaan. In Olland leek er een grap 
uitgehaald te worden, want er was 
immers heen scheidsrechter. Zelfs 
een aantal telefoontjes toverde 
geen man met fluit op het veld. 
Dat vraagt om een inhaalwedstrijd. 
De andere drie Rooise clubs kwa-
men wel in actie. Nijnsel liep weer 
een puntje in op de concurrentie en 
Rhode en Boskant haalden hard uit. 

Rhode – Herpinia 4-0 (1-0)
Aankomend Paasweekend staan er 
voor Rhode twee thuiswedstrijden 
op het programma. Twee wedstrij-
den die ze moeten kunnen win-
nen. De uitwedstrijden naar Irene 
en Nooit Gedacht werden eerder 

dit seizoen immers gewonnen. Mis-
schien is het wel net op tijd dat 
de mannen van Ronald Tielemans 
in vorm beginnen te komen. Vo-
rige week werd Erp verslagen en 
ook afgelopen zondag konden de 
drie punten bijgeschreven worden. 
Laagvlieger en één van de gedood-
verfde degradatiekandidaten, Her-
pinia, werd op eigen veld met 4-0 
afgemaakt. Joep van de Mortel gaf 
na acht minuten al het goede voor-
beeld door de 1-0 binnen te knal-
len. Vlak na rust scoorde Rhode 
weer. Roel Smeets schoot raak uit 
en vrije trap. De thuisploeg kreeg 
daarna nog aardig wat kansen. 
Herpinia kwam er niet aan te pas. 
Martijn van Boerdonk en Simon van 
de Wetering wisten ook nog het net 

te vinden en brachten daarmee de 
einduitslag op 4-0.

ELI – Nijnsel 1-1 (0-0)
Nijnsel vecht voor wat het waard 
is. De ploeg knokt nu voor ieder 
punt om rechtstreekse degrada-
tie te voorkomen. De vorige twee 
wedstrijden werden gewonnen. Af-
gelopen zondag moesten de man-
nen van Jan Noten aantreden tegen 
ELI in Lieshout. Traditiegetrouw 
heeft Nijnsel het daar redelijk las-
tig. Ook dit keer wisten de gasten 
niet te winnen. De ploeg van ex-
Ollandia trainer, Maarten van Stip-
hout, hield de degradatiekandidaat 
op 1-1. Mariahout speelde gelijk en 
Vorstenbosch verloor, zodat Nijn-
sel weer een stapje dichterbij is om 
lijfsbehoud te verzekeren. De wed-
strijd tegen ELI begon tam en dat 
resulteerde in een handjevol kansen 
voor beide ploegen samen. In de 
74e minuut bibberde Nijnsel door 
een tegentreffer. Gelukkig trok Nick 
Dortmans binnen een minuut de 
stand weer gelijk door middel van 
een afstandschot. De spanning was 
daarmee niet weg. Over en weer 
kwamen er kansen en zo hadden ze 
allebei nog kunnen winnen. 

Boskant – Vorstenbosche Boys 
4-1 (1-0)
“We hebben deze week wat ge-
sprekken gevoerd. Laten we zeg-
gen dat het geholpen heeft”, aldus 
Theo van Lieshout, hoofdcoach 
van Boskant. Natuurlijk was Van 
Lieshout blij met het resultaat. Na 
de 4-1 overwinning van zijn ploeg 
op Vorstenbosch weten de Bos-
kanters weer wat winnen is. Van 
Lieshout: “Net op tijd. Gelukkig 
had ik weer wat meer keuze in 
spelers. Er zijn er weer een paar fit 
geraakt. De inzet en het voetbal 
waren weer een stuk beter. Het 
was een goede en verdiende over-
winning.” Ook duwde Boskant 
de gasten wat verder het moeras 
in. Frank Konings gaf voor rust 
het allereerste zetje. Doordat Paul 
van Heesch zijn doel knap schoon 
hield, bleef een gelijkmaker uit. 
Het werd zelfs 2-0. Wederom was 
het Konings die de bal er in legde 
en weer was het Brans die aangaf. 
Niet veel later maakte de kleine 
Konings zelfs zijn derde. Een kwar-
tier voor tijd werd het 4-0. Roel 
Brans schoot raak vanaf de stip. 
De tegentreffer van Vorstenbosch 
deerde niemand meer. 
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

10 maart - 8 mei 
Expositie Jan Sonnemans

Bastion 

12 maart - 28 mei  
Schilderijen Anita Sikking 

in de bibliotheek
  Bibliotheek de Meierij  

 18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling 
Eric van de Ven

  Mariendael 

1 april - 1 mei  
Expositie 

Ria en Rowie van Aarle
  Odendael 

3 april  
Wandel je fit in 10 weken
  clubgebouw Fortuna ‘67

 4 april  
Paas Knutselmiddag

  Albert Heijn 

5 april  
Onderonsje: 

documentaire Pater Damiaan
  Damiaancentrum 

5 april  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap

 6 april 
Goede Vrijdag: 

winkels open tot 17 uur
Centrum Sint-Oedenrode 

7 april
Jeugddisco

  the Joy 

7 april 
Vind je jas terug!
  café Van Ouds 

7 april  
Nos Jungit Apollo paasconcert

  Mariëndael

8 - 9 april  
Paasbrunch

  De Vresselse Hut 

8 april  
Paaseieren zoeken / eten

  Café Oud Rooij 

8 april  
1e Paasdag

 
 8 april  

Paasbrunch
  De Vriendschap 

9 april  
2e Paasdag

 
 9 april  

Olat wandelsportvereniging
  Asten 

9 april  
Paashaas op bezoek

  Kinderboerderij Kienehoeve 

9 april  
Paasbrunch en dansmatinee

  De Vriendschap 

 10 april  
KBO film: Casablanca

  Odendael 

12 april  
Informatieavond over borstvoeding

  Olland 

14 april  
Pop Avond 2012

  ’t Leeuwke

 14 april  
Museumweekend

  Mutsen- en poffermuseum 

14 april  
Groothertogbal

  Van Ouds 

14 - 15 april  
Museumweekend

  Van de Kamp museum 

14 april  
Concert Nova et Vetera van 

Het Roois Kamerkoor
  de Knoptoren 

 15 april 
Museumweekend

  Mutsen- en poffermuseum 

  16 april  
Lezing: “Beekprik en andere vissen” 

Mark Scheepens
  Kringloop D’n Einder 

18 april  
Rooise biergilde
  Café Van Ouds 

 19 april  
Secretaressedag

 
 19 april  

Informatieavond over borstvoeding
  Olland 

21 april  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

22 april  
Mr. Ed and The Crazy Horses

  Café Oud Rooij

 22 april  
Rikken en Jokeren

  Dorpsherberg 

22 april  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

22 april  
Opening tentoonstelling 

Einde(r)loze Hakkers
  Sint-Paulusgasthuis 

  26 april  
Informatieavond over borstvoeding

  Olland

 27 april  
Zumbanight

  De Vriendschap 

28 april  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

29 april  
Kom Maar Achterom

  Wijngaard Domaine les Damianes 
Damianenweg 

  30 april  
Oranje bal

  Café Oud Rooij 

30 april  
Koninginnedag

 
  1 mei  

Dag van de arbeid
 

 3 mei  
Onderonsje: 

praten over verleden en nu
  Damiaancentrum 

4 mei  
Dodenherdenking

 
 5 mei  

Bevrijdingsdag
 

 5 mei  
DJ / Zanger Toon Wouters

  Café Oud Rooij

 6 mei  
Pannenkoeken bakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

6 mei  
Boskants Spring Festival

  De Vriendschap 

8 mei  
KBO film: Das Leben des Anderen

 Odendael 

12 mei  
Lentekoopavond

  Centrum Sint-Oedenrode 

13 mei  
Open Huis

  Danscentrum Cultura 

13 mei  
Moederdag

 
 14 mei  

Start Zomercursus
  Danscentrum Cultura

 15 mei  
Lezing: Maarten van Rossem

  Kasteel Henkenshage 

17 mei  
Hemelvaartsdag

 
 20 mei  

Live Band
  Café Oud Rooij 

27 mei  
1e Pinksterdag

 
 28 mei  

2e Pinksterdag
 

 28 mei  
Open dag Vlagheide

  Vlagheide   

 1 t/m 3 juni  
“Ollend dreijt dur”

  Olland 

1 juni  
2 jaar Oud Rooij

Band: Solid 6
Café Oud Rooij 

  2 juni  
Ambachtenmarkt

  Odendael 

  3 juni  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 




