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Tevredenheid over huidige parkeersysteem

Burgers ervaren parkeerdruk vooral op zaterdag

UITSLAG: 

UITSLAG: 

UITSLAG: 

UITSLAG: 

UITSLAG: 

11% Zeer hoog 

46% Hoog
38% Niet hoog, maar

         ook iet laag 

  2% Laag
  1% Zeer laag

  2% Geen idee / heb

         geen auto

30% Ja 
69% Nee
  1% Weet niet 

50% Op werkdagen 

         tussen 9 en 17 uur

10% Op werkdagen              

          tussen 17 en 21 uur

  2% Op werkdagen

         na 21 uur

78%  Op zaterdag

         tussen 9 en 17 uur

  3% Op zaterdag

         na 17 uur

  2% Op zondag

         tussen 9 en 17 uur

  2% Op zondag

         na 17 uur

  2%  Weet niet

15% Zeer goed

53% Goed
16% Neutraal

  6% Slecht
  8% Zeer slecht

  1% Weet niet

  2% Ja
21% Soms
74% Nooit
  3% Weet niet

Wat vind je van de parkeerdrukte in 

het centrum van Sint-Oedenrode?

Heb je weleens een boete gehad, 

omdat je de parkeerschijf niet of 

verkeerd had ingesteld?

Vind je de verdeling goed op dit

moment?

Maak je gebruik van de grote 

parkeerplaats van evenemententerrein 

De Neul (net buiten het centrum)?

Wanneer ervaar je een hoge 

parkeerdruk?

Wat vind je van dit systeem?

UITSLAG: 

  5% Zeer goed

42% Goed
29% Neutraal

14% Slecht
  5% Zeer slecht

  5% Weet niet

In ieder dorp is het parkeerbeleid 

een belangrijk onderwerp. Burgers 

willen de auto makkelijk en snel 

parkeren wanneer ze gaan winke-

len. Het liefst ook nog eens gratis. 

Na een onderzoek van TipMooiRooi 

is duidelijk dat Rooienaren tevre-

den zijn met het huidige – gratis - 

blauwe zone parkeersysteem. Toch 

is er ook een knelpunt. Een groot 

gedeelte van de ondervraagden er-

vaart de parkeerdruk op werkdagen 

als hoog, vooral op zaterdag tussen 

09.00 en 17.00 uur. Enkele reacties: 

“Vooral op vrijdag en zaterdag. Als 

ik dan boodschappen wil doen bij 

de supermarkt kan ik mijn auto ner-

gens kwijt.” “Op het terrein van de 

Emté is het erg druk, en gevaarlijk.” 

Het Centrummanagement is op de 

hoogte van dit probleem. “Een van 

de mogelijkheden om parkeerdruk 

weg te nemen op die momenten is 

om het kort parkeren uit te breiden. 

Bijvoorbeeld op de markt”, aldus be-

stuurslid Pieter van de Kamp.

15% van de ondervraagden vindt het 

huidige systeem zeer goed en maar 

liefst 53% ervaart het als goed. Dat 

laten de reacties duidelijk zien. “Pri-

ma dat parkeren gratis is, dat is op 

veel plaatsen anders.” “Op de plaat-

sen waar je kort moet zijn parkeer je 

de auto zo voor de deur. Als je wat 

langer wil blijven, moet je wat ver-

der lopen, maar dat is geen ramp.” 

Uiteraard vallen in de reacties ook 

wanklanken te bespeuren. Vooral de 

hoogte van de boete (maar liefst 90 

euro) wordt als storend ervaren. Bo-

vendien merkte iemand op dat ieder-

een recht zou moeten hebben op één 

waarschuwing en dat er geen boete 

uitgeschreven zou mogen worden 

als iemand een beetje op een blauwe 

streep staat. Volgens een woord-

voerster van de gemeente is het be-

drag van 90 euro wettelijk bepaald 

en wordt er geen boete uitgedeeld 

als iemand net over de blauwe streep 

geparkeerd staat. “Pas als iemand 

twee vakken bezet houdt of hinder-

lijk parkeert wordt een boete uitge-

schreven”, aldus de woordvoerster. 

- Uitslag Tip MooiRooi

- Popkoor Novelty

- Leo Leenders in Thailand

- Fantasiekaarten
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Folders deze week:
DGS/BVT - VVD 
Hart voor Rooi

Primera - Thermae Son

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Eerste Rooise dag van de hulpverlening

Dankzij, of misschien wel ondanks, 
het mooie weer van zaterdagmid-
dag wisten verschillende mensen de 
weg te vinden naar de brandweer-
kazerne. Daar werd de 'dag van de 
hulpverlening' gehouden. Verschil-
lende professionele en vrijwillige 
hulpverleners lieten daar zien waar 
zij voor staan.

“Hulpverlening is niet het exclusieve 
domein van de overheid, simpel-

weg omdat de overheid dat niet al-
leen kan”, met die woorden opende 
burgemeester Peter Maas de 'dag 
van de hulpverlening' in de Rooise 
brandweerkazerne. Daar presen-
teerden zich naast de professionele 
hulpverleners ook verschillende vrij-
willigers die zich actief inzetten als 
hulpverlener als 'het er op aankomt'.

Reanimatiemarathon
Een van de dingen die afgelopen 
zaterdag in de brandweerkazerne te 
zien waren was de reanimatiemara-
thon. 

» lees verder op pag. 31

Oud Rijsingen haalt prestigieus Dinner in the Sky naar Rooi

Buurtschap Oud Rijsingen heeft 
een flinke publiekstrekker in huis 
gehaald voor het grote 25-jarig 
jubileumfeest op 31 augustus. Na 
een wereldtournee strijkt Dinner 
in the Sky via Sydney, Toronto, 
Dubai, Las Vegas, Monaco en Pa-
rijs neer in Sint-Oedenrode. Twee-
honderd mensen kunnen gaan ge-

nieten van een lunch of diner op 
50 meter hoogte. De inschrijvin-
gen zijn inmiddels begonnen.

Dinner in the Sky is een concept 
waarbij 22 mensen tegelijk kunnen 
genieten van een culinaire sessie in 
de lucht. Een grote kraan tilt de ta-
fel met gasten en koks de lucht in. 

“Je voelt er helemaal niks van. Je 
kunt dan ook rustig genieten van 
een geweldig uitzicht. Onze gasten 
hebben straks prachtig overzicht 
over de omgeving en het festival-
terrein”, vertelt Chris Buiting, één 
van de organisatoren enthousiast. 
Hij en medeorganisator Jan Jansen 
probeerden het al eens uit in Brus-

sel. Ze waren direct verkocht. “Na 
ons ballonnenfestival van enkele 
jaren geleden wilden we weer iets 
groots en onvergetelijks doen. Op 
een evenementenbeurs zagen we 
Dinner in the Sky. Het past perfect 
bij onze ambities”, voegt Buiting 
toe. 

Vanaf 10.30 uur ’s morgens gaat 
de eerste sessie van start. Iedere 
sessie duurt ongeveer een uur. Tot 
16.30 uur worden driegangen-
menu’s geserveerd. Van 16.30 uur 
tot 21.30 uur vijfgangenmenu’s. 
Jansen: “De avondsessies duren 
wat langer en zijn exclusiever. 
Mensen die zich daarvoor in willen 
schrijven, betalen dan ook meer. 
Dinner in the Sky is echt een hele 
bijzondere happening. We zijn dan 
ook ontzettend blij dat we deze 
primeur aan Sint-Oedenrode aan 
mogen bieden. Het kost veel, maar 
desondanks hebben we de prijzen 
aantrekkelijk kunnen houden.” 

» lees verder op pag. 29
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- BS Dommelrode 

- Tandem in de ton

- 80e hulptransport Polen

- Jan Verhagen
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Folders deze week:

De Nachtegaal

Roxs Elektro

Voor Rooienaren,

 
Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21

5492 SB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477688

Fax. 0413-475997

Mob. 06-53218075

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u ook 

liever zelf uw 

autoschadebedrijf?

Ongeacht waar u verzekerd 

bent, u heeft de keuzevrijheid 

voor uw schadebedrijf. Bij ons 

heeft u altijd:

• EEN GRATIS LEENAUTO

• 4 JAAR GARANTIE

• GEEN EIGEN RISICO

Wij werken voor alle

verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727

www.vanacht-autoschade.nl

SINT OEDENRODE

 
OPENINGSTIJDEN:     

MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00

ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop

www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 

sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 

en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

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

VROEG UIT DE 

VEREN VOORDEEL!

25% KORTING
*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 

Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode

Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Opknapbeurt schoolplein Boskant nadert voltooiing

Trouwe vrijwilligers hebben de laat-

ste maanden, ondanks de regen en 

de relatieve kou, gewoon doorge-

werkt aan het schoolplein van de 

Boskantse basisschool. Daardoor 

nadert de enorme opknapbeurt haar 

voltooiing.

De tijdelijke stoomboot is definitief 

omgetoverd tot een echt piraten-

schip, de schatkist is toegevoegd, 

de patrijspoorten zijn klaar, de pi-

ratenvlag hangt in top en binnen-

kort wordt het beeldhouwwerk 

van de Boskantse kunstenaar Theo 

Sonnemans geplaatst op het schip. 

Ook kunnen de kinderen nu al ge-

nieten van een fietstunnel van wil-

genhout op het speelterrein van de 

peuterspeelzaal. Hoepelmakerij Fried 

van den Brand en zijn medewerkers 

hebben daarvoor gezorgd. Het klim-

touw, wat als reuzenschommel kan 

worden gebruikt, is bevestigd door 

sponsor Van Laarhoven Port Equip-

ment BV.

» lees verder op pag. 23

Harmonie Zonder Zaal valt in herhaling

Vorig jaar werd Harmonie Zonder 

Zaal winnaar van de Blèrcup. Waar-

schijnlijk omdat het  zoet van de 

overwinning goed smaakte, won-

nen ze afgelopen zaterdag gewoon 

weer. Nou ja gewoon, het was vol-

gens de jury kantje boord, want ook 

de nummers twee en drie hadden 

zo maar kunnen winnen. Harmonie 

Zonder Zaal, wist met 'Soame Car-

navalle' de eerste prijs te winnen 

en liet daarmee de Heikneuters en 

Samba Rooi nipt achter zich. 

Maar liefst acht kapellen en een sam-

baband stonden er zaterdagavond op 

het podium van 'De Beurs'. Naast het 

maken van gezellige muziek stond 

natuurlijk ook de strijd om de 'Blèr-

cup' op het programma. Harmonie 

Zonder Zaal, die de cup een jaar ge-

leden won, was er op gevlast om dat 

kunstje nog een keer te flikken. Maar 

ook de andere kapellen deden hun 

uiterste best om de felbegeerde cup 

mee naar huis te nemen. Dat sommi-

gen daar goed in zijn geslaagd bleek 

wel toen Harry Passier de uitslag aan 

het eind van de avond bekendmaak-

te. “Het verschil tussen de eerste 

drie, hebben we in tienden van pun-

ten moeten meten. Maar uiteindelijk 

scoorde Harmonie Zonder Zaal op het 

geheel net wat beter dan Samba Rooi 

en de Kneuterkapel, die respectieve-

lijk als derde en tweede eindigden”.

» lees verder op pag. 10

Inbraak dupeert OJC de Werf

In de nacht van woensdag op donder-

dag werd bij OJC De Werf ingebroken. 

Door één van de vrijwilligers werd ge-

constateerd dat de ruit naast de achter-

deur was opengebroken. De kassa was 

gekraakt en al de geluidsapparatuur 

verdwenen.

Vrijwilliger Joep Eijkemans is veront-

rust, maar ziet toch nog zon ach-

ter de donkere wolken. “Vandaag 

komt de recherche”, verklaarde hij 

afgelopen vrijdag. “De daders heb-

ben namelijk een latexhandschoentje 

achtergelaten. Ook zijn er voetspo-

ren aangetroffen. De laatste tijd vin-

den er steeds meer inbraken in Sint-

Oedenrode plaats, dus wellicht heb-

ben we met dezelfde dader te maken. 

Dit zou het de politie in ieder geval een 

stuk makkelijker maken.”

Het is niet de eerste keer dat er bij 

De Werf is ingebroken. Bijna een jaar 

geleden werd de kassa helemaal leeg-

geroofd. “Daarna hadden we beslo-

Laat de krant leven door Layar!

Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 

houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt u 

het filmpje bekijken?

1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.

2- Open de Layar app.

3- Klik op het ‘scan’ icoontje.

4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.

5- Klik op de scanknop in het scherm.

6-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 

www.mooirooi.nl

ten geen geld meer in de lade te laten 

liggen”, aldus Joep. “Een wijs besluit, 

want nu was de kassa al leeg voordat 

de inbraak plaatsvond. Helaas hebben 

de dieven de cd-spelers, speakers, ver-

sterkers, platenspelers en het mengpa-

neeltje buitgemaakt. De grote vraag is 

hoe het nu verder moet met carnaval. 

Alles opnieuw aanschaffen is wel heel 

erg duur. Het is zonde van de spullen, 

maar de emotionele waarde is nog veel 

hoger. Wij waren één van de weinigen 

die nog ouderwetse plaatjes draaiden 

op een avond. Dat kan nu niet meer.”

Inmiddels is via een reactie van een an-

dere vrijwilliger duidelijk dat carnaval in 

de Werf gewoon doorgaat. Ook blijkt 

dat de inbrekers door de enorme buit 

erg lang bezig zijn geweest. Iedereen 

die iets gezien of gehoord heeft, wordt 

gevraagd dit te melden bij de politie 

(0900-8844) of contact op te nemen 

met de Werf: info@ojcdewerf.nl.
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Trouwe vrijwilligers hebben de laat-

ste maanden, ondanks de regen en 

de relatieve kou, gewoon doorge-

werkt aan het schoolplein van de 

Boskantse basisschool. Daardoor 

nadert de enorme opknapbeurt haar 

De tijdelijke stoomboot is definitief 

omgetoverd tot een echt piraten-

schip, de schatkist is toegevoegd, 

de patrijspoorten zijn klaar, de pi-

ratenvlag hangt in top en binnen-

kort wordt het beeldhouwwerk 

van de Boskantse kunstenaar Theo 

Sonnemans geplaatst op het schip. 

Ook kunnen de kinderen nu al ge-

nieten van een fietstunnel van wil-

genhout op het speelterrein van de 

peuterspeelzaal. Hoepelmakerij Fried 

van den Brand en zijn medewerkers 

hebben daarvoor gezorgd. Het klim-

touw, wat als reuzenschommel kan 

worden gebruikt, is bevestigd door 

sponsor Van Laarhoven Port Equip-
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Harmonie Zonder Zaal valt in herhaling

Vorig jaar werd Harmonie Zonder 

Zaal winnaar van de Blèrcup. Waar-

schijnlijk omdat het  zoet van de 

overwinning goed smaakte, won-

nen ze afgelopen zaterdag gewoon 

weer. Nou ja gewoon, het was vol-

cup' op het programma. Harmonie 

Zonder Zaal, die de cup een jaar ge-

leden won, was er op gevlast om dat 

kunstje nog een keer te flikken. Maar 

ook de andere kapellen deden hun 

uiterste best om de felbegeerde cup 

mee naar huis te nemen. Dat sommi-

gen daar goed in zijn geslaagd bleek 

VERSCHUIVING 
DEADLINE!!!

Wegens de verkiezingen 
verschijnt 

DeMooiRooiKrant op 
dinsdag 18 maart.

Deadline redactioneel: 
Ma 17/3 10.00u

Deadline advertenties: 
Za 15/3 12.00u V O O R J A A R ! 

Tijd om uw tuin op te knappen.
Volg de groenstrook en benader deze professionals!

Mooi 
    in het groen

ZIE PAG. 4 T/M 15
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

DeMooiRooikrant biedt u iets 
unieks. Wilt u uw steun be-
tuigen aan de familie van een 
overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen 
onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.  

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,
geven wij met droefheid kennis van het overlijden van 

onze dierbare zus, schoonzus en tante

Sjaantje van Nostrum – Rovers 
Adriana Cornelia 

∗ Zijtaart, 26 april 1930 † Eindhoven, 9 maart 2014

echtgenote van

Wim van Nostrum †

Familie Rovers

Familie van Nostrum
Hoogstraat 27
Sint-Oedenrode
Correspondentieadres: Bijenlaan 24

5692 VB Son

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 14 maart 
om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode. Aansluitend 
vindt de begrafenis plaats op het parochiekerkhof.
Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk, waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Sjaantje is opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 
te Sint-Oedenrode, alwaar geen bezoek.
Indien wij iemand vergeten zijn een persoonlijk bericht te 
sturen, gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te 
beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN DANKBETUIGING

Verslagen zijn wij door het overlijden van mijn lieve man, mijn papa, 
onze (schoon)zoon, broer, zwager en oom

Corné Sanders

Hartverwarmend zijn de bloemen, kaarten, warme woorden, belangstelling 
en troost die wij ontvangen in een voor ons moeilijke periode.

Veel respect en dankbaarheid hebben wij voor Judith en 
Marcel van Pinksteren die ons waar mogelijk hebben bijgestaan.

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u 
allen hiervoor persoonlijk te bedanken.

Ingrid en Romy Sanders
Familie Sanders

Familie Van der Palen

Gaarne willen wij U allen hartelijk danken  
voor de vele blijken van warme belangstelling  

na het overlijden,  
bij de uitvaartdienst en begrafenis van 

   
Miet van Bree 

   
In het bijzonder Pastoor Blom, Dr. van de Heuvel  

en Uitvaartverzorging A. Kuis. 
 

Familie van Bree 
 

Jammer genoeg is het onmogelijk om iedereen persoonlijk  
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben 
ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van  
mijn onvergetelijke man, ons pap, schoonvader en opa 

 
Toon van Erp 

 
Uw belangstelling is voor ons een grote steun geweest.  

Wij zullen Toon, ons pap en opa blijven missen en hem in onze 
herinnering houden als iemand die bij velen geliefd was. 

 
In het bijzonder dank aan onze familie, vrienden,  

Dokter van Jaarsveld, Marjon van de Ven, Antwan Kuis,  
Geert Hendriks en alle kennissen. 

 
Hennie van Erp 

Anke en Ruud, Inge en Wendy, Mike en Jordy 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de ondersteuning in de 
vorm van persoonlijk contact, de vele kaarten en geboden hulp, 

ti jdens de ziekte en na het overlijden van mijn
man, ons pap en opa

Jan Raaimakers

In het bijzonder dokter Tersmett e, diaken Jos Hamelink, 
Pantein Thuiszorg, VPTZ, team sti chti ng Dichterbij en 

uitvaartverzorging A.Kuis, voor de uitstekende verzorging van Jan.
Het gaf ons een goed gevoel.

Mieke, kinderen en kleinkinderen
Oranje Nassaulaan 138

YARA

Over de sterren, 
over de hemel, 
over de maan, 
…… daar is ons nichtje heengegaan.

Yinthe  Tigo      Colin
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Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

Zondag 16 maart geopend

Seizoen opening bij Van Uden caravantechniek

Nu de zon zich al veelvuldig heeft laten zien de 
laatste dagen en de vogels zich flink roeren, krij-
gen de mensen het weer in de bol. De intredende 
lente laat iedereen al dagdromen over een heer-
lijke vakantie in Frankrijk, Italië of ander heerlijk 
oord. Met de caravan er op uit, dat wil iedereen 
wel. Van Uden CaravanTechniek geeft het beste 
advies en heeft mooie en interessante acties. Ko-
mend weekend vindt de seizoen opening plaats. 
Op zondag is de zaak ook open.

Waar kun je de opening van het kampeerseizoen 
beter starten dan bij Van Uden CaravanTechniek 
aan de Jan Tinbergenstraat 6 in Sint-Oedenrode? 
Juist, nergens! De jarenlange ervaring van het ca-
ravanbedrijf zorgt ervoor dat u zorgeloos en met 
een fijn gevoel op vakantie goed. Ook nog eens 
met het beste materiaal, want Van Uden Caravan-
Techniek biedt alleen het allerbeste. Bijvoorbeeld 
van de topmerken Bürstner, Hobby, Fendt etc. 

Aantrekkelijke acties
Natuurlijk biedt Van Uden CaravanTechniek ook dit-
maal enkele scherpe en aantrekkelijke acties aan zijn 

gasten. Maakt u bijvoorbeeld komend weekend een 
afspraak voor een onderhoudsbeurt om uw caravan 
goed te checken, dan ontvangt u 10% korting. Of 
wat dacht u van drie weken huren, twee betalen? 
Daar kunt u voor 11 juli en na 22 augustus gebruik 
van maken. Een ideale tijd om op vakantie te gaan. 
Gaat u in het hoogseizoen? Geen probleem, ook 
dan krijgt u een mooie korting van maar liefst 10%. 
Terwijl ook de movers aantrekkelijk geprijsd zijn 
vanaf 695 euro, komt ook Bürstner met een prach-
tige actie voor mensen met een gezin. Het gaat 
om de zogenaamde Kindergeldactie. Koopt u een 
nieuwe caravan van het topmerk? Dan krijgt u 750 
euro korting per kind! (Geldt ook voor opa en oma) 
Het gaat tot een maximum van drie kinderen, dus 
de korting kan oplopen tot 2250 euro!

Het staat ook al op de agenda van MooiRooi, maar 
zet ook in uw eigen agenda maar een flink kruis op 
komende zaterdag en/of zondag. Loop eens bin-
nen bij Van Uden Caravantechniek en kom alvast 
in de juiste vakantiestemming. Zaterdag 15 maart, 
regulier geopend. Zondag 16 maart OPEN van 11 
tot 17 uur. www.vanudencaravans.nl 

advertorial

Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi   . .Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi  

Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag  

     LENTE-KRIEBELS     LENTE-KRIEBELS
Lente salade  100 gr. € 0,99

Elstar            1 kg. € 1,49

Conference      2 kg. € 1,49

Kreta Navels ‘super’     1 kg. € 1,29

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Deelnemers bezuinigingsdenktank verbolgen over 
onvolledige begroting
Gemeente Sint-Oedenrode nodig-
de enkele weken geleden Rooise 
burgers uit om mee te praten en 
mee te denken over bezuinigin-
gen of extra inkomstenbronnen. 
Tientallen mensen namen deel 
aan de twee ingelaste avon-
den. Zo ook Tonnie Heijmans, 
Pieter van de Kamp en Richard 
de Visser. Zij hielden er naar 
eigen zeggen een rare nasmaak 
aan over.

Tijdens de eerste bijeenkomst 
werden de aanwezigen verdeeld 
in vier groepen en kregen ze twee 
aandachtsgebieden op het bord. De 
opdracht bestond uit het genereren 
van drie soorten ideeën: besparen, 
genereren van nieuwe inkomsten, 
en het verleggen van gemeente-
lijke taken naar andere organisaties. 
De meedenkers Heijmans, Van de 
Kamp en De Visser deden daar vro-
lijk aan mee, maar tijdens de eerste 
bijeenkomst liepen ze allemaal - 
evenals hun brainstormgenoten - 
tegen hetzelfde probleem aan. Ze 
kregen de exacte begroting niet te 
zien. “En dan wordt het moeilijk 
om een goed oordeel te geven. We 
mochten van alles roepen, maar fei-
telijk wisten we niet wat we riepen, 
omdat de cijfers onvolledig waren”, 
vertelt De Visser. “We kregen alleen 
globale kostenindicaties; specifica-
ties en opbrengsten werden ons niet 
gepresenteerd.

Aan het slot van de eerste bijeen-
komst vroeg De Visser die speci-
ficaties wel aan te reiken vóór de 
volgende bijeenkomst, of die in 
ieder geval de volgende ronde pa-
raat te hebben. De begroting zoals 
die op de gemeentelijke site staat, 
biedt niet het inzicht in uitgaven en 
inkomsten dat voor een goed on-

derbouwde bezuiniging nodig is.“ 
Die vraag werd door iedereen met 
tromgeroffel ondersteund”, beaamt 
Van de Kamp. “We hebben die cij-
fers nooit gekregen. Ik heb het ge-
voel dat we voor het lapje zijn ge-
houden”, treurt Heijmans. “Hebben 
ze ons willen sturen door niet de 
gevraagde informatie te verstrek-
ken? De volgende dag las ik precies 
waar ik bang voor was. In het Eind-
hovens Dagblad stond dat één van 
de ideeën van de burgers was om 
het zwembad op termijn te sluiten. 
Ik hoop niet dat gemeente dit straks 
gebruikt om naar ons te wijzen. Dat 
de burgers zelf met het voorstel zijn 
gekomen. Toen ik vroeg naar de cij-
fers van het gemeentehuis , kreeg ik 
als antwoord: ‘Dat hebben we twee 
jaar geleden al laten onderzoeken. 
We lopen in de pas.’ Daar kon ik 
het mee doen.” De Visser vult aan: 
“Het lijkt alsof de gemeente een 
legitimering zoekt bij de inwoners, 
binnen een door de gemeente aan-
gereikt kader.”

De gemeente beaamt dat tijdens de 
eerste participatieavond gevraagd is 
naar meer inzicht in de gemeente-
begroting. “Richting deelnemers is 
toen aangegeven dat onze begro-
ting via de website was te bena-
deren. De begroting en deze info 
is transparant en voor iedereen 
toegankelijk. Ook de portefeuil-
lehouder Jeanne Hendriks heeft 
dit tijdens beide bijeenkomsten 
aangegeven. Voor de tweede 

avond is juist gekozen voor facts-
heets waarbij zowel inhoudelijke 
als financiële informatie per voor-
gestelde ombuigingsmaatregel was 
benoemd. Daarmee werd de finan-
ciële informatie  dus meer op  de-
tailniveau dan op het niveau van 
de totale programmabegroting ge-
deeld met de deelnemers. De reac-
tie dat niet alle beschikbare infor-
matie werd gedeeld, is dus wellicht 
ontstaan door de verschillende wijze 
van benadering/insteek van de eer-
ste en de tweede avond”, aldus een 
persvoorlichter van de gemeente.” 
“Op de stukken die we hebben ge-
kregen staat dit nergens vermeld. 
Bovendien kan ik me niet herinne-
ren dat de wethouder dit gezegd 
zou hebben”, reageren Heijmans en 
Van de Kamp tot slot.
 

 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...
Showroom: 

Liempdseweg 15
5492 SM St. Oedenrode

06-46 23 60 45
www.uwveranda.nl | www.vandenbrandtimmerwerken.nl | info@uwveranda.nl

  

 

Maatwerk in tuinhout 
 

In eigen werkplaats maken 
wij allerlei toepassingen van 
hout voor in de tuin zoals 
schuttingen, tuinhuisjes, 
terrasoverkappingen en 
vlonders. 

Specialist in tuinverlichting 
 

In onze showroom vindt u de 
grootste collectie buitenverlichting 
voor huis & tuin waarvan 1000 
modellen zijn opgesteld. Kom langs 
voor lichtadvies en een lichtplan. 
NIEUW: verduisterde led-garden! 

Uitgebreide informatie op onze site   Berkdijk 14 
   Sint Michielsgestel 
WWW.TUINTOTAAL.NL   073 - 551 42 51   

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Zelf energie opwekken geeft een geweldig gevoel
Op het moment dat u zonnepanelen in gebruik neemt gaat

er een  bewustzijn op dat de energie die wij gebruiken  
niet zo maar vanzelf is. Om zelf energie op te wekken is  
dan ook een geweldig gevoel. Voor het eerst uw meter  
terug zien draaien, doet uw ogen en mond openen; en 
die van buren, familie en vrienden helemaal. 
U bent baas van uw eigen elektriciteitsvoorziening.  
Energie opwekken met zonnepanelen is heel normaal 

geworden. Duitsland en België zijn ons voor gegaan,  
maar ook in Nederland zie je het steeds meer. 

De zonnepaneelindustrie is ontstaan in 1954 en al jarenlang 
 een volwassen sector die de laatste jaren met 50% is gegroeid. 
Door continu onderzoek en ontwikkeling zijn zonnepaneel installaties zeer betrouwbaar 
en bieden zonnepanelen een goed rendement.

Er zijn meerdere redenen waarom mensen kiezen voor een eigen zonnesysteem:
- Het levert een directe kostenbesparing op uw energierekening
- Zonnepanelen zijn beter voor het milieu door minder CO2 uitstoot
- Direct rendement van 9%-11% is een stuk beter dan 2% bij de bank
- Een lagere energierekening is een meerwaarde voor uw woning en uw woning is 
   gemakkelijker te verkopen.
-  De energieprijs is afgelopen 10 jaar met gemiddeld met 7% per jaar gestegen. U  heeft   
   geen last van prijsschommelingen..
- Met de BTW aftrek voor particulieren is de terugverdientijd nu gunstiger dan ooit.

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Mooi 
    in het groen

Tuintips maart
Laat de vaste plantenborders opruimen en laat al het afgestorven 
materiaal verwijderen. Voer het af (naar de composthoop) of knip 
het klein en verspreid het als mulchlaag tussen de beplanting.
Laat de winterbescherming bij vorstgevoelige planten weghalen.
Winterbloeiende heesters na de bloei laten snoeien. Laat, indien 
nodig, de oude takken weghalen. Snoei nu ook wintergroene 
heesters zoals Struikklimop of Viburnum.
Laat de heesters uitdunnen of laat ze geheel terug knippen 
bijvoorbeeld de vlinderstruik (Buddleja).
De borders en het gazon moeten worden bemest met een volledige 
meststof. Gebruik bij voorkeur een organische meststof, dit is beter 
voor het bodemleven in de grond en komt de groei ten goede.
Verwijder onkruid uit de borders.
Plaats eventuele waterpompen terug.
Maai voorzichtig het gras voor de 1e keer met de messen in de 
hoogste stand.
Laat het gras verticuteren als er veel mos in zit. Dat kan handmatig, 
maar uw specialist heeft ook verticuteermachines.
Haal zoveel mogelijk de afgestorven en de tijdens de winter 
ingewaaide bladeren alsnog uit de vijver.
Tot het eind van de maand kunnen bomen en heesters met een 
kale wortel nog geplant worden.

EEN MOOIE TUIN… LET OP DE GROENSTROOK IN DEZE KRANT! 
Al deze ondernemers kunnen u helpen om uw tuin weer mooi te maken. Ze zijn professional op het gebied van:
Verlichting, hekwerken, tuinadvies, onderhoud, tuinontwerp, tuinplanten, schuttingen, vijvers, beregeningsinstallatie, waterpartijen, serre, 
overkappingen, gras, grondwerk, balkontuin, zonne-energie, plantenbakken, renovatie, kunstgras, sierbestrating, tuinaanleg en tuinhuizen.!

ingewaaide bladeren alsnog uit de vijver.
Tot het eind van de maand kunnen bomen en heesters met een 
kale wortel nog geplant worden.
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

taskforce op goede weg om Rooi te ‘branden’

Natuurlijk! Sint-Oedenrode

Jaren geleden werd Stichting Rooi 
Promotie met veel bombarie op-
gericht. Met als ultieme doel om 
Sint-Oedenrode op de kaart te zet-
ten. Enkele interessante projecten 
werden geboren en voltooid. Toch 
stierf de missie in schoonheid. De 
ene na de andere belangenbehar-
tiger haakte af. Daarom werd met 
een speciale taskforce een nieuwe 
weg in geslagen. Een gemêleerd 
Roois gezelschap zette de eerste 
plannen op papier. Reclamebureau 
Red&Fin hielp daarbij en kwam 
maandagavond met een prima uit-
gewerkt idee. 

Ilse en Neeltje van Red&Fin noteer-
den alle plus- en minpunten van 
Sint-Oedenrode. Maandag toon-
den ze een paraplugedachte met 
daaronder allerlei ideeën om het 
Brabantse dorp te promoten. An-
ders dan in andere dorpen, met een 
duidelijke visie. De presentatie, die 
wat stroef begon, zorgde voor een 
spontaan applausje aan het eind. 
Het merendeel van de aanwezigen 
kon zich wel vinden in een slogan 
als Natuurlijk! Sint-Oedenrode. 
Toch ging het zeker niet alleen om 
de slogan(s). Vooral de bedachte 
campagnes rondom drie richtingen 
waren goed uitgedokterd. De sterke 

punten van dit dorp werden scherp 
benadrukt.
Behalve de gedachteflitsen over 
hoe Rooi in de markt te zetten, 
kwam Red&Fin ook met originele 
ideetjes om Sint-Oedenrode extra 
cachet te geven. Emaillebordjes op 
ieder pand met een korte omschrij-
ving van het gebouw of bedrijf wat 
er is gehuisvest, een restaurantweek 
puur alleen voor Sint-Oedenrode, 
een rode catwalk door het dorp, 
nieuwe ansichtkaarten van Sint-
Oedenrode gemaakt door burgers 
zelf en nog veel meer. Op 7 april 
houdt Red&Fin 30 minuten sessies 
om van gedachten te wisselen met 
dorpelingen en belanghebbende 
partijen. 

De hamvraag kwam uit het publiek. 
“Hoe gaan we dit uitzetten? Hoe 
krijgen we iemand uit pakweg Oude 
– Pekela in Sint-Oedenrode?” Vol-
gens de dames van Red&Fin sloeg 
deze man de spijker op de kop. 
“Daar dromen we ook van”, rea-
geerde Ilse. Haar reactie was dui-
delijk voor het aanwezige publiek. 
Er is geld, wilskracht en samenhang 
nodig om Sint-Oedenrode op een 
dergelijk professionele manier uit 
te gaan dragen. De bal ligt nu bij 
de verschillende belanghebbenden, 
zoals de horeca, verblijfsrecreatie, 
de gemeente, kunst en cultuur, cen-
trummanagement, BtB etc. 

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

 Intratuin Veghel 
ZONDAG A.S.
OPEN
t/m vaderdag alle zondagen open 
van 12.00 tot 17.00 uur
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Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB Son Tel: 0499-461069 | www.houthandelmaas.nl

- AAnleg en onderhoud tuinen
- onderhoud grAs

- AAnleg kunstgrAs
- snoeiwerkzAAmheden

Schubertstraat 4 | 5491MV Sint-Oedenrode | T 0413-478322 | M 06-13937343

Jeugdnatuurwachters gaan weer 
wilgen knotten
Zaterdag 15 maart 2014 gaat de 
Jeugdnatuurwacht “De Populier” 
uit Sint-Oedenrode wilgen knotten 
op onze “Natuur Weij”, gelegen 
langs de Zuidelijke Randweg.

Deze morgen gaat de JNW weer 
een bijdrage leveren aan het behoud 
van de natuur. Knotten moet om de 
3-5 jaar gebeuren. Anders worden 
de takken te dik en te zwaar. Uit-
eindelijk breekt de knotwilg dan uit 
elkaar. Het zal wel een hele klus wor-
den, maar voor de echte jeugdna-
tuurwachter is dat geen probleem. 
Diegene die mee gaan zorgen zelf 
voor werkhandschoenen en laarzen, 
natuurlijk ook voor warme kleding 
aandoen. Dat is voor deze activiteit 

zeer belangrijk. De natuurwachters 
hoeven geen gereedschap mee te 
brengen deze morgen. De leiding 
van de JNW zorgt voor ladders, 
snoeigereedschap en warme snert.
Ouders die mee willen helpen, zijn 
van harte welkom, omdat er een te-
kort aan leiding is. Wel vooraf even 
contact opnemen met een van de 
leden van de werkgroep. De jeugd-
natuurwachters en ouders die mee-
komen zijn om 9.15 uur met de fiets 
paraat bij “Mariëndael”, laan ten 
Henkeshage. Kom op tijd. Het is ons 
voornemen om 11.30 – 11.45 uur 
weer bij “Mariëndael” terug te zijn 
van het knotten. De werkgroep be-
staat uit: Frank Tel.nr. 475356, Hein 
tel.nr. 476029, Fried en Jan. 

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 14 maart staat onze jaar-
vergadering gepland. Wij beginnen 
deze avond om 20.00 uur. Voor de 
agenda zie de wijkkrant van februa-
ri. Na afloop wordt er nog een ronde 
gekaart. Het paintballen op zondag 
13 april gaat niet door. Er hebben 
geen jongeren zich aangemeld.
Voor het beugelen op 22 maart kan 

er gebeld om je op te geven naar 
Betsie van Gerwen tel 476256. Op 
9 april gaan wij met de kinderen 
van groep 3 tot 8 Cupcakes bakken. 
Wil je graag meedoen, geef je op 
bij Gerda van de Burgt tel 476173, 
eigen bijdrage €1.50,. Doe dit wel 
voor 5 april, zodat het meel inge-
kocht kan worden

Vier lammetjes aan 
Jagerskampweg

De lente is nog niet officieel begon-
nen, maar behalve de bloemen die 
in bloei staan, zijn er nog andere 
bewijzen dat het daar wel op lijkt.  
Bij familie Van den Berk aan de  
Jagerskampweg, in het verlengde 
van de Hoogstraat, zijn afgelopen 
week vier lammetjes geboren. Ze 
zijn een kruising Zwart-bles met 
Texelaar-swifterm de lammetjes. 

Expositie 
fotograaf 
Jan Ebbenn in 
Bastion

In het Bastion, het kantoor- en 
wooncomplex bij de Hambrug in 
Sint-Oedenrode, is de komende we-
ken het toneel voor een expositie 
van de Rooise fotograaf Jan Ebbenn. 
Het grootste percentage van de fo-
to’s zijn natuur- of portretfoto’s. De 
expositie is vrij toegankelijk tijdens 
kantooruren. Jan Ebbenn is een be-
kende fotograaf in Sint-Oedenrode. 
Vooral ook door zijn werkzaamhe-
den voor MooiRooi. Ebbenn is een 
natuurliefhebber. Hij trekt er vaak op 
uit in binnen- en buitenland om vele 
(bijzondere) diersoorten vast te leg-
gen. Zijn expositie laat dat perfect 
zien.  

Het eerste Brabantse kievitsei in Rooi gevonden

De heide maakt me blijde

Afgelopen vrijdag 7 maart, om 
13:30 uur is het eerste kievitsei in 
Brabant gevonden. De vinder - die 
hem uiteraard liet liggen - was 
Henk Steenbakkers uit Sint-Oeden-
rode en zijn vondst deed hij op de  
Schijndelsche Heide. Het was een 
zogenaamd ‘tweelegsel’, wat wil 
zeggen dat er twee eitjes in het 
kuiltje lagen. En weet je wat nou zo 
frappant was? 40 meter verderop 
lag er nog zo een.

Vrijwillige weidevogelbescherming
Henk is al vanaf de oprichting van de 
plaatselijke weidevogelgroep in ’98 
betrokken bij dit nuttige bescher-
mingswerk. Als vrijwilliger zijn hij 
en de anderen sterk afhankelijk van 
de medewerking van boeren, waar 
in deze regio gelukkig geen gebrek 
aan is. “Door André Boekhorst, een 
heel goede boer, werden we er een 
week eerder al op gewezen dat zich 
op zijn land veel ‘kuiltjes’ bevonden. 
Daarvan draaien de mannetjes er 
altijd meerdere om hun vrouwtje er 
een uit te laten kiezen. Het was op 
een akker waar vorig jaar aardappels 
werden verbouwd. Zo’n akker ligt 
wat hoger en droger en vanwege 
de grote nattigheid wilde de boer 
die opentrekken. Door de werking 
van de zon en de wind drogen zulke 
akkers eerder op en kunnen de kie-
viten er gaan broeden. Daarom zijn 
we er gaan zoeken en met succes. 
De eieren worden niet allemaal te-
gelijk, maar met tussenpozen van 
enkele dagen gelegd. Het zal dus 
duren tot a.s. woensdag of donder-
dag voordat het legsel met 4 eieren 
voltallig is. Ze liggen dan mooi met 

de punten naar elkaar toe, waarna 
het vrouwtje begint broeden en na 
28 dagen de jongen uitkomen”, legt 
Henk uit.

Altijd al een natuurmens
Henk, geboren in 1943 en 70 ja-
ren oud / jong, is van jongs af al-
tijd een echt natuurmens geweest. 
Aan de hand van zijn peetoom, die 
zelf kinderloos was en naast hem 
woonde, leerde hij al wandelend 
alle vogeltjes kennen. Henk: “Toch 
heb ik nooit gericht naar nesten ge-
zocht. Dat kwam pas toen ik zelf 
kinderen kreeg. Ik speurde dan de 
velden af met een verrekijker en als 
ik jonge vogels zag nam ik de kin-
deren ermee naar toe.” Van beroep 
was Henk landmeter. Bij zijn pensio-
nering 9 jaar geleden sprak hij dan 
ook de woorden dat hij altijd blij is 
geweest zijn werk te kunnen combi-
neren met zijn hobby. 

In 15 jaar naar een halvering
Op de Schijndelsche Heide, wat 
geen heide is maar een jonge hei-
deontginning (uit de jaren ’30), 
worden door de vrijwilligers jaar-
lijks zo’n 65 legsels van weidevo-
gels gevonden en beschermd. Dik 
90% daarvan zijn van de kievit, de 
overige van grutto, scholekster en 
wulp. “Dat lijkt heel wat maar bij de 
oprichting van onze groep eind ja-
ren ’90 zaten er in ons gebied 120 
à 130 legsels, dubbel zoveel dus. De 
ruilverkaveling Sint Oedenrode, die 
een jaar of 7 geleden werd afgeslo-
ten, heeft veel kunnen redden in het 
Dommeldal en het populierenland-
schap, maar de weidevogelgebieden 

werden vergeten. Veel zandpaden, 
sloten en dwarssloten, die zorgden 
voor een fijne percelering - waar vo-
gels van houden - zijn opgeruimd. 
De oppervlakte grond waar de 
(weide)vogels veilig kunnen broe-
den, foerageren en zich verschuilen 
is nu veel kleiner. Bij het opruimen 
van deze kleine landschapselemen-
ten zijn vooral veel territoria van de  
roodborsttapuit verloren gegaan. 
Naast weidevogels zitten er nog wat 
graspiepers en geelgorsjes.”

Onmisbare boeren
Daarom is Henk ook zo blij met 
de medewerking van een boer als 
Boekhorst, die onder meer aan ‘spe-
ciaal kievitbeheer’ (uitgestelde be-
werkingen en braakstroken) doet. 
Dat wil zeggen dat hij zijn mais pas 
na 15 mei inzaait en tussen zijn ma-
ispercelen in stroken tot in het najaar 
niet bewerkt. Daar kunnen de jonge 
kieviten na het uitkomen naar toe 
om zich te voeden en verschuilen. 
En dan doet deze boer ook nog eens 
aan uilenbescherming. Hij heeft een 
steenuilenkast op zijn erf.         

Niets te vroeg!
Tot slot: was de lente vorig jaar ex-
treem laat, dit jaar lijkt hij extreem 
vroeg. Toch valt de dag waarop lan-
delijk het eerste kievitsei wordt ge-
vonden altijd tussen 5 en 9 maart. 
We liggen dus precies op schema. 
Nu maar hopen dat de jongen niet 
alleen uitkomen, maar ook nog eens 
opgroeien tot volwassen kieviten. 
Want hun gebuitel boven de heide, 
of die nu ontgonnen is of niet, zou-
den we niet graag willen missen.

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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Voorjaarkriebels: NU al volop bijzondere tuinplanten op het tuincentrum.  
O.a. bonsai gesnoeide Buxus, Taxus en groot assortiment Japans Esdoorns. 
Vraag nu een tuinconsult aan, zie onze website. 

TUINAANLEG - TUINCENTRUM – COUNTRYSTORE

Peppelhoeve - Liempdseweg 6 - 5492 SM Sint-Oedenrode - www.peppelhoeve.nl
Open: wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en zo. 12.00 tot 17.00 uur, ma. en di. op afspraak.

Kunststof & RvS producten.
L.Verbakel BV al meer dan 40 jaar een toonaangevend bedrijf over de gehele 

wereld op het gebied van ontwerpen – produceren en leveren van de 
hoogwaardige VERBA voerautomaten voor de moderne varkenshouderijen. 

Een modern bedrijf dat bekend staat als het gaat om innovatie en 
productie van voerautomaten met een hoge kwaliteitsstandaard.

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

TECNHNISCH WERKVOORBEREIDER/VERKOOP BINNENDIENST M/V

Functie:
- De ondersteuning en de coördinatie van het productieproces

- Uitwerken van opdrachten
- Opzetten van tekeningen en artikelbestanden

- Inkopen van benodigde artikelen
- De ondersteunende werkzaamheden kunnen betrekking 

hebben op dagelijkse terugkerende serieproductie, 
maar ook op projectmatige werkzaamheden.

Profiel:
- Werktuigbouwkunde achtergrond MTS/HTS

- Ervaring met CAD systemen
- Proactieve, oplossings- en resultaatgerichte instelling

- Goede mondelinge en schriftelijke taal van het Engels en Duits 
- Bekend met Word, Excel, outlook en ERP-systeem

Wij bieden:
- Een uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid.

- Prima salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Prettige en collegiale werksfeer met korte communicatielijnen

- Werken bij een toonaangevende fabrikant in de branche.

Voor vragen kunt u contact opnemen met L. Verbakel tel 0413 474036. 

Uw sollicitatie voorzien van CV kunt u richten aan: bert@verba.nl of 
per post naar: L.Verbakel BV, Industrieweg 13, 5492 NG Sint Oedenrode.
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Kunststof & RvS producten.
L.Verbakel BV al meer dan 40 jaar een toonaangevend bedrijf over 

de gehele wereld op het gebied van ontwerpen – produceren 
en leveren van de hoogwaardige VERBA voerautomaten voor de 

moderne varkenshouderijen. 
Een modern bedrijf dat bekend staat als het gaat om innovatie en 

productie van voerautomaten met een hoge 
kwaliteitsstandaard.

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

MACHINE-OPERATOR 

Functie:
- Het betreft een functie aan diverse CNC kunststof 

boor/freesmachines. 
- Bewerken van kunststofplaten 

- Het opzetten van nieuwe programma’s voor nieuwe producten
Profiel:

- Werktuigbouwkunde achtergrond MTS
- Proactieve, oplossings- en resultaatgerichte instelling

- Bekend met Word/ machine taal
Wij bieden:

- Een uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid.
- Prima salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden

- Prettige en collegiale werksfeer met korte communicatielijnen
- Werken bij een toonaangevende fabrikant in de branche.

Voor vragen kunt u contact opnemen met L. Verbakel tel: 0413 474036 

Uw sollicitatie voorzien van CV kunt u richten aan:  bert@verba.nl of
per post naar: L. Verbakel BV, Industrieweg 13, 5492 NG Sint Oedenrode.
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PERSONEEL

ik zoek een baan

veel mensen zijn naarstig op zoek 
naar werk. De redactie van DeMooi-
Rooikrant wil werkloze Rooienaren 
de kans geven om zich gratis te pre-
senteren via dit medium. 

Bent u werkloos en wilt u een oproep 
plaatsen in DeMooiRooikrant? Stuur dan een mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit 
een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 100 woorden). 

vermeld uw contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde 
bedrijven contact met u op kunnen nemen.

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

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

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

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

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
T: 0413-477049

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

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

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

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

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

 DE NIEUWE 
FOLDER IS UIT!

Lezing Tom Lanoye in De Knoptoren
De Vlaamse schrijver Tom Lanoye 
geeft op vrijdag 14 maart een lezing 
in de Knoptoren in Sint-Oedenrode. 
Hij is romanschrijver, dichter, co-
lumnist, scenarist en theaterau-
teur. In 2013 werd zijn gehele 
oeuvre bekroond met de prestigieuze 
Constantijn Huygensprijs. Lanoy is 
een van de meest gelezen en gelau-
werde auteurs van zijn taalgebied. 

Tom Lanoye debuteerde in 1980 
met de poëziebundel Maar nog zo 
goed als nieuw en maakte snel naam 
als podiumdichter. Hij publiceerde 
gedichten, autobiografisch proza en 
fictie, diverse toneelstukken, bundels 
met beschouwingen en kritieken en 
hij bracht een cd uit, The very best of 
the artist formerly known as a young 
man (1999). Zijn megaproject was 

een trilogie over België: Het godde-
lijke monster, Zwarte tranen en Boze 
tongen, dat werd onderscheiden 
met De Gouden Uil. Met zijn eerste 
verhalenbundel Een slagerszoon met 
een brilletje brak hij in 1986 door. 
Zijn grote literaire succes begon met 
Kartonnen dozen (1991), gevolgd 

door Het goddelijke monster en 
Sprakeloos en toneelstukken als Ten 
oorlog, Fort Europa en De Russen! In 
2012 was Lanoye hoofdgast tijdens 
de Boekenweek in Nederland en 
schreef hij het Boekenweekgeschenk 
Heldere hemel.

Het is raadzaam om van tevoren 
kaartjes te reserveren bij boekhandel 
’t Paperas of bij Bibliotheek Meierij 
Sint-Oedenrode. Ook aan de zaal 
worden kaartjes verkocht, zolang de 
voorraad strekt.
De lezing wordt georganiseerd door 
Bibliotheek Meierij, boekhandel 
’t Paperas en het Roois Kultuur Kon-
takt. Aanvang 20.00 uur  Prijs: 
€ 10,-, inclusief consumptie. Leerlin-
gen en studenten met een pas beta-
len € 3,50.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Tel.: 06-15440613, www.bartklerkxhoveniers.nl

- Ontwerpen
- Aanleg
- Onderhoud

Maak kans op kaartjes voor 
“Zuivere Koffi e” van ’t Roois Theater
´t Roois Theater biedt 
u hierbij de unieke 
kans om, gratis, aan-
wezig te zijn bij de 
koffietafel van Ome 
Frans. Het enige 
wat u moet doen, is 
onderstaande kruis-
woordpuzzel oplos-
sen. De woorden 
die gezocht moeten 
worden in de puzzel 
woorden zijn cryp-
tisch omschreven. 
Raad de woorden 
en zoek ze daarna 
in de woordzoe-
ker.  Stuur de oplos-
sing, samen met uw 
naam en telefoon-
nummer voor zater-
dag 22 maart naar 
rooistheater@gmail.
com  en maak kans 
op een kaartje voor 
de voorstelling “Zui-
vere Koffie” op 29 
of 30 maart.  Met 
de winnaars wordt 
contact opgenomen. 
Mocht u de puz-
zel te lastig vinden, 
kunt u ook gewoon 
een kaartje kopen. 
Deze zijn verkrijgbaar 
aan de deur voor 
€ 7,50. Meer infor-
matie over de voor-
stelling is te vinden op 
www.rooistheater.nl.

Afgunst (8), Zeekraal (5), Boomtuin (9), Reactie 
als gevolg van verlies (4), Definitief einde (4), 
Kamerheer (6), Nonkel (3), Ten ondergang (3), 
Acte van uiterste wil (9), Onder de aarde stop-
pen (8) , Tienarmig (9), Stropt op (4), Smeerge-

rij (3), Moordwagen (4), Dorstlesser (5), Geen 
lucht krijgen(7), Mogelijke dader (9), Wij druk-
ken eindeloos verder zonder man (6), Glibbe-
rige vent (9), Familielid (3), Bloem in het haar 
(4), Aanhouder (7), Ondervraging onder de 
gordel (12), Dat men heeft nagelaten (7), Ar-
tiest (10),USA (7).

Goeie reis Kruimel
Onder de titel ‘Goeie reis Kruimel’ geeft 
de Nijnselse toneelvereniging Klavertje 
Vier midden en eind maart enkele op-
tredens.

Nicolaas Wijs, makelaar en verzeke-
ringsagent, staat bekend als een rustig 
en correct zakenman. Stònd bekend, 
want het ochtendblad tekent hem plot-
seling af als een nietsontziende woes-
teling, die de Beckart in een puinhoop 
veranderde, een oud-bokskampioen 
het ziekenhuis in sloeg en zich hevig 
verzette bij zijn arrestatie! Maar Nico-

laas weet van niks! Het enige wat hij 
zich van die avond herinnert, is dat hij 
een glaasje appelsap dronk...

 En zo begint een spel zó vol onver-
wachte gebeurtenissen, met zóveel 
aardige types en met zo'n geestige 
tekst, dat u van dit toneelstuk zal ge-
nieten! Midden en eind maart treedt 
toneelgroep Klavertje Vier meerdere 
malen op in de Beckart en wel op 14, 
15, 19, 21 en 22 maart. Kaartverkoop 
bij Bakkerij van den Eertwegh of via 
www.klavertjeviernijnsel.nl

 

  22 MAART
AFTER CARNAVALS
FEESTJE

GRATIS

De Beurs 

Expositie FotoclubRooi
Elk jaar houdt FotoclubRooi  een 
expositie. Ook dit jaar laten de 
leden ongeveer 100 foto’s zien op 
een tentoonstelling in Zorgcen-
trum Odendael te Sint-Oedenrode. 
De expositie is zeer gevarieerd. De 
foto’s, die zowel in zwart-wit als in 
kleur worden tentoongesteld, heb-
ben vele verschillende thema’s. Die 
lopen van natuur en architectuur 
tot meer experimentele fotografie.

De expositie is open vanaf zater-
dag 22 maart a.s. vanaf 14:00u en 
duurt tot en met zondag 30 maart. 
De foto’s hangen zowel in de hal 
van het zorgcentrum als op de 
mooi belichte gangen op de eerste 
verdieping. Vergeet dus als je langs-
komt niet de trap of de lift naar de 

eerste verdieping te nemen! De 
expositie kan bezocht worden ge-
durende de openingsuren van het 
zorgcentrum, dus op elke dag van 
de week en ook ’s avonds.

Op zaterdag 22 maart zal een 
aantal leden aanwezig zijn om de 
bezoekers wegwijs te maken. De 
bezoekers kunnen met een stem-
briefje aangeven welke drie foto’s 
hun het beste bevallen. Deze stem-
briefjes liggen de hele week op 
een tafeltje in de hal van Oden-
dael, ook als er geen leden van de 
club aanwezig zijn. De bezoekers 
kunnen ze in een stembus depo-
neren. Op de site van de fotoclub 
(www.fotoclubrooi.nl) zal de uitslag 
ongeveer twee weken na het einde 

van de expositie bekend worden 
gemaakt. 
De leden van FotoclubRooi hopen 
op veel belangstelling. De expositie 
is zeker een bezoekje waard.

foto: Henri van Weert
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

SuperOpa of SuperOma van het jaar
Heb jij een echte Su-
perOpa of - Oma? 
Doet jouw opa 

of oma iets wel 
heel bijzonders, 
Is jouw oma of 
opa de lief-
ste, stoerste, 

gekste, of 
op zijn of 
haar ei-

gen speciale manier helemaal su-
per? Dan verdient jouw opa of oma 
misschien wel de titel: SuperOpa of 
-Oma van het jaar! 

Als je denkt dat jouw opa en/of oma 
hiervoor in aanmerking komt, geef 
hem/haar dan op voor de SuperGroot-
ouderVerkiezing van 2014. Stuur 
een foto van jouw opa/oma naar 
redactie@demooirooikrant.nl  en 
schrijf er in 100 woorden bij waarom 
jouw opa of oma zo super is. Insturen 
kan tot vrijdag 14 maart! 
Na dat alle inzendingen zijn verzameld 
barst de verkiezing los op Facebook. 
Via de Facebookpagina van DeMooi-
RooiKrant mag iedereen stemmen. 
Rond de maand mei zal blijken wie van 
deze ‘Superhelden’ gaat strijken met 
de titel SuperOpa of – Oma van 2014.

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Deze kanjer wordt 
vandaag 50!

VLUGGE PROFICIAT! 

AL 40 JAAR IN HET 
VERKEERDE LICHAAM!

DIT SKÔN STEL IS 
40 JAAR 
GETROUWD

THEO EN NELLY

Liefs, jullie gezin

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

MAGAZIJN

RUIMING

MAGAZIJN

RUIMINGOP=OP
Puur Basic Interieur maakt 

plaats voor de nieuwe collectie. 

15 MAART - 10.00 - 16.00 uur

Kleine Heisteeg 1 St.Oedenrode

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e keer GESLAAGD 
Tim van Sleeuwen

Gefeliciteerd

Tim van Sleeuwen
Gefeliciteerd

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 12/03  t/m wo 19/03/2014
Hartenstraat (€ 7,50) do./ma./(wo.19 mrt) 20:00 u. vr./za. 19:00 & 21:30 zo. 17:00 

& 19:30 De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) (wo. 12 mrt) 13:45 za.16:00, zo. 14:30 (wo.19 
mrt.) 13:45 K3 Dierenhotel (€ 6,50) za. 11:30, zo. 12:15 Mr. Peabody & Sherman 

2D NL (€ 6,50) (wo.12 mrt) 16:00 vr. 16:45, za. 13:45, zo. 10:15, (wo.19 mrt) 16:00
SPECIALS: 

Biobest 50+ deze week: Diana (€6,00)  do/vr 14:00
LADIES NIGHT: Hartenstraat (€ 13,50) wo. 12 maart 20:00 

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

 

Cinneke 40 jaar

Mieke
17-2-2014

Trots en blij 
verwelkomen wij onze dochter

Niels van Zutphen 
&

Jetty van de Warenburg
Boskantseweg 30

5492 BW Sint-Oedenrode

Mieke
17-2-2014

De warmste bakker.....40!!De warmste bakker.....40!!

Hoera !!

Simone 30 Jaar!
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& TUINONTWERPERS
H O V E N I E R S

www.eentuin
.nl

howroom aan de vd

Bezoek eens onze tuinshowroom 
aan de vd Elsenstraat 60 in Son en Breugel!

U bent van harte welkom!
Bel voor het voorjaarsklaar maken van uw tuin 

met Frans Gruithuijzen op : 06-53292104

Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode.
Tel. 0413 - 472045, www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

20 maart

Reis- en Cultuurclub PVGE: 
‘warming up’ in Braecklant te Son

Mooi op  leeftijd

Op donderdag 20 maart, aanvang 
10.00 uur,  wordt in Braecklant ge-
legen aan de Amerikalaan 2 te Son 
een bijeenkomst belegd van de reis- 
en cultuurclub PVGE Son en Breugel 
e.o. om bij de excursies van het pro-
gramma 2014 stil te staan. 

In 2014 zijn er in totaal 7 excursies, 
telkens de laatste donderdag van de 

maand. Steeds wordt een stadswan-
deling gemaakt onder leiding van 
een ervaren gids en is er alle gele-
genheid voor een museumbezoek.
Wij starten in 2014 met een excursie 
naar Den Bosch op donderdag 27 
maart en een naar A’dam op don-
derdag 24 april.
Daarnaast worden foto’s gepresen-
teerd van het seizoen 2013 en is er, 

zeker voor de nieuwe leden, tijd om 
onder het genot van koffie met el-
kaar kennis te maken. 
Ook wordt weer stil gestaan bij het 
openbaar vervoer. Overige belang-
stellenden zijn ook van harte wel-
kom op deze presentatie. 
Voor nadere informatie: Herman 
Hendriks, tel. nr.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl  

Alzheimercafé over behoeften van jonge mensen 
met dementie
In Nederland zijn ongeveer 12.000 
mensen met dementie, die nog 
geen 65 jaar zijn. 

Tijdens het Alzheimercafé in de  
Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in 
Uden wordt op dinsdag 18 maart 
besproken tegen welke specifieke 
problemen deze groep aanloopt. 
Met name voor de behoeften van 
hun partners en kinderen zal er aan-
dacht zijn. De inleiding op dit onder-
werp zal verzorgd worden door dr.  
Marjolein de Vugt, GZ-psycholoog 
en coördinator bij het Alzheimer-
centrum Limburg. Zij begeleidt een 
onderzoek naar de behoeften van 
partners en kinderen van jonge men-
sen met dementie. Dr. de Vugt zal 
vertellen over de vorderingen van dat 
meerjarige onderzoek. Zij zal daar-
naast praktische tips geven voor het 
omgaan met de gevolgen van de-
mentie op jonge leeftijd. Het Alzhei-
mercafé opent zijn deuren om 19.00 
uur en is gratis toegankelijk voor ie-
dereen die iets met dementie heeft.

Andere behoeften
Dementie komt het meeste voor bij 
oude mensen, maar ook jonge men-
sen kunnen dementie krijgen. De 
meeste zorgvoorzieningen zijn over-
wegend gericht op ouderen, terwijl 
de behoeften van jonge mensen 
met dementie sterk verschillen van 
de behoeften van ouderen. Zij zit-
ten in een andere levensfase,  heb-
ben bijvoorbeeld werk, een gezin 
met opgroeiende kinderen die veel 
aandacht nodig hebben en grootse 
toekomstplannen. In 2007 is de Nee-
dYD (Needs in Young Onset Demen-
tia) studie gestart, een onderzoek on-
der 215 jonge mensen met dementie 
en hun familie naar de behoeften 
tijdens de eerste fase van de ziekte. 
Vorig jaar is een vervolgonderzoek 
gestart, waarin vooral de partners en 
de kinderen gevraagd worden naar 
hun behoeften in de latere fase van 
de ziekte. Bij jonge mensen met de-
mentie is het risico op overbelasting 
van de partner vaak groot. Waardoor 
raken deze mantelzorgers overbelast 

en kan dit voorkomen worden? Met 
die kennis wordt het mogelijk om 
mensen in de thuissituatie zo goed 
mogelijk te ondersteunen, zodat de 
opname in een zorginstelling uitge-
steld of zelfs voorkomen kan worden.

Begrip
Omdat het niet zo vaak voorkomt 
dat mensen tussen de 45 en 65 jaar 
dementie hebben, duurt het meestal 
lang voordat de juiste diagnose ge-
steld wordt. Niet zo vreemd, want 
bij dementie op die leeftijd komen 
gedragsproblemen vaak eerder voor 
dan geheugenproblemen. Vier van 
de tien jong-dementerenden kre-
gen aanvankelijk een verkeerde, zo-
als depressie of burn-out. Door een 
foute diagnose blijft ook passende 
zorg uit. Mensen kunnen daardoor 
te maken krijgen met ontslag op 
het werk, conflicten met vrienden 
en relatieproblemen. Met het juiste 
begrip voor de ziekte en met aan-
passingen op het werk zou iemand 
langer kunnen blijven functioneren.

Woensdag 19 maart, 10.00 uur

Fietsclub PVGE fietst naar Sint-Oedenrode
De winterfietstocht op 19 maart 
voert dit keer via de rechteroever van 
de Dommel eerst naar Nijnsel, om 
daarna via een bijzonder aangelegd 
fietspad met schitterende uitzichten 
op het Dommeldal de markt van 
Sint-Oedenrode te bereiken. Op de 
markt wordt in de Oude Pastorie een 

uitgebreide koffiestop gehouden. 

Daarna fietst men via kasteel  
Henkenshage door de Sonniuswijk 
terug naar Son en Breugel. Er is voor 
de liefhebbers ook een iets langere 
route terug naar huis.  
Het is een tocht van een ½ dag, 

waarbij we uiterlijk om 12.30 uur 
terug zijn. 
Verdere inlichtingen bij fietsclubco-
ordinator: 
Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042; 
email: herman.j.hendriks@planet.nl

Sportcentrum v.d. Oever stelt ruimte beschikbaar

Nieuw eetpunt van start
In de kerkdorpen Nijnsel, Olland en 
Boskant draait het eetpunt inmid-
dels succesvol. Om het voor men-
sen, die wonen in de wijk Kiene-
hoef, Kinderbos en Cathalijne ook 
mogelijk te maken om dicht bij huis 
met elkaar te kunnen eten, wordt 
ook voor hen een eetpunt gereali-
seerd. Theo v.d. Oever van sport-
centrum v.d. Oever stelt een ruimte 
beschikbaar voor de inrichting van 
dit eetpunt. 

Op maandag 7 april is er een aftrap 
waarbij alle inwoners van deze wij-
ken, die ouder zijn dan 50 jaar uit-
genodigd worden aan te schuiven 
bij een kosteloos diner. Op deze 
middag kunnen senioren zich aan-
melden voor het eetpunt, dat bij 
voldoende belangstelling wekelijks 
op  maandag wordt gehouden. De 
kosten van de maaltijd bedragen 
dan € 7,10 per persoon en de maal-
tijd bestaat uit drie gangen. 

Het eetpunt is ván en vóór de in-

woners van  de wijk en kan gere-
aliseerd worden als er voldoende 
vrijwilligers zijn die willen helpen bij 
de uitvoering. Odendael heeft zelf 
een bus waar gebruik van gemaakt 
kan worden. Er zijn mensen nodig 
die dit busje willen rijden en een bij-
rijder om de karren met etenswaren 
in de bus te zetten (een gewoon 
rijbewijs is voldoende). Verder zijn 
er mensen nodig die de tafels wil-
len dekken/afruimen en het eten 
uitserveren. Alle vrijwilligers vallen 
onder de verzekering van Odenda-
el en delen mee in alle activiteiten 
die voor de vrijwilligers van Oden-
dael georganiseerd worden. 

De organisatie ziet uit naar veel 
deelnemers en vrijwilligers om dit 
eetpunt tot een succes te kunnen 
maken en nodigt u van harte uit 
om op 7 april a.s. om 12.00 uur 
aanwezig te zijn. Aanmelding kan 
per e-mail: info@welzijndemeierij.
nl of telefoon 073-5441400.

Te Huur
representatieve bedrijfsruimte 

met kantoor
Handelsweg 29

Bedrijventerrein Nijnsel 
Totaal 305 m2

IndelIng:
entree / Kantoor / Keuken / 2 x wc / 

bedrijfsruimte / zolders / alarm / glasvezel /
heather / ruime parkeerplaats enz.

Voor info bel 0650670197
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Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 
om uw tuin winterklaar te maken.

Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 
om uw tuin winterklaar te maken.

Ekkersrijt 1509, 5692 AN Son   •   Telefoon: 0499-371545   •   Email: info@vankemenadebest.nl   •   Website: www.vankemenadebest.nl

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Topdrukte tijdens openingsdag Bike Center

“Ik had niet verwacht dat het zo druk 
zou worden!” jubelt Jeroen Voorbij. 
De eigenaar van Bike Center loopt ver-
bluft rond tijdens de opening van zijn 
nieuwe winkel. Hij neemt de ene na de 
andere felicitatie in ontvangst en toont 

trots zijn nieuwe onderkomen. 

Afgelopen week is het personeel van 
Bike Center Sint-Oedenrode druk be-
zig geweest met verhuizen. Met ple-

zier, want het pand aan het Kofferen 
was duidelijk te klein geworden. In 
het nieuwe bedrijfspand kan de com-
plete collectie duidelijk en overzichte-
lijk worden gepresenteerd. Bovendien 
is de werkplaats wel vier keer zo groot 
geworden. “Vooral dat was nodig. Nu 
lopen we elkaar daar niet meer in de 
weg. Bovendien hebben we voortaan 
veel meer magazijnruimte en kunnen 
we het oud papier en dergelijke veel 
beter kwijt. Geweldig dat we nu zo-
veel ruimte hebben”, voegt Voorbij 
toe. Ondertussen druppelt de ene na 

de andere nieuwsgierige dorpeling 
binnen. Om rond te neuzen, maar 
ook voor reparatie of om iets voor de 
fiets te kopen, want het is tenslotte 
voortreffelijk fietsweer.

Zaterdag 22 maart 2014: 
Landelijke compostdag ook bij 
Van Kaathoven Valor te Sint-Oedenrode
Inwoners uit de Gemeente Sint-
Oedenrode kunnen op zaterdag 22  
maart tussen 10:00 en 14:00 uur 
gratis compost ophalen bij de com-
posteerfabriek aan de Eversestraat 
11 gelegen bij de milieustraat. 

Tevens zullen deze dag ook gratis 
zakken recyclebare kattenbakvul-
ling gemaakt van compost worden 
aangeboden. Met deze actie wor-
den de inwoners van de Gemeente 
Sint-Oedenrode bedankt voor hun 
inspanning organisch afval geschei-
den aan te leveren. Op het com-
posteerbedrijf van Van Kaathoven 
wordt het organisch afval tot hoog-
waardige Keurcompost verwerkt en 
krijgen inwoners hun ingezamelde 
afval nu dus terug in de vorm van 
compost!

Sinds jaar en dag bieden burgers 
groente-, fruit- en tuinafval (gft-
afval) en groenafval (snoeihout, 
takken en gras) gescheiden van an-
der afval aan. Voor veel burgers is 
dat de gewoonste zaak van de we-
reld. Composteerbedrijven en ge-
meenten willen hun inwoners ech-
ter bedanken voor hun inzet: het 
scheiden van organisch afval levert 
namelijk een positieve bijdrage aan 
het milieu. Inwoners wordt aan-
geraden er op tijd bij te zijn, want 
op=op. De compost  is vervaardigd 
in de Rooise composteerfabriek aan 
de A50.

Compost is perfect voor gebruik in 
de tuin. De natuurlijke bodemver-
beteraar stimuleert de groei van 
bloemen en planten op een mili-
euvriendelijke wijze, het reguleert 
de waterhuishouding en zorgt voor 
een natuurlijke balans in de bodem. 
Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten. 

Van Kattenbakvulling tot groeimix:  
allemaal gemaakt van gft compost
In de composteerfabriek van Van 
Kaathoven Valor worden ook an-
dere producten van gft compost 
gemaakt, zoals een hoogwaardige 
kattenbakvulling en een speciale 
groeimix voor planten en groen-
ten in huis, tuin of balkon – zie bij-
voorbeeld www.kattengemak.nl of 
www.dutchflowerpower.com.  

Goed voor milieu én portemonnee!
Het hergebruik van organisch afval 
heeft een positief effect op het mi-
lieu. Zo legt compost CO2 vast in 
de bodem, waardoor het niet vrij-
komt in de lucht. Compost helpt 
dus in de strijd tegen de opwarming 
van de aarde. Daarnaast bespaart 
composteren geld, omdat het een 
goedkope manier van afvalverwer-
king is. 

Kortom: burger bedankt en ga zo 
door!  www.vankaathovengroep.nl

advertorial

AANHANGWAGENS BV 

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

Tel: 0413-472893

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

12 april 
Masta inspectiedag

laat                     uw aanhangwagen 
of caravan keuren!

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

gratis

Jongerennieuws

Je geldzaken op orde
Sanne (15): 
"Soms weet ik 
echt niet meer 
waar ik mijn geld 

aan uitgeef. Dan is het alweer op ter-
wijl ik nog een nieuwe prepaid-kaart 
wilde kopen. En de maand is dan nog 
lang niet voorbij!"

Je zakgeld net gekregen, maar je 
portemonnee weer leeg. En hoeveel 

salaris krijg je ook alweer? Lukt het 
om naar de film te gaan én een ca-
deau voor je jarige vriendin te kopen? 
Geld uitgeven is makkelijk. Door af 
en toe alles voor jezelf op een rijtje te 
zetten, weet je wat je hebt en... waar 
het blijft. Daardoor kun je ook beter 
kiezen waar je jouw euro's aan uit-
geeft. Uit onderzoek blijkt dat men-
sen die in hun jeugd hebben leren 
omgaan met geld, dat later ook beter 

kunnen. Het is daarom belangrijk dat 
je al vroeg leert omgaan met geld, 
zodat je later niet te maken krijgen 
met financiële problemen. 

Waarom sparen?
Als je spaart: 
...heb je geld waarmee je iets duurs kunt 
kopen dat je nu nog niet kunt betalen.
...kun je onverwachte uitgaven met-
een betalen. Bijvoorbeeld als je tele-

foon het niet meer doet omdat hij in 
het water is gevallen.
...heb je vast een bedrag dat je later 
goed kunt gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor rijles, of als je op kamers gaat. 
Als je meer over dit onderwerp wilt 
lezen kijk dan eens op; www.nibud.
nl/scholieren/jouw-geldzaken.html
of loop binnen bij ons in Odendael, 
op maandagmorgen en donderdag-
middag ben je van harte welkom. 

De mensen van het jongerenwerk 
in Mariendael kunnen je beslist ook 
verder helpen als je vragen hebt of 
problemen met geld.

Esther Flos enTineke Stolk
Medewerkers  informatie en advies 
CJGgeeftantwoord   
T: 0800-2540000
E: info@cjggeeft-antwoord.nl
I: www.cjggeeft-antwoord.nl
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Rien van den Oever 
 Tuin & Parkmachines en Techniek
Reparatie – Onderhoud en Verkoop

                          
 

Voor al uw Tuinmachines en Gereedschap
Piept ’t of Kraakt ’t Rien maakt ‘t

Hoogeind 10 | 5491 VG  Sint-Oedenrode
0413-473521 of 06-55947378

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

De Neije Prins van Papgat

PAPGAT JOURNAAL

COLUMN

Carnaval 2014 zit er alweer op. Je 
kijkt er zolang naar uit en voor je 
het weet is het weer voorbij.
We hebben één geluk, we hebben 
ontzettend genoten. Men zei van 
te voren: geniet vijf kwartier in een 
uur. Ik weet zeker dat we dat mini-
maal hebben gedaan.

Om alle gebeurtenissen van de car-
naval hier op papier te zetten, is niet 
te doen.  Zo geweldig, ongekend, kei 
skon, schitterend enz, enz. Zo begin 
je op vrijdag de carnaval met een be-
zoek aan een aantal basisscholen, ’s 
avonds naar de WSD en het dansma-
riekesfestijn. Natuurlijk op zaterdag 
het kapelleke, het Gemeentehuis, de 
Carnavalsmis en ’s avonds dweilen 
door Papgat. Op zondag de optocht. 
Iets wat we niet vlug zullen verge-
ten. Een prinsenwagen die in brand 
vliegt, gelukkig geen gewonden en 
we hebben de draad weer goed op 
kunnen pakken. Vooral met z’n allen, 

want dan zie je wat voor een hechte 
band er binnen de RV11, stichting en 
de dames heerst en hoe professio-
neel iedereen het oppakt.  ’s Avonds 
hebben we er in ieder geval weer 
een feestje van weten te maken. ’s 
Maandags begonnen met een heer-
lijk ontbijt verzorgd door Twins Cate-
ring, met daarna het Struivenbal en 
dweilen door Papgat en natuurlijk de 
geweldige afsluiting bij de Plekkers. 
Op dinsdag eerst het Snertconcert, 
de boerenbruiloft, Amsterdamse 
middag en nog een aantal bezoeken 
in Papgat. Om 23.45 uur was daar 
het moment dat aan Carnaval 2014 
een einde kwam.

Op woensdagochtend moest na-
tuurlijk de sleutel weer terugge-
bracht worden naar het Gemeen-
tehuis. ’s Avonds haring happen bij 
de Plekkers. Op donderdag moes-
ten we ook afscheid nemen van de 
Prinsmobiel en ’s avonds nog een 

bezoek gebracht aan de Heikneu-
ters en de Deurdouwers. Wij kijken 
terug op een carnaval dat we nooit 
meer zullen vergeten. Complimen-
ten aan de Raad van 11, Stichting en 
de dames, die ongelooflijk veel werk 
verzetten om er voor iedereen een 
schitterende carnaval van te maken. 
Uiteraard bedanken we ook alle an-
dere carnavalsvierders, die er voor 
hebben gezorgd dat wij een gewel-
dige carnaval hebben gehad.

Door Cv ’t Skrothupke en café Oud 
Rooij is er in het weekend van 28-
29 en 30 maart een Halfvasten-
programma in elkaar gezet, met 
op vrijdag en zaterdag muziek en 
op zondag vanaf 10.00 uur een 
Kofferbakmarkt op de markt. Vanaf 
11.00 uur is er dan een Kapellenfes-
tival. Papgat, bedankt voor deze ge-
weldige tijd!

Prins erwin Pap d’n Urste

Kinder/jeugdcarnaval 2014
Een geweldig feest, zo heeft Stichting 
Jeugdcarnaval het carnavalsfeest mo-
gen beleven. Met de vele bezoekers in 
de feesttent op de Markt en de kleur-
rijke kinderoptocht op maandag was 
het weer onvergetelijk.

Na het grote succes van vorig jaar 
werd ook dit jaar op dinsdag een mid-
dag georganiseerd voor mensen met 
een beperking. De bezoekers hebben 
kunnen genieten van een middag vol 
met dans, zang en entertainment. Na-
tuurlijk mocht Prins Erwin en Adjudant 
Paul en de voltallige raad van Elf en 
onze eigen Jeugdprins Willem en Ad-
judant Stan, Nar Ot en de raad van 
Elf op deze middag niet ontbreken. 
De vele warme reacties van de men-
sen met een beperking, de begeleiders 
en overige bezoekers heeft ons over-
troffen. Ook de bijdrage, een cheque 
van €2500,  die we mochten ontvan-
gen van het Fonds voor Verstandelijk 
Gehandicapten heeft het bestuur van 
S.J.C. enorm gestimuleerd en ervan 
overtuigd om zeker deze middag in de 
toekomst te blijven organiseren.

Namens het bestuur willen we u sa-
men met onze Jeugdprins Willem, 
Adjudant Stan, Nar Ot  en de  Raad 
van Elf, bedanken voor het bezoek aan 
onze feesttent op de Markt. Verder 
heel veel dank aan: Alle vrijwilligers, de 
ouders van de prins en ouders van zijn 
gevolg. Alle sponsoren, B & B Sfeerbe-
heer, Politie Sint-Oedenrode/Schijndel, 
gemeente Sint-Oedenrode, Familie 
Wiersma, Stichting Papgat (in het bij-
zonder Prins & Adjudant), DJ’s Frank 
Fransen, Giel Hilgerdenaar en John van 
Gastel i.s.m. Hoevenaars Licht & Ge-
luid, de bewoners aan de Markt, waar-
bij Stichting Jeugdcarnaval er alles aan 
heeft gedaan om de overlast (in welke 
vorm dan ook)  tot een minimum te be-
perken. Maar nogmaals in het bijzon-
der natuurlijk u als bezoeker. Daarom 
iedereen nogmaals BEDANKT! Voor 
foto’s en filmpjes, gemaakt tijdens de 
carnaval in de feesttent kijk ook eens 
op: www.jeugd-carnaval.nl  of  www.
facebook.com/jeugdcarnaval. Namens 
het gehele bestuur Stichting Jeugdcar-
naval Sint-Oedenrode. 

Excuses
Het bestuur van S.J.C. biedt bij 
deze excuses aan, aan de jeugdige 
bezoekers  van 12 t/m 15 jaar uit 
Sint-Oedenrode. Door de enorme 
toeloop van deze groep bezoekers 
heeft S.J.C. vele bezoekers teleur 
moeten stellen. 

De feesttent biedt toegang tot een 
maximum van 1000 bezoekers per 
avond. Met dit aantal is de veilig-
heid van uw kind en de velen vrij-
willigers gegarandeerd, wat bij S.J.C. 
de hoogste prioriteit heeft. Op zon-
dagavond dreigde het geheel uit 
de hand te lopen doordat zich een 
menigte had verzameld van rond de 
1400 jongeren aan de ingang van de 

feesttent. Door het gedrang zijn een 
tweetal personen onwel geworden 
en opgevangen door de verschil-
lende vrijwilligers in de tent. Met 
behulp van B & B security beheer 
en een groot aantal vrijwilligers is de 
menigte verspreid en tot kalmte ge-
bracht. S.J.C. betreurt dat en biedt 
daarom excuses aan. 
Om herhaling van deze situatie te 
voorkomen is in samenwerking met B 
& B security beheer en politie beslo-
ten om op maandag en dinsdagavond 
een voorverkoop te organiseren op 
het Kerkplein. Door de inzet van de 
vele extra vrijwilligers, 35 tot 40 per-
sonen per avond heeft dit verder niet 
tot vervelende situaties geleid. Dank 

hiervoor.

Wij van S.J.C. begrijpen de reacties 
van vele bezoekers die teleurgesteld 
elders hun carnavalsfeest voort moes-
ten zetten. Ook de reacties van ou-
ders kunnen we begrijpen maar nog-
maals de veiligheid van een ieder in 
de feesttent staat voorop. Het bestuur 
van S.J.C. zal de komende tijd met de 
verschillende instanties/organisaties 
in overleg gaan hoe de verkoop van 
toegangsbewijzen voor het carnavals-
seizoen 2015 te gaan realiseren. 

namens bestuur Stichting Jeugd 
Carnaval
Henry van den elzen (voorzitter)

Uitslag optocht (L)olland
De uitslag van de optocht in (L)olland 
kwam vorige week iets te laat binnen. 
Daarom wordt deze nu nog getoond. 

Grote Wagens:
1e prijs: D’n Achterhoek, Karthui-
zerklooster Sinte Sophia van Constan-
tinopel
2e prijs: CV de Loopgravers, Wellie 
gaon d’r op fruit.

Kleine wagens:
1e prijs: Tijn & Frans & Niels, wij pik-
ken alles
2e prijs: Jelle & Stijn, ók veul lol zonder 
alcohol

3e prijs: Mark Bekkers, ik wit alles

Loopgroepen:
1e prijs: Buurtver. ’t Keerpunt, We zijn 
er weer bij. 
2e prijs: de Pleintrekkers, Wij speule ’n 
spelleke mi jullie
3e prijs: CV de Loopgravers. Wellie 
gaon d’r op fruit.
4e prijs: Motorclub Oll an de Kant, Met 
de ollandse bruid trekken wij er opuit.
5e prijs: Hans en Hans, Hansie in de 
Onesie.
6e prijs: Ollandse dorpskapel

Individueel:
1e prijs: Colinda & Loes, Kakwijf-
jes 
2e prijs: Mara & Ante, de Boefjes
3e prijs: Martje & Tonnie, Koep de 
Troep
4e prijs: Roos Ooijen, (iK)ok
5e prijs: Hein en Mathien, Make-
laardij 
5e prijs: Gijs Ooijen, In ben een 
held op sokken
6e prijs: Duo Twee keer, Wij knijpe 
‘m 
Stimuleringsprijs geschonken door 
de Dorpsherberg: Tijn & Frans & 
Niels

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

Dentastix 
nu vanaf 
€ 5,99

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

bolfo & advantix tegen vlooien en teken 
deze actie is geldig t/m 31 maart
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Ollandseweg 134, 5491 XC Sint-Oedenrode  •  Telefoon: 0413-472169  •  Email: info@houthandelsmetsers.nl  •  Website: www.houthandelsmetsers.nl

Word lid van het burgerpanel via 
www.tipmooirooi.nl

tevredenheid over huidige parkeersysteem

Burgers ervaren parkeerdruk vooral op zaterdag

UITSLAG: 

UITSLAG: 

UITSLAG: 

UITSLAG: 

UITSLAG: 

11% Zeer hoog 
46% Hoog
38% Niet hoog, maar
         ook iet laag 
  2% Laag
  1% Zeer laag
  2% Geen idee / heb
         geen auto

30% Ja 
69% Nee
  1% Weet niet 

50% Op werkdagen 
         tussen 9 en 17 uur
10% Op werkdagen              
          tussen 17 en 21 uur
  2% Op werkdagen
         na 21 uur
78%  Op zaterdag
         tussen 9 en 17 uur
  3% Op zaterdag
         na 17 uur
  2% Op zondag
         tussen 9 en 17 uur
  2% Op zondag
         na 17 uur
  2%  Weet niet

15% Zeer goed
53% Goed
16% Neutraal
  6% Slecht
  8% Zeer slecht
  1% Weet niet

  2% Ja
21% Soms
74% Nooit
  3% Weet niet

Wat vind je van de parkeerdrukte in 
het centrum van Sint-Oedenrode?

Heb je weleens een boete gehad, 
omdat je de parkeerschijf niet of 
verkeerd had ingesteld?

vind je de verdeling goed op dit
moment?

Maak je gebruik van de grote 
parkeerplaats van evenemententerrein 
De neul (net buiten het centrum)?

Wanneer ervaar je een hoge 
parkeerdruk?

Wat vind je van dit systeem?

UITSLAG: 

  5% Zeer goed
42% Goed
29% Neutraal
14% Slecht
  5% Zeer slecht
  5% Weet niet

In ieder dorp is het parkeerbeleid 
een belangrijk onderwerp. Burgers 
willen de auto makkelijk en snel 
parkeren wanneer ze gaan winke-
len. Het liefst ook nog eens gratis. 
Na een onderzoek van TipMooiRooi 
is duidelijk dat Rooienaren tevre-
den zijn met het huidige – gratis - 
blauwe zone parkeersysteem. Toch 
is er ook een knelpunt. Een groot 
gedeelte van de ondervraagden er-
vaart de parkeerdruk op werkdagen 
als hoog, vooral op zaterdag tussen 
09.00 en 17.00 uur. Enkele reacties: 

“Vooral op vrijdag en zaterdag. Als 
ik dan boodschappen wil doen bij 
de supermarkt kan ik mijn auto ner-
gens kwijt.” “Op het terrein van de 
Emté is het erg druk, en gevaarlijk.” 
Het Centrummanagement is op de 
hoogte van dit probleem. “Een van 
de mogelijkheden om parkeerdruk 
weg te nemen op die momenten is 
om het kort parkeren uit te breiden. 
Bijvoorbeeld op de markt”, aldus be-
stuurslid Pieter van de Kamp.

15% van de ondervraagden vindt 

het huidige systeem zeer goed en 
maar liefst 53% ervaart het als goed. 
Dat laten de reacties duidelijk zien. 
“Prima dat parkeren gratis is, dat 
is op veel plaatsen anders.” “Op 
de plaatsen waar je kort moet zijn 
parkeer je de auto zo voor de deur. 
Als je wat langer wil blijven, moet je 
wat verder lopen, maar dat is geen 
ramp.” Uiteraard vallen in de reac-
ties ook wanklanken te bespeuren. 
Vooral de hoogte van de boete (maar 
liefst 90 euro) wordt als storend er-
varen. Bovendien merkte iemand op 

dat iedereen recht zou moeten heb-
ben op één waarschuwing en dat er 
geen boete uitgeschreven zou mo-
gen worden als iemand een beetje 
op een blauwe streep staat. Volgens 
een woordvoerster van de gemeente 
is het bedrag van 90 euro wettelijk 
bepaald en wordt er geen boete 
uitgedeeld als iemand net over de 
blauwe streep geparkeerd staat. 
“Pas als iemand twee vakken bezet 
houdt of hinderlijk parkeert wordt 
een boete uitgeschreven”, aldus de 
woordvoerster. 

UITSLAG

Ook met uw bedrijf 
op de groenstrook? 

Bel dan naar 
0413-479322 of 

mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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“Mert- meij , hoi zat”, zin d’n boer,
 mer hij vergat april.
Gezegd als men te optimistisch over zijn voorraden denkt.
Uit: ’t Brabants spreekwoorden-
boek van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

SuperOpa of SuperOma van het jaar
Weten 

jullie dit zeker
jongens...

Tuurlijk
Opa, geen
probleem

Alle 
superhelden
kunnen toch

vliegen!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Toon van der Wijst

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Liesbeth van der Hagen
Hoge Vonderstraat 23 

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Stemadvies

ik raad u sterk aan te gaan kiezen
het is een democratisch recht
voor zover mijn stemadvies,
het moet worden gezegd.

op de fiets neem ik een route
langs de kleurrijke posters 
met soms verleidelijk blikken
van de kandidaten voor de raad,
mijn hart begint sneller te kloppen;
op wie zal ik nu mijn pijltje mikken

ga ik voor inhoud of een mooi plaatje
en stel mezelf steeds de prangende 
vraag
wie van de opgeplakte wil ik als maatje
en met wie maak ik zeker geen praatje

ik zet daarbij wel mijn zonnebril op

immers het zijn sombere tijden
en zie tot mijn stomme verbazing
dat niemand zich van de ander 
echt weet te onderscheiden

op het terras maak ik mijn keuze,
moet nu wel gaan voor inhoud
en zoek diepgang in het glaasje
plots roept een zwoele stem 
vanaf een bewegende poster 

“ Julius, ik heb jou altijd 
als ware vriend beschouwd”
 

10 verschillen gemeen(s)te Raad kiezen

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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Vertraagde tijd in kerken, 
woordscherven uitgehakt,
beelden, een schutspatroon, 
starend in verstilde 
nissen van een basiliek.

Tot in de nok de uitgelopen golven van
Slavische koren en muziek. Afgetakt weefsel
dat soms nog een ogenblik doet neigen naar
wat bij inkeer hoort en heimwee naar voorbij.

Wie hier zoekt naar een woord dat hard is,
tijdsbestendig, vindt slechts een raam dat
zegt van glas, een planken vloer die zucht
van hout te zijn.

     Kees Hermis

Uit: de cyclus Boedapest, 2000

Popkoor Novelty zoekt het publiek op
Tevreden zitten de leden van Pop-
koor Novelty te smikkelen van een 
eigen lunchpakketje. Het is zater-
dag en Mariëndael is het toneel 
van een werkdag van het koor. Ge-
zamenlijk wordt gewerkt aan het 
volgende stuk wat de club gaat 
brengen; WhatsUpp… Serieus, pro-
fessioneel, maar ook gezellig zijn de 
zangers en zangeressen met elkaar 
bezig. Dat tekent het Popkoor. 

Anja van Aert weet dat als geen an-
der. Ze komt dan wel uit Son, maar 
ze is al meer dan twaalf jaar lid van 
de Rooise vereniging, die overigens 
veel meer mensen van buitenaf her-
bergt. “Ik werk in Sint-Oedenrode 
en zag een cd van popkoor Novelty. 
De moderne en hedendaagse num-
mers spraken me aan. Bovendien is 
het een mooie mix tussen het koor 
en een eigen combo. Daarom ben ik 
lid geworden”, spreekt Anja. Voor-
zitter Hanneke Erven zit instemmend 
te knikken, terwijl ze net haar lege 
boterhamzakje weggooit. Ze mengt 
zich in het gesprek. “Door de jaren 
heen hebben we veel aan bekend-
heid gewonnen. Onze optredens 
maken blijkbaar veel indruk, want 
we krijgen vaak veel spontane aan-
meldingen uit de hele regio. We 
hebben leden uit Son en Breugel, 
Boxtel, Best, Schijndel etc. Het is een 

mooie club mensen bij elkaar.” Vrij-
blijvend lid zijn is er niet bij. Iedereen 
die op de ledenlijst prijkt, moet zijn 
of haar steentje bijdragen. Zo zijn er 
meerdere commissies die allemaal 
bemand worden door de mannen en 
vrouwen van het koor. “Zo creëer je 
saamhorigheid en het voordeel is dat 
als we goed samenwerken, we veel 
voor elkaar kunnen krijgen”, aldus 
Erven.

Een mooi voorbeeld daarvan is het 
25-jarig jubileumoptreden van bij-
na twee jaar geleden. Toen was de 
Blauwe Kei in Veghel twee keer stijf 
uitverkocht. “Dat was echt fantas-
tisch en onvergetelijk”, denkt Anja 
terug, terwijl net Peter van Beijnum 
aanschuift. Hij is de dirigent en com-
ponist van het stel en weet zich het 
ook nog te herinneren als de dag van 
gister. Toch is hij meer bezig met het 
eerstvolgende optreden, want zodra 
hij de kans krijgt begint hij er over te 
vertellen. “WhatsUpp wordt weer 
iets totaal anders”, gniffelt Peter. Zijn 
ogen twinkelen als hij over zijn nieuw-
ste stuk praat. “We staan heel dicht 
bij het publiek. De mensen worden 
enorm bij de show betrokken, tot de 
entreedeuren toe staan we te zingen. 
Meer zeg ik er niet over, behalve dan 
dat iedereen zijn telefoon aan mag 
houden.” Met een vette knipoog 

besluit hij zijn promotiepraatje wat 
eigenlijk overbodig is. De drie shows 
van eind maart waren in rap tempo 
uitverkocht. De extra ingelaste show 
op zondagavond 23 maart om 19.30 
uur is nog niet uitverkocht. Hier zijn 
nog kaarten voor beschikbaar via de 
site www.popkoornovelty.nl

De pauze is bijna voorbij. Langzaam 
maar zeker valt iedereen beetje bij 
beetje in zijn of haar rol. Hier en 
daar wordt al wat gezongen. Een 
enkeling zet neuriënd zijn lege thee-
kop op de bar. Ook regisseur Meta 
Stevens zit weer in de startblokken. 
“Het wordt moeilijk om het stuk van 

de Blauwe Kei te overtreffen, maar 
we gaan er voor. Het is echter iets 
heel anders. Alleen al de locatie. Die 
biedt ons veel mogelijkheden. De 
intieme sfeer die we willen creëren, 
komt hier zeker tot zijn recht.”

M O O I E  T U I N E N  M A K E N  I S  O N Z E  P A S S I E  ! R U S T,  R U I M T E  E N  S F E E R

PUUR groenprojecten is gekend om zijn 
buitengewoon sfeervolle tuin- en land-
schapsontwerpen. Onze inzet is om er 
steeds bijzondere projecten van te maken. 
Rust, ruimte en sfeer zijn voor ons belang-
rijke kernwoorden. Aan elk ontwerp geven 
wij op deze wijze een persoonlijke touch 
in compositie, vormen en materialen. 
Mede door onze specialistische hoveniers 
komt er een tuin tot stand die past bij uw 
leefomgeving, maar ook herkenbaar is als 
een tuin van PUUR. Kortom een tuin die bij 
ons beiden past! 

Velder 25 |  5298 MB Liempde    |  T. 0411 63 50 50  |  E. info@puurgroen.nl  |  I.www.puurgroen.nl

Een drukke maand maart voor Nijnsel
In maart staan er in Nijnsel diverse 
activiteiten op de kalender. Op 22 
maart doet Nijnsel mee met de lande-
lijke NL-doet actie. Op die dag gaat 
de schop in de grond voor de aanleg 
van de fietscrossbaan in Nijnsel wel-
ke mede mogelijk is gemaakt door de 
Rabobank, de gemeente en vele vrij-
willigers uit Nijnsel. 

Op die dag gaan ook een aantal vrij-
willigers aan de slag bij The Joy om de 
stoep te verbreden en de Jeu de Boules 
club gaat de toiletruimte schilderen. 
Ook de speeltuin en het sportveld bij 
de school worden die dag door vrij-
willigers schoongemaakt. Vrijwilligers 
kunnen zich nog melden via Edward.
van.acht@gmail.com. 
Op 11 maart praat de projectgroep 
ISV verder over de plannen rondom 
het bruisende dorpshart. Op 13 maart 
is er een bijeenkomst voor aanwonen-
den van de Lieshoutseweg, Eimbert en 
Industrieweg, het BBN+K en de Dorps-
raad met betrekking tot het voorgeno-
men besluit aangaande het omleiden 
van het vrachtverkeer via het bedrij-
venterrein. Tijdens de jaarvergadering 
van Dorpsraad Nijnsel zal wethouder 

Cees van Rossum van de gemeente 
een toelichting geven over de ontwik-
kelingen rondom de plannen van het 
dorpshart en de verkeersmaatregelen 
. De jaarvergadering van Nijnsel staat 
gepland op woensdag 26 maart om 
19:30 uur in de Beckart en iedereen uit 
Nijnsel is hierbij van harte uitgenodigd.
(zaal open vanaf 19:00 uur) Tijdens 
deze bijeenkomst worden overigens 
ook diverse andere activiteiten van de 
Dorpsraad Nijnsel onder de aandacht 
gebracht zoals; “het vrachtverkeer uit 
de kom”: “hoe speelt Nijnsel in op 
de ontwikkelingen rondom zorg en 
welzijn”; “wat gebeurt er allemaal in 
The Joy?”, “nieuws over de website 
van Nijnsel” etc. Tijdens de pauze van 
deze bijeenkomst zal de vorig jaar ge-
promoveerde Harmonie Nijnsel laten 
horen waarom zij bij de top van Ne-
derland hoort en na de pauze zal wet-
houder Van Rossum ingaan op vragen 
rondom de mogelijke fusie van Sint-
Oedenrode met Schijndel en Veghel. 
Frans Sijbers zal ook nog ingaan op de 
ontwikkelingen rondom de Beckart en 
als afsluiting van de bijeenkomst staat 
een prachtige presentatie over Nijnsel 
uit de jaren ’70 op het programma. 

Een informatieve avond afgewisseld 
met aangenaam vermaak. In Nijnsel 
zijn vele vrijwilligers actief om de leef-
baarheid levend te houden of te ver-
beteren. Dit is een mooie gelegenheid 
om u te laten informeren over en mis-
schien wel te inspireren voor Nijnsel. 
Op 15 maart aanstaande staat er in 
Oud Nijnsel ook nog een mooi spek-
takelstuk “glow with the flow” van 
de korfbal op het program. De korfbal 
bestaat dit jaar 50 jaar en is volop ac-
tief om er voor haar leden, oud leden 
en andere belangstellenden een mooi 
jubileumfeest van te maken. Het feest-
weekend is 4,5,6 en 7 april (www.kv-
nijnsel.nl)
 Op 17 maart vindt de algemene le-
denvergadering van de Tennisvereni-
ging Nijnsel plaats en op 19 maart 
mag iedereen naar de stembus. Op 
22 maart zal de afsluitende voorstel-
ling zijn van het Nieuwste toneelstuk 
“goeie reis Kruimel” van Klavertje Vier 
in de Beckart. (Overige speeldata zijn: 
14,15,19 en 21 maart.) En de vraag is 
niet of maar wanneer voetbal Nijnsel 
1 kampioen wordt dit seizoen. Kortom 
het wordt een drukke maand maart 
voor Nijnsel. 
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

Kom langs voor GRATIS advies voor optimaal resultaat.

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

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

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

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Computerhulp nodig, bel Shakti ICT!
T: 06 125 38 218
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
Vakantie appartement in Oba, 
te Alanya, Turkije. 6 pers. 
met zwembad. 300 meter van zee.
Meer informatie: www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloges, 
autosleutels, etc.)
Ook horlogebandjes verkrijgbaar
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Boek Kapel vd Heilige Martinus
Met de mantel der liefde
Nu te koop voor € 11,11
Verkrijgbaar bij het Paperas en Primera 
of via www.martinuskapel.nl
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Caravan te koop: Merk Dethleff
Tel: 06 20113927
--------------------------------------

Gezondheid

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

Hulpverlening

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

   

Deze keer sinds lange tijd geen mensen op de foto, maar een mooie 
straat. Waar is dit? Graag uw reactie naar redactie@demooirooikrant.
nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor, Heuvel 
17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 10:
Dit is fam. Van Lieshout van de Veghelseweg: 
5 zusjes en 2 nichtjes.
Mevrouw Pouwels

Het meisje links onder op de foto is mijn moe-
der: Leny van Lieshout. Langs haar diny van 
Lieshout, dan Ria van Lieshout en dan Hanny 
van Lieshout. Bovenste rij: Mieke van Lies-
hout, Sjannie van Lieshout en Mia van Lies-
hout.
De leeftijd van mijn moeder zal ong 7 jaar zijn, dus gemaakt in ong 
1954. 
Wendy van Schijndel-Pouwels

Historische beelden

Marktplein

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden:
Gazelle herenfiets
info: 06-33828831
--------------------------------------
Gevonden:
na carnaval gevonden een fiets af te 
halen Hildewarelaan 1
--------------------------------------
Verloren: Fotocamera tijdens de car-
naval in De Gouden Leeuw. Er staan 
dierbare foto`s op dus mocht je de eer-
lijke vinder zijn neem dan contact met 
06-34534334
--------------------------------------
Verloren:Zaterdag In het park de Kie-
nehoef. Rode dons jas van het merk 
Hema maat 134/140. Tel 0619565572
--------------------------------------
Verloren: Zwart mapje met rijbewijs en 
scooterpapieren.
Ellen van Duren 06-27125943
--------------------------------------
Verloren: Gouden ketting met kruisje. 
tel 0413-476405
--------------------------------------

Diversen

MEGAVLOOIENMARKT
16 maart. 220 kramen !
Tennishal Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 12
9-16 uur. Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------

Irisstraat 8, 5492 JK Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-840319

www.sandrashaarmode.nl

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

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

You! fashion for women & More 
geopend in nieuw pand

De laatste puntjes moeten nog 
op de i worden gezet, maar You! 
fashion for women & More is in-
middels verhuisd én geopend in 
het nieuwe onderkomen aan het 
Kofferen. 

Terwijl de schilder met zijn laat-
ste werkzaamheden bezig is, zijn 
Marion van You! fashion for women 

en Monique van & More druk bezig 
om de zaak in te richten. De aller-
nieuwste collectie hangt al te stralen 
om gepast te worden. Monique en 
Marion hebben ontzettend veel zin 
in de nieuwe start. Op dinsdag gooi-
den ze de deuren alvast open. Op 
29 maart vindt er nog een officiële 
opening plaats, maar daar volgt nog 
meer bericht over.  

Marion (l) en Monique

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe



Woensdag 12 maart 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 17

Rooi heeft meer dan vijftig AED's
Sint-Oedenrode heeft sinds enkele weken meer dan vijftig AED's. 
Dat vertelde Toin Lathouwers van de stichting RooiHartSafe afge-
lopen zaterdag tijdens 'de dag van de hulpverlening'. Daar werd 
ook officieel de vijftigste AED overhandigd aan Labyrint zorg en 
werk. Alhoewel die vijftigste AED alweer enkele weken in het 
nieuwe pand van Labyrint zorg en werken aan de Hoge Vonder-
straat hangt, was er zaterdag toch een feestelijk moment om deze 
AED te overhandigen. 

Dat de teller niet stil staat bleek wel, want tijdens de uitreiking 
van de vijftigste AED kon Toin Lathouwers aankondigen dat er 
ook bij sportschool Van den Oever en bij de Jumbo ook alweer 
publieke AED's hangen. Daarmee zijn er in Sint-Oedenrode 
52 AED's beschikbaar en de 53e laat volgens Lathouwers niet 
meer lang op zich wachten.

Rooise natuur en cultuur op zeventig foto's
Het Roois Cultureel Erfgoed (RCE) bestond vorig jaar alweer 
tien jaar. Om dat te vieren waren er verschillende activitei-
ten. Zo waren er lezingen in Mariëndael en in de Knopto-
ren en ook  konden de Rooienaren deelnemen aan een fo-
towedstrijd. Die fotowedstrijd ligt alweer een tijdje achter 
ons en de winnaars zijn al bijna net zo lang bekend. Maar 
deze wedstrijd heeft nog een leuk staartje. Vanaf komende 
vrijdag zijn alle ingezonden foto’s te zien in de hal van het 
gemeentehuis.

“We hadden ongeveer dertig deelnemers”, vertelt Richard de 
Visser. “Met dat aantal zijn we als Roois Cultureel Erfgoed 
best tevreden. In totaal zijn er zo’n zeventig foto’s ingeleverd. 
Sommige deelnemers stuurden er één in, anderen weer meer. 
Maximaal mochten de deelnemers drie foto’s insturen”, zo 
vervolgt De Visser.

Als er maar Rooise natuur of cultuur op staat
Het thema voor de in te zenden foto’s was vrij. Er zijn dan ook 
foto’s met veel verschillende thema’s ingestuurd. De enige 
voorwaarden die RCE stelde was dat de foto te maken moest 
hebben met de Rooise cultuur of natuur.  “Bij de inzendingen 
zitten veel goede foto’s”, zegt Richard de Visser. “Er zitten 
ook een paar bijzondere foto’s tussen. Natuurlijk ontbreken de 
foto’s van de Knoptoren en kasteel Henkenshage niet. Ook de 
Dommel en park Kienehoef zijn typisch Roois onderwerpen, 
die niet in de expositie ontbreken”.

Bimdconcert
Wilma Meijs uit Olland is een van de mensen die een foto 
instuurde. “Het is een foto van het ‘Bimdconcert’ dat de  
Ollandse dorpskapel in 2008 gaf. Mijn zoon en dochter spelen 
beiden bij de kapel”, vertelt Wilma. “Eén keer in de vijf jaar 
is er een veiling voor de Ollandse Dorpskapel. Er kon des-
tijds ook geboden worden op een concert door de Ollandse 
Dorpskapel. De koper van het concert heeft de kapel toen 
bij ons achter in de Beemd  laten spelen. Ik ben daar toen 
naar toe gegaan en heb deze foto gemaakt. Het was gewoon 
een mooie combinatie van Rooise cultuur en natuur”, zo sluit 
Wilma af. 

Dat de ingezonden foto’s in het gemeentehuis worden geëx-
poseerd is geen toeval, zegt Richard de Visser. “Het is alweer 
een jaar geleden dat ik de burgemeester sprak. Ik vroeg hem 
toen of we de foto’s van de toen nog te houden fotowedstrijd 
in het gemeentehuis ten toon mochten stellen. Dat was geen 
probleem en nu zijn we zover”. 

Tot en met drie april
De fototentoonstelling wordt komende vrijdagmiddag om 
vier uur geopend. Daarna zijn de foto’s gedurende drie weken 
tot en met donderdag 3 april te zien tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. Wie de foto’s al eerder wil zien, kan op 
de website van het RCE, www.rooiscultureelerfgoed.nl onder 
het kopje ‘Tweede lustrum RCE’ al  voorproeven. Maar er gaat 
natuurlijk niets boven de echte foto.

ONZE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN 

 

B E R G E I J K  
DE WATERLAAT 8  
T0497 552882 

T I L B U R G
APHRODITESTRAAT 2
T013 5784444

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111  

V E G H E L
CORRIDOR 7
T0413 312200

H E E R L E N
IN DE CRAMER 148A 
T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 
T0493 441111

NU SAMSUNG TABLET CADEAU
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*
Het zijn inspiratieweken bij Nuva. 
Speciaal daarom krijgt u nu een 
Samsung Galaxy tab 3 bij aankoop 
van een keuken. En ook bij het maken 
van een offerte krijgt u een cadeau. 
Welkom!

JOUW SMAAK, VOOR ELK BUDGET

D E  H E L E  M A A N D  M A A R T :  I N S P I R A T I E W E K E N  B I J  N U V A
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SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

WWW.NUVAKEUKENS.NL
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Magazijnopruiming Puur Basic
Op 15 maart houdt Puur Basic een magazijnuitverkoop. Puur 
Basic Interieur heeft een mooie collectie artikelen in basic kleu-
ren en natuurlijke materialen. Het assortiment wordt regelma-
tig aangevuld. Daarom maakt het nu plaats voor de nieuwe 
collectie d.m.v. een magazijnuitverkoop met hoog oplopende 
kortingen. Je vindt er een divers aanbod zoals tafellopers, lam-
pen, kussens, glaswerk, bloempotten etc. Kleine Heisteeg 1 in 
St.Oedenrode. www.puurbasic.nl

advertorial

Doneer koffie voor de 
Voedselbank
Wat is er nu lekkerder en gezelliger dan samen met vrienden en 
familie een lekker kopje koffie te drinken? Helaas is dit niet voor 
iedereen mogelijk. Er zijn in Nederland (te) veel mensen die onder 
de armoedegrens leven. Deze mensen kunnen in aanmerking ko-
men voor ondersteuning door de Voedselbank.

De Voedselbanken beschikken echter niet over voldoende koffie. 
Daarom hebben zij het Damiaancentrum Nederland (DCN) ge-
vraagd mee te helpen om pakken koffie in te zamelen die dan door 
de Voedselbank aan de betreffende mensen worden afgegeven.

Het Damiaancentrum Nederland is gevestigd in een bijgebouw van 
Novadic-Kentron (het voormalige Damianenklooster), Schijndelse-
weg 46 te Sint Oedenrode.
Zo ver hoeft u echter niet te rijden, want bij Bert de Graaf,  
Azaleastraat 31 in Nijnsel en ook weer bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17 kunt u pakken koffie inleveren! Alle ingezamelde koffie 
komt voor 100% bij de Voedselbank terecht. Meer informatie over 
de achtergrond van het Damiaancentrum Nederland en over de 
projecten is te vinden op www.damiaancentrum.nl.

Weer over het weer

Ook de maand februari was net 
als de andere wintermaanden de-
cember en januari veel te warm. 
De schaatsliefhebbers, die nog 

hoopten dat ze de ijzers afgelopen maand onder zouden kun-
nen binden, moesten hun heil in het buitenland of op kunstijs 
zoeken. Maar daar stond tegenover dat er minder regen viel 
en dat we de zon ook wat vaker zagen dan andere jaren.

Veel te warm
De gemiddelde etmaaltemperatuur in februari is 3,1°C, maar 
dit jaar was dat in de sprokkelmaand maar liefst 6,5°C. Ook 
de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur was veel 
hoger dan normaal. Die waarden bedragen respectievelijk 
-0,3°C en 6.4°C, maar ook die temperaturen werden in fe-
bruari 2014 ruim overboden met 3,2°C en 10,1°C. Het vroor 
slechts één nacht, maandag 3 februari daalde het kwik op 
waarnemingshoogte tot -1,7°C. Drie weken later, op maan-
dag de 24e wees de thermometer 14,1°C aan. Dat waren dan 
ook meteen de koudste en warmste dagen van de februari.

Iets minder regen dan normaal
Februari 2014 gaat net als de andere twee wintermaanden 
de boeken in als te droog. De afgelopen maand viel er bij ons 
48 mm regen en dat is minder dan normaal. Normaal valt er 
in deze periode 56 mm neerslag. Niet echt veel meer dan de 
afgelopen maand. In totaal bleef het in februari acht dagen 
helemaal droog en op zes dagen viel er minder dan een mil-
limeter regen. De meeste regen viel op vrijdag 7 februari. Aan 
het eind van die dag gaven de regenmeters aan dat er 9,5mm 
regen was gevallen.

De zon liet zich afgelopen maand vaker zien dan in andere 
februarimaanden. Op het eind van de maand had de zon 90 
uur en 57 minuten geschenen. Dat is bijna achtenhalf uur 
meer dan normaal. De zonnigste dag van de vorige maand 
was gemeten naar het aantal zonuren 23 februari. Die dag 
scheen de zon 8 uur en 52 minuten. maar gemeten naar rela-
tieve uren deed 3 februari het het beste. Toen scheen de zon 
89,4% van de tijd, dat ze kon schijnen.
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Praatwandeling over “beperkingen”
Het Gesprek te Pas, dat op zondag 
16 maart in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft als onder-
werp ‘(omgaan met) beperkingen’. 
We denken bij ‘beperkingen’ al 
gauw aan verstandelijke of lichame-
lijke handicaps – het liefst bij ande-
ren-. Hoe gaan we daarmee om? En 
hoe ervaren we onze eigen beper-
kingen? Iedereen, jong of niet meer 
zo jong, die over deze en dergelijke 
vragen mee wil denken en praten 
tijdens dit ‘gesprek met wandeling’, 
is van harte welkom op zondag 16 
maart om 10.00 uur bij het Da-
miaancentrum, Schijndelseweg 46, 
5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-
werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 
wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deelne-
mers in kleine groepjes een wande-
ling van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan, al of 
niet aan de hand van de meegege-

ven vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een ge-
zellige kop koffie/thee de ervarin-
gen, verhalen of meningen uit, be-
spreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze 
ontmoeting van mensen en hun 
ideeën en denkbeelden. 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
nader tot elkaar te brengen en wat 
inspiratie te bieden. Onze kosten 
bedragen per deelnemer ongeveer 4 
euro, we zijn tevreden met elke bij-
drage naar draagkracht. 
Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

Glow in the Dark party in 
Jeugddisco The Joy
Glowen, swingen, en chillen bij de 
Glow in the Dark party! Vrijdag 14 
maart, Jeugddisco the Joy.  

Je kunt je op deze avond helemaal 
op laten pimpen door onze glowers 
met glowsticks, glow make-up en 
zelfs glow nagelak. The Joy is de 

uitgaansgelegenheid voor jeugd van 
11 tot en met 15 jaar uit Rooi. Van 
19:30 uur tot 22:30 uur. Oude Lies-
houtseweg 7 (naast de hoofdingang 
van De Beckart). De entree is zoals 
altijd gratis. Zet alvast in je agenda, 
vrijdag 11 april GoedVoutparty!

Rooise meiden laten documentaire zien over eigen zee-avonturen 

Een drijvende school tussen de golven

Linde en Roos Staals staan al weer een 
tijdje op het vaste land, maar kunnen 
zich het klotsende water nog goed 
herinneren. Dolfijnen, watervallen, 
tropische eilanden, duiken tussen het 
koraal en een “doodgewone” Albert 
Heijn op Curaçao. Tussendoor ook nog 
even de schoolbanken in om op het 
dek VWO 4 en 5 te volgen, want het 
hoort er allemaal bij tijdens “School at 
Sea”, een talentenontwikkelings- en 
leiderschapsprogramma waar de twee 
stoere meiden in oktober 2012 aan be-
gonnen.

Na een halfjaar in een andere wereld 
te hebben geleefd, gaven ze zondag 9 
maart een presentatie in Mariëndael. 
Hierin deelden ze hun ervaringen die 
ze tijdens deze spannende tocht rijker 

zijn geworden. De opbrengst ging naar 
het “School for Life” fonds dat hun 
reis mogelijk had gemaakt. De avond 
begon met een korte diavoorstelling. 
Linde en Roos lieten hun rooster zien. 
Linde lachte: “Bij iedere zondag staat er 
“vrij”, terwijl we in werkelijkheid maar 
drie vrije dagen hebben gehad. Meestal 
moest je gewoon schoonmaken of was 
je hulp ergens anders nodig.” 

De meiden hadden aan het begin niet 
veel woorden nodig. Ze hoefden alleen 
maar de documentaire te laten zien, 
want deze vertelde eigenlijk al genoeg. 
Emmeline Batenburg heeft met behulp 
van een professional de zeereis in beeld 
gebracht. Een avonturenfilm die ieder-
een in de zaal deed verbluffen.

Na afloop lieten de avonturiers een aan-
tal souvenirs zien. Het publiek brandde 
los en het regende vragen. Al snel werd 
duidelijk dat Linde en Roos dankzij de 
reis veel zijn veranderd. Ze zijn over 
verschillende dingen anders gaan den-
ken. “De simpele dingen waren heilig 
op de boot”, verklaarde Linde. “We 
moesten zuinig met schoon water om-
gaan, er was bijna geen snoep, geen 
internet en we hadden amper plek om 
onze spullen op te bergen. Je wordt er 
in ieder geval creatief van. Ook volwas-
sen, want je doet dingen die je normaal 
gesproken pas veel later in je leven 
doet.” Linde en Roos zullen nog veel 
terugdenken aan de tijd die ze op de 
zeilboot hebben doorgebracht. Ze heb-
ben in ieder geval een uniek verhaal om 
de wereld te vertellen. 

linde (r) en Roos Staals
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Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

Zaterdag 15 maart open
één GRATIS bolletje ijs naar keuze 

Geldig op zaterdag 15 en zondag 16 maart. 
bij inlevering van deze coupon. 

* maximaal 1 bon  per persoon

Kerkplein 3a  
5492 AN  Sint-oedenrode

Tel. 0413-820279 
info@zoetehemel.nl 
www.zoetehemel.nl

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Vanaf heden 6 dagen geopend met de nieuwe collectie!!  

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

Gevluchte Karenstamleden zien beter door Rooise hulp

De Karenstam is een bergvolk dat 
voornamelijk leeft in Thailand, My-
anmar (voormalig Birma) en Laos. 
In Myanmar blijkt deze bevolkings-
groep niet bepaald welkom. De re-
gering jaagt ze weg. Vlak over de 
grens met Thailand zijn meerdere 
vluchtelingenkampen. Juist daar 
kwam Rooienaar en oud-opticien 
Leo Leenders onlangs terecht met 
Stichting Zienderogen. Een volgen-
de hoofdstuk in zijn avonturenreeks 
met de organisatie.

Inmiddels hebben Leo en zijn vrouw 
Erna al vele windstreken doorkruist 

om zich in te zetten voor Stichting 
Zienderogen. Een organisatie die 
oogmetingen verricht en brillen re-
gelt voor mensen die het hard nodig 
hebben. Dit bracht hen onder an-
dere naar Ghana, Albanië, Roeme-
nië, Mauretanië en Ghana. De laat-
ste keer is Leo zonder Erna gegaan, 
maar met zijn collega’s van de stich-
ting. Samen hielpen ze bijna dui-
zend mensen. Leo viel iets op. “De 
conditie van de ogen is hier stukken 
beter dan bijvoorbeeld in Afrika. 
Daar constateerden we veel meer 
schrijnende gevallen. Waarschijnlijk 
ligt dat aan gezondere voeding.” 

Leo bezocht maar liefst drie kampen 
die allemaal zeer moeilijk bereikbaar 
waren. In ieder kamp woont bijna 
twintigduizend man, sommige men-
sen al achttien jaar.

Leo: “De mensen zijn hier zeer be-
deesd, timide. Je kunt merken dat 
ze allemaal verschrikkelijke dingen 
hebben meegemaakt. Bovendien 
leven ze er in primitieve omstandig-
heden. ’s Nachts is het er pikdonker, 
omdat er geen stroom is. Met twin-
tigduizend man doen ze met één ge-
nerator.” Eén van de ervaringen die 
Leo het meest bij zal blijven is het uit 

het kamp smokkelen van een kind 
met een hoofdtumor. Die moest ge-
holpen worden in een ziekenhuis. 
“Dat kind hebben we een week op 
sleeptouw genomen. We hebben 
het achtergelaten in het ziekenhuis, 
omdat het geholpen moest worden. 
Dat zou anders niet gebeurd zijn”, 
onderbouwt Leo deze actie.  

Het team van de Rooienaar kwam in 
Thailand in contact met een Neder-
landse opticien die daar goed werk 

verricht door er mensen te behan-
delen. Ze hebben hem geholpen 
door het doneren van de nodige 
spullen. “Onlangs heb ik 500 euro 
gekregen van de Lions club in Sint-
Oedenrode om te schenken aan 
Stichting Zienderogen. Zoals je ziet 
kunnen we daar geweldige dingen 
mee doen. Ik ben de Lions dan ook 
zeer dankbaar”, vertelt Leo.  

Kijk voor meerdere foto’s op 
www.mooirooi.nl 

leo leenders helpt vluchtelingen door het meten van de ogen. 
Wanneer nodig krijgen ze een bril.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeentegids 2014

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 17 maart 2014 vindt plaats van 
9.00 – 10.30 uur.

 
Stempas
Alle kiezers hebben inmiddels een stempas toegezon-
den gekregen. Deze stempassen zijn verzonden in een 
envelop.
Heeft u geen stempas ontvangen, of 
bent u uw stempas kwijt geraakt, dan 
kunt u een vervangende stempas aan-
vragen bij het Klant Contact Centrum 
tot dinsdag 18 maart 12.00 uur. 

Identificatieplicht
Om te stemmen heeft u een stempas 
en een identiteitsbewijs nodig. U kunt 
stemmen in ieder stemlokaal binnen 

uw gemeente.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de ver-
kiezingen op onze website 
www.sint-oedenrode.nl

Omgevingsloket online gaat over op eHerkenning 
met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) per 1 april 2014
Vanaf 1 april 2014 hebben bedrijven 
eHerkenning met betrouwbaarheidsni-
veau 2 (EH2) nodig om in te loggen op 
Omgevingsloket online. 
Bij EH2 bepaalt de wettelijk vertegen-
woordiger van een bedrijf expliciet wie 
er namens het bedrijf bevoegd is met de 
overheid zaken te doen via Omgevings-
loket online. Dit verbetert de veiligheid 
en geeft bedrijven meer zekerheid bij 
het aanvragen van vergunningen en 
doen van meldingen.
Heeft u nu nog een EH1, stapt u dan zo 
snel mogelijk over naar een hoger be-
trouwbaarheidsniveau. Informeer voor 
u overstapt bij uw aanbieder welk ni-
veau voor u het best geschikt is. 
Voor een aantal diensten is EH2 name-
lijk niet voldoende en heeft u een ho-
ger niveau nodig. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het aanvragen van subsidierege-
lingen.

Inmiddels bieden alle aanbieders van 
eHerkenning niveau 2 aan. Zie voor het 
overzicht de matrix op de website van 
eHerkenning. 

Bestaande aanvragen in het 
Omgevingsloket
De overstap naar een ander niveau 
heeft geen invloed op bestaande aan-
vragen in het Omgevingsloket. De al 
eerder gedane aanvragen blijven zicht-
baar in het loket. U moet dan wel een 
eHerkenningsmiddel gebruiken die 
voor hetzelfde Kamer van Koophandel-
nummer is uitgegeven. De aanvragen 
die u als bedrijf hebt gedaan, zijn name-
lijk gekoppeld aan uw KvK-nummer en 
daarmee aan uw eHerkenningsmiddel.

Verandert uw KvK-nummer wel? Lees 
dan op www.infomil.nl/eherkenning 
wat in uw situatie mogelijk is.

21 en 22 maart 2014: NLDoet
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 
vindt NLDoet weer plaats, de grootste 
landelijke vrijwilligersactie van het jaar. 
Ook in Sint-Oedenrode zijn weer vele 
klussen aangemeld waarbij u de hel-
pende hand kunt bieden.  Het college 
van burgemeester & wethouders is blij 
met dit initiatief. Wethouder Hendriks 
doet graag een oproep aan alle mensen 

uit Sint-Oedenrode, jong en oud, om die 
dag  invulling te geven aan actief bur-
gerschap en uw talenten in te zetten.  
Enkele wethouders steken zelf ook de 
handen uit de mouwen.

Alle klussen in Sint-Oedenrode staan 
nu op de website www.nldoet.nl. U kunt 
zich daar ook aanmelden.

AKSE MEDIA start acquisitie gemeentegids
De gemeente Sint-Oedenrode is gestart 
met de voorbereidingen voor de nieuwe 
gemeentegids, editie 2014-2015. Voor 
deze gids werkt de gemeente wederom 
samen met uitgeverij AKSE MEDIA. Akse 
Media is een aantal weken geleden ge-
start met de werving voor advertenties.
Ook organisaties en verenigingen met 
een gratis vermelding kunnen hiervoor 
worden benaderd.

De acquisiteur  van Akse Media die de 
advertenties werft voor de nieuwe 
gemeentegids zal een brief van de 
gemeente voorleggen. In die brief be-
vestigt de gemeente dat Akse Media 

activiteiten uitvoert in opdracht van de 
gemeente Sint-Oedenrode. 
De nieuwe gids wordt medio mei gratis 
aan huis verspreid.  

Er zijn andere firma’s actief die in eigen 
beheer een vergelijkbare gids of plat-
tegrond uitbrengen en bedrijven en 
instellingen benaderen voor het plaat-
sen van advertenties in deze uitgave. 
De gemeente Sint-Oedenrode distanti-
eert zich van deze initiatieven en ver-
leent hier ook geen medewerking aan. 
Het gaat in deze gevallen niet om de 
officiële gemeentegids van 
Sint-Oedenrode of de losse plattegrond. 

Actualisatie kader- en uitvoeringsnotitie 
evenementenbeleid ‘Bruisend Rooi’

In zijn vergadering van 27 februari 2014 
heeft de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
de op onderdelen geactualiseerde kader-
notitie evenementenbeleid vastgesteld. 
Zij bepalen de kaders. Eerder heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode in haar vergadering 
van 21 januari 2014 de op onderdelen 
geactualiseerde uitvoeringsnotitie eve-
nementenbeleid vastgesteld. Dit is een 
bevoegdheid van het college.

Sint-Oedenrode staat bekend om haar 
bruisende activiteiten en evenementen. 
Als gemeente zijn wij daar trots op en 
koesteren dit. Om alles hiervoor in goede 
en duidelijke banen te leiden is in 2007 
evenementenbeleid geformuleerd. Het 
evenementenbeleid is onderhevig aan 
een sterke dynamiek van het type en de 
omvang van evenementen. Evenemen-
ten verdwijnen, nieuwe evenementen 
dienen zich aan en rol en functie van 
evenementen zijn en zullen veranderen. 
Deze ontwikkelingen samen met de de-
reguleringstaakstelling zijn aanleiding 
geweest om het bestaande beleid op 
onderdelen te actualiseren. De herijkte 
visie ‘De Rooi(s)e draad versterkt’ vormt 
de basis voor het evenementenbeleid.

De notities geven het kader voor het al 
dan niet vergunnen van evenementen 
en wanneer dit wel het geval is, onder 
welke voorwaarden. Ze bevatten daarom 
beleidsregels die duidelijkheid geven 
aan zowel de organisatoren en bezoe-
kers van evenementen als omwonenden 
en eventueel andere betrokkenen. De 
beoogde effecten van het evenemen-
tenbeleid zijn:
•  Creëren van duidelijkheid voor alle be-

trokkenen.
•  Realiseren van een eenvoudig,  

eenduidig en samenhangend beleid.
•  Beleid moet het organisatoren mak-

kelijker maken om hun activiteiten te 
kunnen ontplooien.

•  Beleid moet zoveel mogelijk bijdragen 
aan een positieve uitstraling van onze 
gemeente.

•  Toezicht en handhaving moeten een-
voudiger worden.

De doelstelling van de notities is het 
bevorderen van evenementen door het 
klantvriendelijker, toegankelijker en 
duidelijker maken van procedures en het 
streven naar het juiste evenwicht tussen 
gezelligheid en feestelijkheden aan de 
ene kant en het bewaken van de open-
bare orde, het beperken van de overlast 
en het bewaken van de leefbaarheid aan 
de andere kant.

De geactualiseerde beleidsnotitie ‘Uit-
voeringsnotitie evenementenbeleid 
Bruisend kunt u inzien of downloaden van 
onze website www.sint-oedenrode.nl 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
•  Geen vergunningsplicht maar mel-

dingsplicht voor kleinschalige evene-
menten die voldoen aan criteria zoals 
gesteld in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV);

•  Aanpassing van de Brandbeveiligings-
verordening en de APV hierop;

•  Vaststelling van een stratenplan waar-
bij het zonder vergunning (meldings-
plicht) mogelijk is om ten behoeve van 
een evenement een straat af te zetten 
die niet voorkomt op het stratenplan;

•  Verruiming van de eindtijden muziek 
op de vrijdag en zaterdag en de dagen 
voorafgaand aan een vrije dag naar 
01.00 uur de daaropvolgende dag. 
Hiermee worden de eindtijden mu-
ziek gelijkgeschakeld met de geldende 
eindtijden van  evenementen;

•  Verhoging van de geluidsnormen van 
(reguliere) evenementen volgens de in 
de notitie opgenomen geluidstabel;

•  Vaststelling van geluidsnormen voor 
speciale evenementen volgens de in 
de notitie opgenomen geluidstabel;

•  Hantering van dB(C) geluidsnormen 
(lage bastonen) naast de dB(A) geluids-
normen en de aanschaf van een ge-
luidsmeter hiervoor;

•  Vrijstelling van leges voor evenementen 
met een algemeen karakter, georgani-
seerd door vrijwilligersorganisaties en 
met een liefdadigheidskarakter die vol-
doen aan de in de notitie opgenomen 
criteria.

Algemene plaatselijke verordening 2014
Raadsbesluit d.d. 27 februari 2014 tot 
vaststelling de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2014

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat de ge-
meenteraad op 27 februari 2014 de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2014 
heeft vastgesteld. De APV 2014 treedt 
op 13 maart 2014 in werking. Gelijktijdig 

wordt de APV 2013 ingetrokken.
Het raadsbesluit en de nieuwe APV 
2014 liggen met ingang van 12 maart 
2014 gedurende 12 weken ter inzage 
in het gemeentehuis en kunnen hier 
tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 
12.30 uur) worden ingezien. 
Reden voor de APV wijziging is het op 
onderdelen voornoemde geactualiseer-
de evenementenbeleid ‘Bruisend Rooi’.

Brandbeveiligingsverordening Sint-Oedenrode 2014
Raadsbesluit d.d. 27 februari 2014 tot 
vaststelling van de Brandbeveiligings-
verordening Sint-Oedenrode 2014.

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat de ge-
meenteraad op 27 februari 2014 de 
Brandbeveiligingsverordening (BBV) 
2014 heeft vastgesteld. De BBV 2014 
treedt op 13 maart 2014 in werking. 

Het raadsbesluit en de nieuwe BBV 
2014 liggen met ingang van 12 maart 
2014 gedurende 12 weken ter inzage 
in het gemeentehuis en kunnen hier 
tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 
12.30 uur) worden ingezien. 
Reden voor de BBV wijziging is het op 
onderdelen voornoemde geactualiseer-
de evenementenbeleid ‘Bruisend Rooi’.

Wilma Schepens

Dagelijks de post in het 
centrum…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Twee Rooise jongens aangehouden voor 
brandstichting
De politie heeft vrijdag 7 maart rond 15.30 
uur twee Rooise jongens van 13 en 15 jaar 
aangehouden bij hun woning.
Eerder op de dag kwam bij de politie een mel-
ding binnen. Er was brand op een stuk heide 
aan de Hazenputten. De brandweer moest 

ter plaatse komen om het vuur te blussen. 
Niemand raakte gewond. Uit verder onder-
zoek van de politie bleek dat twee jongens 
vermoedelijk een vuurtje hadden gestookt, 
waarna het vuur was overgeslagen. De ver-
dachten konden later worden aangehouden 
en worden verhoord.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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 4 tot en met 10 maart 
2014 zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
•  Van Harmonie Antonius van Padua voor 

het houden van Nijnsel Meets 23 en 24 
mei 2014 in de Goede Herder te Nijnsel.

•  Van Veilig Verkeer Nederland voor het 
houden van een E-bike training op 28 
april 2014 op het parkeerterrein aan 
de Hertog Hendrikstraat te   
Sint-Oedenrode.

Evenementen

Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Inzameling oud papier

Donderdag 13 maart
•  KVO Nijnsel: papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur.

Zaterdag 15 maart
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh: container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur.

•  Sint-Joris gilde: container op het ter-

rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur.

•  C.V. De Klotjes: container aan de 
Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 
14.00 uur.

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-
school: container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur.

•  Ouderraad van de Odaschool: contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
– 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomer-
tijd van 08.00 tot 20.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval
Op zaterdag 22 maart wordt grof snoei-
afval opgehaald. Bewoners van alle 
bebouwde kommen kunnen hun snoei-
afval aan de straat leggen (7.30 uur), 
zonder zich aan te melden.

Regels voor het aanbieden van snoeiafval
-  duidelijk zichtbaar op de stoep en niet 

bij een groenstrook;
- om 07.30 uur aan de straat;
- gebundeld, maar niet met ijzerdraad;
-  boomstronken en takken met een 

maximale doorsnee van 10 cm;
- lengte; maximaal 1.50 m per bundel;
- gewicht; maximaal 25 kg per bundel.

Buitengebied
Bewoners uit het buitengebied moeten 
zich vóór donderdag 20 maart 12.00 
uur telefonisch aanmelden via de mel-
dingen- en servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Kremselen 11  5492 SJ 24-02-2014 Plaatsen brandmuur in 
   bestaande woonboerderij
Jkr Marcus van  5492 GE 26-02-2014 Kappen van 1 boom
Gerwenlaan 9 
Eendenputtenweg 5 5491 RX 27-02-2014 Bouwen van een bijgebouw
Huisakkerweg (berm  5492 TK 27-02-2014 Kappen van 5 bomen
ter hoogte van nr 20) 
Rijtvenweg 5 a 5491 PJ 27-02-2014 Verbouwen bestaande garage 
   tot mantelzorgwoning
Cathalijnepad 1 5491 GT 28-02-2014 Bouwen van een werktuigen- / opslagloods
Hoogeind 9 5491 VG 28-02-2014 Ontheffing voor een pensionstalling
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Kofferen 60 5492BP  6 weken Aanpassen bedrijfshaldeel naar 
   bedrijfsrestaurant
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Airborneweg 10 5492 NB 7-3-2014 Het wijzigen van ventilatiesysteem  
   (van rechtswege)
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Alfred Nobelstraat 20 5491 DB  Het verplaatsen van  lpg-vulpunt
Airborneweg 10 5492 NB  Het oprichten van mestverwerkings-
installatie bij varkenshouderij (eerste fase)
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
13 maart 2014 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 17 5491 SG  Het bouwen en in werking hebben  
   van pluimveestal, activiteiten milieu  
   en bouwen
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
13 maart 2014 ter inzage.

Vergunningen

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Melding incidentele festiviteit
De heer M. Toelen heeft op 25 febru-
ari 2014 een kennisgeving ingediend 
voor het melden van een incidentele 
festiviteit. De kennisgeving omvat het 
ten gehore brengen van zowel live als 
versterkte muziek in verband met een 
feestavond darttoernooi op zaterdag 15 
maart 2014. De festiviteit zal plaatsvin-
den binnen het pand van de inrichting 

van café D’n Toel aan de Pastoor Smits-
straat 4 te Olland.

Een horeca- inrichting mag maximaal 
6 keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor 
de normale bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). Voor 

een recreatie-inrichting is een maxi-
mum van 4 keer per jaar vastgelegd. In 
het evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waaraan 
moet worden voldaan tijdens een inci-
dentele festiviteit. Het evenementenbe-
leid kunt u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Zwart tasje met klein groen/goud portemonneetje met ID-

kaart en rode sleutel
•  Klein bruin portemonneetje met ID-kaart/rijbewijs/bankpas
• Gouden dames schakel armband 

Gevonden voorwerpen
•  Diversen jassen/truien/shawls/accessoires alleen uit de tent 

van carnaval
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13 maart             
Ziekenbezoekgroep Martinus-C
13.30-15.00

14 maart              
Bijeenkomst nabestaanden, 
De Goede Herder 14.00-17.00
Pastoraal team 12.30-14.00
Rock Solid 19.00-20.30

17 maart              
Biddende Moeders, parochiezaal
Nijnsel 13.45-14.30

18 maart 
Bezinningsavond, parochiezaal 
Nijnsel 20.00-21.30

20 maart              
Pastoraal team 12.30-14.00

24 maart              
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRk ©

Laten wij danken, allen die het onderwijs verzorgen op 
katholieke scholen. Onderwijs geven is een daad van liefde, 
is liefde geven.

Paus Franciscus

genda

van de pastores

Geloof bouwt voor de eeuwigheid
Heilige plaatsen zijn plaatsen die 
mensen met geloof aantrekken. 
Vaak kennen de heilige plaatsen 
een traditie van opbouw, afbraak 
en herbouw. Steeds opnieuw wor-
den mensen door het geloof gemo-
tiveerd op te bouwen wat eerder 
afgebroken of vergaan is.

In onze tijd maken wij ons bezorgd 
over het verlies van heilige plaat-
sen in onze dorpen en steden. Wij 
zijn bang dat onze heilige plaatsen, 
onze kerken met hun rijke traditie, 
gesloten en daarmee verloren gaan.

Wat wij echter niet lijken te besef-
fen, is dat de oorzaak hiervoor bij 
onszelf ligt. Alleen wijzelf als gelo-
vige mensen bepalen of er sprake 
is van een levende geloofsgemeen-
schap die een heilige plaats of kerk 
tot leven doet komen.

Als wij samen willen dat onze ker-
ken behouden blijven en dat onze 
heilige plaatsen in ere worden ge-
houden, is hiervoor maar één ding 
nodig en wel geloof.

Geloven maakt alles mogelijk. Ge-
loven doet bergen verzetten en ge-
loven maakt dat onze kerken hun 
functie als verzamelplaats voor de 
geloofsgemeenschap terug krijgen 
en aldus  behouden blijven.  

Het is dus aan ons hoe zorgvuldig 
wij omgaan met ons geloof, onze 
traditie en onze kerken en heilige 
plaatsen.

Wellicht dat u deze gedachte mee 
kunt nemen onderweg naar Pasen 
2014. 

Diaken frank van der geld

Son neemt afscheid van Karel Baken

Zondag 9 maart hebben de 
parochianen van de St. Petrus’ Ban-
denkerk in Son afscheid genomen van 
Karel Baken. In zijn afscheidsspeech 
memoreerde pastor Bakermans de 

opdracht die hij 21 jaar geleden aan 
Karel meegaf toen hij begon als diri-
gent van het Sons parochiekoor. Ka-
rel moest zorgen voor vernieuwing in 
de muziek, voor een betere aanslui-

ting bij de liturgie en voor een goede 
samenwerking en enthousiasme bij 
de koorleden. Daar is hij volledig in 
geslaagd. Wij zien hem dan ook met 
lede ogen vertrekken.

 
Reisgids 

God trekt met ons mee door het leven, ook in deze 
veertigdagentijd. Hij is onze reis-gids en laat ons nooit alleen.  

Familieviering 
Zondag 16 maart 

9.30 uur in de St. Martinuskerk in Sint-Oedenrode 

  m.m.v. Kinderkoor Nijnsel 

9.30 uur in de St. Genovevakerk in Breugel 

  m.m.v. Kinderkoor de Notenkrakertjes 

Je bent van harte welkom 

 

Oedenrode

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

Vastenaktie

Met de veertigdagentijd is ook de 
vastenaktie weer begonnen. Ko-
mende zaterdag en zondag wordt 
er voor de vastenaktie “Samen 
Verder”  gecollecteerd. Dit jaar 
staat Ghana centraal en zamelen 
wij geld in voor een transportbus 
voor het St. John of God Hospital 
in Duayaw Nkwanta. De kosten 
van aanschaf van deze hospitaal-
bus bedragen € 28.300.  Onze 
bijdrage hieraan wordt dan ook 
bijzonder gewaardeerd. Vandaar 
onze aandacht voor deze vasten-
aktie. Meer informatie leest u op: 
www.samenverderstichting.nl 
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Sluiting begraafplaats Knoptorenkerk
De Stichting Knoptorenkerk, eige-
naar van de begraafplaats, heeft de 
begraafplaats met ingang van 1 janu-
ari 2014 jl.  gesloten: er vinden geen 
begravingen meer plaats. De begraaf-
plaats blijft voor rechthebbenden/
contactpersonen wel toegankelijk.

Stichting Knoptorenkerk gaat de be-
graafplaats opknappen; het wordt 
een waardig monument naast de 
Knoptorenkerk. Na 1 oktober 2014 
wordt een aantal verwaarloosde 
grafmonumenten, waarvan geen 
contactpersonen bekend zijn, ver-
wijderd.   Zie website: 
www.knoptorenkerk.nl/
begraafplaats.

Rechthebbenden die een monument 
alsnog willen bewaren, opknappen 
of vernieuwen worden verzocht zich 
vóór 1 oktober 2014 te melden bij  

Stichting Knoptorenkerk: 
info@knoptorenkerk.nl

óf via het postadres: Kerkdijk-Noord 
8,  5491 AR Sint-Oedenrode.  

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

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

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

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Uw waardevolle MOTORRIJTUIG verdient een 

verzekering met een goede dekking!

Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel premie betalen

WIJ HELPEN U GRAAG

Bisschop Hurkmans ontvangt eerste boek over 
Martinuskapel

Iets meer dan tien jaar geleden be-
gonnen de leden van carnavalsver-
eniging de Deurdouwers met het 
bouwen van een eigen kapel, de 
welbekende Martinuskapel aan het 
Everse. Sindsdien is er enorm veel 
gebeurd rondom het gebedshuisje. 
Een groot gedeelte van die avontu-
ren is gebundeld in het boek ‘Met 
de mantel der liefde, het ontstaan 
van een kapel.’ Afgelopen zondag-
middag werd het eerste exemplaar 
overhandigd aan bisschop Hurk-
mans.

Hurkmans kon het zich 
bijna niet meer herinneren, 
maar in 2008 al schreef 
hij het voorwoord van 

het boek. In de tuin van pas-
toor Blom bladerde hij samen met 
de auteur van het schrijven – Freek 
Compagne – door het boekwerk. 
Aan de anekdotes van de aanwezige 
‘bouwploeg van de Martinuskapel’ te 
horen is er altijd nog ruimte voor een 
tweede uitgave. Ze verwezen de bis-
schop meerdere malen naar het boek 
en vulden het aan met andere waar-
devolle voorvallen. Ook maakten ze 
van de gelegenheid gebruik om vra-
gen te stellen  aan Hurkmans die ze 
maar wat graag beantwoordde. 
“We hebben de afgelopen tien 

jaar ongeveer drieduizend foto’s en 
krantenknipsels verzameld die met 
de Martinuskapel te maken hebben. 
Daarna zijn we gaan selecteren. Wat 
plaatsen we en wat niet. Uiteindelijk 
is het een mooi geheel geworden”, 
zegt Compagne trots. De bisschop 
was het duidelijk met hem eens. Ge-
biologeerd bladerde hij door ‘Met 
de mantel der liefde.’ “Dit is duide-
lijk jullie trots”, voegde hij toe. “En 
als iets je trots is dan is het je dier-
baar. Jullie hebben het niet alleen 
gebouwd, maar blijven er ook bij 
betrokken. Dat is duidelijk.” Tot slot 
werd volgens goed gebruik getoost 
op het nieuwe boek, dat verkrijgbaar 
is bij Primera en ’t Paperas voor het 
symbolische bedrag van 11,11 euro.

Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 15 maart
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) 
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, Harrie Peters, 
Fransje van den Hoven-Martens, 
Mariëtte Heusschen-Hofman.
Zondag 16 maart
09.30 uur: Eucharistieviering Gezins-
viering m.m.v. de Notenkrakertjes, 
Kinderwoorddienst.
intentie: Nell Vrenssen-Sol, Thea Vos-
Dikker, Monique Brok-Ruijsbroek, 
Loes Luijben-Schouten, Mien Brans-
vd Laar, Bertus van Kroonenburg, Cato 
van den Boogaard, Cor Minten.
Zaterdag 22 maart
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

De Goede Herder
Zaterdag 15 maart 19.00u. Eucharis-
tieviering met parochieel koor.
Intenties: Annie Bekkers-van der Heij-
den; Gerard Voets; Ouders Vos-Mut-
sers; fam. van den Hurk-van de Tillaar; 
Toon van den Hurk; Jeroen Scharen-
borg; Bertus Oerlemans; overl. fam. 
De Bie-Brouwers; William Thijssen; 
overl. ouders Willem en Marie Verha-
gen-van Schijndel en zoon Piet.

Liempde
Zaterdag 15 maart 18.30 uur 
Mien Verdonk – Raaimakers (mgd)
Willem Renders (verj)
Zondag 16 maart  09.30 uur 
Wim v Abeelen
Cornelia Habraken – Huijskens
Maandag 17 maart 09.00 uur
Dinsdag 18 maart 19.00 uur 
Woensdag 19 maart 19.00 uur 
H. Jozef
Uit dankbaarheid
Donderdag 20 maart 09.00 uur 
Vrijdag 21 maart 09.00 uur 

Overweging 15 en 16 maart
Mensen zijn steeds op zoek naar 
nieuwe, bijzondere ervaringen – via 
drugs, door uitdagende activiteiten 
zoals bungee-jumpen, of bij dance-
concerten. Ons gewone, dagelijkse 
leven is voor velen vaak te gewoon, te 
saai. Dit weekeinde horen we over een 
heel bijzondere ervaring van de drie 
meest beminde apostelen. Zij mogen 
met Jezus de berg op en maken dan 
iets unieks mee: ze zien en horen hoe 
Jezus omgeven wordt door goddelijk 
licht en door God als zijn Zoon wordt 
aangeduid. Dat gebeuren is een voor-
uitblik op de hemelse heerlijkheid en  
stelt die apostelen in staat om daarna 
weer verder te gaan op die moeilijke 
weg van alledag. Zo is ook de zon-
dagsmis bedoeld: als een moment 
om even bij God te zijn, zodat we de 
rest van de week weer voort kunnen 
als volgelingen van Christus. Welkom 
dus!
   
H. Martinus Olland
Zaterdag 15 maart 
Geen eucharistie.

Martinuskerk 
Zondag 16 maart 9.30u.: Gezinsvie-
ring met Nijnsels kinderkoor.
Intenties: Piet van Rooij, Martien Kas-
kens, Annie en Sjef Essens-van de 
Wetering, Jan van de Wijdeven, Tiny 

en Jan Habraken-van Iperen, Riek 
van de Ven-van Beek, Nelleke en 
JanusSmetsers-Hubers, Anna Hurkx-
van der Velden, Overl. ouders Ver-
meltfoort-Sanders en overl. fam., 
Overl. ouders Ploegmakers-van Rooij 
en Leo, Toon en Anna de Korte-van 
Kempen, Stien Bekkers-Bekx, Janus 
Dortmans, Theo van der Wijst, Helma 
van de Loo-van de Groenendaal, Jan 
van de Laar. Doopviering van Rick van 
der Heijden.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Intentie: bijzondere intentie.
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 Zondag 16 maart, Dienst in Son, Pre-
dikant Ds. D. Strasser.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 16 maart om 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor  
Intenties:  
Wim Merks, Sjaan Janssen- Merks, 
Jan van Lith, Marinus en Drika Verha-
gen- van Hooff, Martien Raaijmakers,  
Mien v.d. Brand- van Oorschodt, Jans 
v.d. Meerakker, Rien Lathouwers, Ad 
Verhagen, Driek en Francien Verschuij-
ten- Saris, overl. fam. Saris, overl. fam. 
Hulsen- Mutsaers,  Petra van Erp- van 
Hooff, Toon van Erp.           

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 15 maart
18.30 uur Eucharistieviering in Breugel 
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 16 maart
09.30 uur: Gezinsviering in Breugel, 
“Veertigdagentijd”
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Jo Aarts-van de Wetering, 
Cor Coensen (1e jaargetijde), Annie 
Heijmans-Bogaerts, Cis Richters-Ver-
kuijlen, Corrie van Hal, Gerrit Ribbers, 
Bertha de Groot-Janssen, Martien en 
Mien Koks-van Eerd, Christa Bielefeld-
Jahnke, Wolf Edlinger, ouders Theu-
nisse-van de Ven.
Maandag 17 maart
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 19 maart, Hoogfeest H. 
Jozef
19.30 uur: Eucharistieviering

Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag 15 maart om 17.30 uur: eu-
charistieviering met zang Ritakoor.
Misintenties: Peter van der Linden, 
Corne Sanders, Antoon Opheij, Riek 
Vogels v.w. verjaardag, Marinus van 
der Berk, Overleden ouders De Koning 
- van de Wijdeven, Ine van der Brand, 
overleden ouders v.d. Heijden - van 
Kuik en zoon Willie voor een ernstig 
zieke. Afgelopen zondag 9 maart heb-
ben Erik Klerks en Zola de Koning het 
doopsel ontvangen in de Ritakerk van 
Boskant. Donderdag 20 maart 1ste Ri-
tanoveen.

Odendael
Zondag 16 maart om 10.00 uur: 
woord en communieviering met man-
nenkoor Dinther.
Intenties: Overleden mevrouw de 
Sprong, Doortje Aarts, overleden ou-
ders Aarts en familie

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00-13.00 uur
Andere tijden op afspraak
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode
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Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

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

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl
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Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

REGEL NU UW 
CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD 

Installatiebedrijf Voss zorgt ervoor dat u ook in de 
toekomst met een onderhoudscontract voor 

uw cv installatie, er altijd warmpjes en veilig bij zit. 
Onze serviceafdeling is altijd voor u paraat.

Neem nog vandaag contact op 
voor het maken van een afspraak: 0413-472184

11

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31

Bekijk de website van….

Huyberts Keukens is een professional op het gebied van keukens. Jar-
enlange ervaring wordt er gekoppeld aan een enorme kennis van de 
keukenbranche. Dat laat ook de website zien van het bedrijf. Keukens 
in alle soorten en maten en ook nog eens in alle prijsklassen. Wilt 
u informatie over een nieuwe keuken? De site geeft veel extra info, 
maar natuurlijk staat het team van Huyberts Keukens u ook in de zaak 
graag te woord.  

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

HENRI RAAIJMAKERS

RooisBurgerBelang
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Lezerspodium....

Baarlijke nonsens steken de kop 
op om de kiezers te misleiden
Vandaag ontvingen wij op ons huis-
adres een verkiezingsblaadje van Roois-
BurgerBelang. Als geïnteresseerde bur-
ger ga je natuurlijk lezen wat deze partij 
te berde brengt.
Van de 12 agendapunten zijn er min-
stens 3 bij die onjuist zijn dan wel on-
mogelijk zijn. Als 1e wordt  de voorge-
nomen fusie van de 3 gemeenten aan 
de kaak gesteld. Daar kun je het niet 
mee eens zijn en dat mag je gewoon 
zeggen. Maar om te beweren dat de 
fusie de rooise burger per jaar € 150,- 
aan lasten gaat kosten, slaat nergens op 
omdat het nergens op is gebaseerd.
Als 2e punt dat bij mij niet enkel de 
wenkbrauwen doet fronsen maar ook 
mijn politieke bloed doet koken is, wat 
er geschreven wordt: “WMO en bij-
stand. Geen willekeur, laten toetsen 
door onafhankelijke commissie”. Om 
met zo’n standpunt de kiezer voor je 
partij te willen winnen, doe je aan volks-
verlakkerij. Kom met bewijzen en richt 
je tot het college van Burgemeester en 
Wethouders en/of tot de gemeente-
raad. Dit is goedkope prietpraat aan de 
bar.
Als laatste punt, dat ouderen vooral in 
het centrum zal aanspreken is het voor-
nemen van deze partij om te “trachten 
openbaar vervoer weer door centrum te 
krijgen”. Dat is een sluw lokkertje, maar 
totaal niet gebaseerd op enige realiteit 
om dat alsnog weer gedaan te krijgen 
bij de busmaatschappij en de provincie.

Ik heb er als vertrekkend raadslid be-
hoefte aan om dit soort onzin aan de 
kaak te stellen.

frans van den Boomen
villenbraken 5.

Stemmen
Geachte leden van de Gemeenteraad,
In tegenstelling tot de heer Richard de 
Visser (zie zijn artikel van vorige week 
in de rubriek Lezerspodium) waarin hij 
schrijft dat hij niet gaat stemmen, om-
dat hij niet eens is met de gemeentelijke 
fusie (dat is zijn goed recht) ga ik wel 
stemmen. Ik vind het wel mijn burger-
plicht om te stemmen en dat ga ik dan 
ook doen. Wel hoop ik dat de nieuwe 
raad ook luistert naar de wensen van 
ons Rooienaren en niet zoals de VVD en 
Hart voor Rooi, die alle verzoeken ( o.a. 
2400 verzoeken) inzake het behoud 
van het Martinushuis gewoon naast 
zich neer legden. Wel zou ik willen dat 
er een referendum zou komen over de 
gemeentelijke fusie.
Democratie is: vrijheid hebben je stem 
te laten horen. Dat doe ik ook deze keer 
door een hokje rood te maken op lijst 
1. (een andere kleur dan rood zou ook 
wel eens leuk zijn) Daar geef ik nu mijn 
voorkeur aan en hopelijk met mij heel 
veel Rooise burgers.

Met vriendelijke groet,
Bert de graaf
azaleastraat 31

Veghel en Uden zijn weer “on 
speaking terms”
Partijen hebben toenadering gezocht 
om te praten over de ontwikkeling in de 

regio Brabant-Oost.
Beide gemeenten willen aansluiting op 
het spoorwegnet en zien veel in de uit-
breiding van de werkgelegenheid voor 
hun inwoners.

Navraag bij de provincie resulteerde in: 
Je moet een broedende kip niet storen 
……. Eerder heeft de provincie ver-
klaard, dat zij geen behoefte heeft aan 
losse eindjes.

Dit verandert de situatie. Wellicht wor-
den de eieren van Boxtel in het mandje 
van Rooi gelegd en kan de gemeente-
raad haar energie beter gebruiken dan 
trekken aan een dood paard !

M. de Reus
Marijnenstraat 29

Bieb blijft actief in scholen en 
kleine kernen
Graag wil ik reageren op de open brie-
ven van de afgelopen weken met be-
trekking tot het mogelijk sluiten van 
bibliotheek steunpunten. Het sluiten 
van de bibliotheeksteunpunten betreft 
vooral de dienstverlening aan volwas-
senen en niet het verdwijnen van de 
dienstverlening in de scholen. 

De taalontwikkeling van kinderen vind 
ik, maar ook het hele college, het meest 
belangrijk. Daarom willen we de be-
schikbare middelen vooral inzetten voor 
0-12 jarigen, dus ook in de scholen! Hoe 
deze dienstverlening er uit gaat zien, is 
nog niet helemaal duidelijk. Dat moet in 
overleg met scholen en bibliotheek nog 
verder worden uitgewerkt. Wij willen 
de leesbevordering en het genieten van 

voorlezen al in de voorschoolse opvang 
stimuleren. Ouders ontvangen bijvoor-
beeld al van het consultatiebureau in-
formatie over de bibliotheek.
Dat deze nuances zijn verdwenen uit 
de communicatie betreur ik ten zeerste. 
Blijkbaar heb ik het onderscheid tussen 
volwassenen en 0-12 jarigen onvol-
doende benadrukt.

Nog even iets over het proces wat 
wordt doorlopen. De gemeenteraad 
heeft in 2012 besloten om fors te be-
zuinigen op de bibliotheek. Het budget 
gaat van 400.000 euro per jaar terug 
naar 267.000 euro. Burgemeester en 
wethouders moeten deze bezuiniging 
uitvoeren. Dat betekent dat er voor 
sommige activiteiten veel minder geld 
is. Om tot een goede afweging te kun-
nen komen heeft de bibliotheek ons een 
voorstel voorgelegd. Dat voorstel wordt 
grotendeels gevolgd.  

Jeanne Hendriks-van kemenade
Wethouder gemeente Sint Oedenrode
Hart voor Rooi.

VVD
Inderdaad mijnheer Van Hoof. VVD 
staat in Olland vooral voor Volledig 
Vrije Doorgang. Inderdaad, voor de 
bewoners van Olland is een vrije door-
gang erg belangrijk. Daar is de VVD het 
volkomen mee eens. 

Daarom heeft René Dekkers, VVD-
wethouder met wegen en groen in zijn 
portefeuille, direct na de verkiezingen 
stappen ondernomen. Hij heeft onder 
andere formeel bezwaar gemaakt bij 
de gemeente Boxtel. Er zijn meerdere 

gesprekken geweest met het College 
van B&W van de gemeente Boxtel. 
De Dorpsraad is volledig op de hoogte 
van de stappen die er zijn genomen. 
  
Uiteindelijk ruim een jaar geleden heeft 
het College van Boxtel besloten om de 
gesloten verklaring terug te draaien. 
Tegelijkertijd besloot het College dat er 
om de weg veiliger te maken nog en-
kele voorzieningen in het wegdek zou-
den moeten worden aangebracht. Dit 
besluit heeft de gemeente Boxtel per 
brief medegedeeld aan onze wethou-
der, die dat weer heeft teruggekoppeld 
aan de Dorpsraad. Dit resultaat is ook 
uitgebreid in de pers geweest. 

Het kostte achteraf bezien veel tijd. 
Er zijn veel gesprekken over gevoerd. 
Maar feit blijft: ‘de VVD zegt wat ze 
doet en doet wat ze zegt’.  Wat wet-
houder Dekkers niet heeft gedaan. Hij 
is niet gaan kijken of de gewraakte 
borden daadwerkelijk zijn verwijderd. 

Naar aanleiding van de ingezonden 
brief is er weer opnieuw contact ge-
weest met de gemeente Boxtel. De 
afspraak is nu dat de borden volgende 
week echt zullen worden weggehaald. 
Dat is mooi, maar het is jammer dat dit 
ondanks de veelvuldige communicatie 
met de Dorpsraad en de berichtgeving 
in de pers door middel van een inge-
zonden brief midden in de verkiezings-
tijd voor het voetlicht moet worden ge-
bracht. Eén telefoontje naar wethouder 
Dekkers was voldoende geweest. 

Harry Bekkers,
voorzitter vvD Sint-Oedenrode

Janine Heisterkamp

Ik ben Janine 
Heisterkamp en nu 
alweer acht jaar ge-
meenteraadslid. De 
laatste vier jaar ben 
ik veel bezig ge-

weest met ruimtelijke ordening en groen beleid. 

Vandaag heeft u onze “I love Rooi” sticker 
in deze krant gevonden.  Een sticker die pre-
cies zegt hoe de mensen van Hart voor Rooi 
het voelen. We houden van ons Rooi met het 
prachtige centrum, de wijken waar het fijn 
wonen is en van ons mooie buitengebied. 
Mijn partij is zuinig op deze kernkwaliteiten.

Hart voor Rooi gaat voor een aantrekkelijk en 
dus vooral compact centrum, omdat dat van 
levensbelang is voor onze ondernemers. Leeg-
stand voorkom je nooit helemaal, zeker niet in 
deze tijd. Daarom is het juist zo belangrijk dat 
het winkel gebied geconcentreerd blijft. Een 
goede samenwerking tussen gemeente en 
winkeliers is voor ons centrum een pré. Daar 
moeten we samen energie in blijven steken. 

Als het over onze woonwijken gaat dan vin-
den we groen erg belangrijk. Te gemakkelijk 
worden er bomen gekapt langs de wegen en 
in de wijken. Het groen is onder druk van de 
bezuinigingen versobert. Maar genoeg is ge-
noeg en we moeten zuinig zijn op het groen 
wat we hebben. De parkeerdruk in wijken is 
hoog en we moeten opletten dat het bijmaken 
van parkeerplaatsen niet altijd ten koste gaat 
van de plantsoenen en grasvelden. Groen in 
wijken is belangrijk voor ons en onze kinde-
ren, het maakt een wijk aantrekkelijk om in te 
wonen en te leven.

En dan ons mooie buitengebied. Ons dorp 
ligt in het Dommeldal en we hebben prach-
tige natuurgebieden binnen onze grenzen. De 
toeristische waarde van dit mooie buitenge-
bied is ook economisch belangrijk maar dan 
moet dat gebied wel mooi blijven. In het bui-
tengebied moet je rekening te houden met de 
bedrijfsvoering van agrarische ondernemin-
gen maar een goede balans met de omgeving 
is hierbij ons uitgangspunt. Als Hart voor Rooi 
zoeken we naar een gezond evenwicht tussen 
landbouw, veeteelt, natuur en volksgezond-
heid. Over 25 jaar  moet onze gemeente nog 
steeds leefbaar, groen en aantrekkelijk zijn.

Hart voor Rooi: Hart voor Rooienaren!

GOED GEZIEN… STEM RIEN

De 
juiste man op 

De juiste plaats

RIEN VERhaGEN 
CDa-ROOI 

lIjST 2 NR. 2

Met vriendelijke groeten,
Jan Verhagen

Gemeenteraadsverkiezingen 
Op woensdag 19 maart 2014

van 07.30-21.00 uur 
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Vragen aan de lokale liberalen?
In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart is de 
Rooise VVD aanstaande vrijdag sa-
men met andere partijen te vinden 
op de weekmarkt in het centrum en 
in Odendael.

In de ochtend richten zij een kraam 
in tijdens de weekmarkt en ’s mid-
dags verhuist men naar de centrale 
hal van Odendael. De VVD’ers gaan 
op deze dag graag met u in gesprek 

over kleine, maar ook over grote on-
derwerpen. 

Ook horen ze graag van u welke 
punten naar uw mening in de ko-
mende raadsperiode gerealiseerd 
moeten worden. Kom vrijdag 14 
maart naar één van deze locaties en 
laat uw vragen beantwoorden door 
de kandidaten en leden van de VVD.

Natuurlijk stemmen wij VVD

Op woensdag 26 maart is het offi-
ciële afscheid van fractievoorzitter 
Freek Glorius. Een kleine maand la-
ter staat het afscheid van wethou-
der René Dekkers gepland. Voor 
beide heren is het duidelijk: “stem 
VVD op 19 maart”. 

De koers die zij mede 
hebben ingezet, heeft 
geleid tot een duidelijke 
en consistente partijlijn. 
Er staat een partij die doet 
wat zij zegt en zegt wat 
zij doet. “Het is geweldig 
om het enthousiasme en 
talent bij de kandidaten 
te zien” aldus Glorius die 
de politiek zal gaan mis-
sen. “Ik maak me totaal 
geen zorgen over de op-
volging” aldus Dekkers 

die het na 20 jaar politiek tijd vindt 
om het stokje over te dragen. 

De afgelopen jaren heeft de VVD 
veel bereikt en kon zelfs de afgelo-
pen maanden 2 belangrijke punten 
uit het vorige verkiezingsprogramma 

verwezenli jken: 
Een welstandsvrij 
Rooi met uitzon-
dering van het 
centrum en de 
toekomstige aan-
leg van een vrij-
liggend fietspad 
langs de Bobbenagelsweg.

Beide heren hebben veel steun er-
varen van de overige fractieleden 
en ook van de achterban. De steun 
van en discussie met de inwoners en 
ondernemers ervaren zij als noodza-
kelijk. “Sint-Oedenrode maken wij 
samen” besluit Dekkers.
Beide heren twijfelen dan ook geen 
seconde als gevraagd wordt op wel-
ke partij men zou moeten stemmen: 
“VVD, lijst 3”.

Op zaterdag 8 maart kon u in het 
centrum van Rooi niet om de VVD 
heen. In de buurt van elke super-
markt waren de kandidaten en leden 
van de lokale liberalen te vinden zijn.

De VVD’ers gingen in gesprek over 
kleine, maar ook over grote on-
derwerpen. Ook deelden zij flyers, 
kleurplaten, winkelwagenmuntjes 
en andere gadgets uit.

Tussen twee en drie uur stopte de 
VVD-bus op de markt met daarin o.a. 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
Halbe Zijlstra. Samen met de leden 
van andere afdelingen en van de 
Rooise VVD trok hij door ons mooie 
centrum om een praatje met de inwo-
ners te maken. Een handje geholpen 
door het mooie voorjaarsweer kan de 
VVD spreken van een groot succes.

Halbe Zijlstra op bezoek in Rooi

Actie Rooise VVD groot succes

HART VOOR ROOIENAREN
#Janneke van Vugt

Lijst   

4

HART VOOR GROEN
#Janine Heisterkamp

Lijst   

4

HART VOOR SAMENWERKEN
#Rik Compagne

Lijst   

4

Ik ben Omar, ben 19 
jaar oud en nog student. 
Ik ben de benjamin van 
de partij. Ik ben lid van 
deze partij geworden, 
omdat ik graag de be-
langen van de burgers 
wil behartigen, met het 
accent op de jeugd. Ik 
heb veel doelstellingen 
die ik graag wil realise-
ren. Ik wil graag dat er 
genoeg voorzieningen 

en faciliteiten zijn voor de jeugd. 
Daarnaast zal ik raadsvoorstel-
len, vanuit het perspectief van de 
jongeren bekijken. Ik wil graag 

dat Sint-Oedenrode 
weer de naam van het 
groenste dorp van Ne-
derland krijgt. Ook wil 
ik graag de samenhang 
tussen onderlinge bur-
gers in Sint-Oedenrode 
bevorderen. Ik wil er 
graag voor zorgen, dat 
elke burger van Sint-
Oedenrode trots is om 
een burger te zijn van de 
gemeente Sint-Oeden-
rode!

Hans van 
Dijk, kandi-
daat 14 van 
CDA Rooi:
“Burgerpar-

ticipatie en samenwerking als van-
zelfsprekend”

“Ik ben Hans van Dijk, 57 jaar en 
getogen in Sint-Oedenrode (mijn 
ouders verhuisden naar Rooi toen 
ik 4 jaar was). Getrouwd met 
Marieke en woonachtig in de Krui-
denlaan. Ook mijn beide kinderen 
wonen in ons mooie dorp. Ik werk 
15 jaar in het voortgezet onderwijs 
en daarvoor bijna 25 jaar bij ver-
schillende gemeenten in de regio 
Brabant-Oost en bij een gemeen-
telijk samenwerkingsverband. Sa-
men onderwerpen in participatie 
ontwikkelen zijn voor mij vanzelf-
sprekendheden die we meer moe-
ten koesteren. Kijkend naar de ko-
mende periode staat het CDA voor 
het investeren in burgerparticipatie 
en in samenwerking. De gemeen-
teraad is daarin initiërend en faci-
literend. Niet opleggen maar ver-
binden, in samenwerking met de 
Rooise bevolking. Gaan voor dui-

delijke doelen, gebaseerd op een 
uitgedragen visie. Kortom: burger-
participatie en samenwerking zijn 
voor mij vanzelfsprekend. Voor u 
ook? Stem CDA Rooi.”

Wiel Sporken, kandidaat 15 van 
CDA Rooi:
‘‘jeugd groeit op in eigen wijk” en
“jongerenraad onderdeel van wijk- 
en dorpsraad”

“Gedurende een langere periode 
was ik bestuursvoorzitter van CDA 
Rooi en tot januari 2013 een aantal 
jaren fractievoorzitter CDA Rooi in 
de gemeenteraad. Al ruim 35 jaren 
woon ik met plezier in onze mooie 
gemeente, waarvan ruim 15 jaren 
in Olland. Ik werk in het voortge-
zet onderwijs als directeur bestuur-
der van het Udens College. Graag 
ga ik in gesprek met jongeren en 
geniet ervan hoe jongeren zich be-
kwamen in debatteren, via sociale 
media kennis vergaren en contac-
ten onderhouden met vrienden en 
leeftijdgenoten over de hele we-
reld. Ook merk ik dat jongeren, na 
studie en ervaringen buiten Rooi, 
graag weer terugkeren naar Rooi. 

Als voorzitter van de dorpsraad Ol-
land ben ik trots op onze multifunc-
tionele accommodatie De Loop’r 
met al zijn activiteiten. De Dorps-
raad ondersteunt ook van harte de 
initiatieven van jongeren die, met 
beperkte financiële middelen, een 
eigen huis willen bouwen in Olland. 
Want jongeren houden onze kerk-
dorpen leefbaar en maken Rooi tot 
een prettige woonomgeving.”

Henriëtte van den Berk, lijstduwer 
CDA Rooi: 
“Ons platteland ontwikkelen in 
balans”

“Mijn naam is Henriëtte van den 
Berk, 56 jaar. Namens CDA Rooi 
was ik met veel plezier en inzet 4 
jaar raadslid en 6 jaar wethouder 
en 1e locoburgemeester van ons 
mooie Rooi. Met mijn man heb ik in 
het buitengebied een paardenpen-
sion, ben bestuurlijk actief voor de 
Knoptorenkerk en de Rooise Rui-
ters, plaatsvervangend voorzitter 
van de Klachtenadviescommissie 
van drie woningcorporaties en bui-
tengewoon ambtenaar van de bur-
gerlijke stand in Sint-Oedenrode. Ik 
voel me erg betrokken met Rooi en 
alles wat Rooise inwoners aangaat. 
Ik noem ons buitengebied waar 
wonen, werken en recreëren goed 
in balans moeten blijven en ook de 
beschermde dorpsgezichten Markt 
en omgeving Knoptorenkerk. Daar 
mogen we trots op zijn. Ik ben dan 
ook blij dat ik daaraan de afgelo-
pen 10 jaar mijn steentje heb mo-
gen bijdragen, en ik heb dit graag 
gedaan! Als lijstduwer steun ik nu 
graag de kandidatenlijst van het 
CDA en haar verkiezingsprogram-
ma. Een stem op mij is een stem op 
CDA Rooi!”

Kandidaten CDA Rooi stellen zich voor

Hans van Dijk Wiel Sporken Henriëtte van den Berk
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DEZE WEEK GELDT ONZE ACTIE VAN ZONDAG 9 T/M DINSDAG 18 MAART 
VANAF 19 MAART STARTEN ONZE WEEKACTIES OP WOENSDAG!

NIEUWE 
LOOPTIJD
RECLAME
WEEK!

EUROPESE 

TOPKWALITEIT!

VERZAMEL ZE
ALLEMAAL!

3 PAAR

TOPKWALITEIT!

EXCLUSIEF BIJ ACTION!

MEISJES
TREGGING
maten 92-158

5.49       -

LIFETIME GARDEN
BOLLENPLANTER
maakt bollen planten
makkelijk, 23 cm

1.19

WATERDICHTE
KUSSENSLOOP
60x70 cm

1.95

maten 
128-164

6.49

GILLETTE 
FUSION
SCHEERGEL
Proglide, 175 ml

1.69

BASIC
VERFKWAST
terpentinebasis

nr. 6 0.35
nr. 8 0.39
nr. 10 0.45
nr. 12 0.55
nr. 14 0.69
nr. 16 0.79

DECO HOUTEN
LADEKAST
wit/naturel
24x9x13 cm

TRENDY HOUTEN
DEURHANGER
diverse soorten
met tekst
10x24 cm 
of 12x22 cm

ZOEK UIT
BLOEMBOLLEN
diverse kleuren
premium kwaliteit
dahlia: mt.2, 2 stuks
lelie: 
mt.12/14, 4 stuks
gladiool: 
mt.10/12, 7 stuks

2.99 3.95 0.72 0.54

HASBRO
BEYWARRIORS
battle-tol
ca. 4x9 cm

MEISJES
BROEK
diverse kleuren
katoen/elastan
maten 92-158

TUIN
GEREEDSCHAP
schep 35 cm, klauw 30 cm 
of voegenkrabber 25 cm
houten handvat
maak uw tuin 
klaar voor het 
voorjaar!

6.49 5.69 0.79

WILKINSON
SCHEERMESJES
extra sensitive 2 of
extra precision 2
5 stuks

WATERDICHTE
MATRASBESCHERMER
katoen/polyester
90x200 cm

KINDER
SOKKEN
diverse kleuren 
en prints
maten 23-38

0.95 2.89 1.59

GROENE AANSLAG
REINIGER
voor ca. 100 m² 
1 liter

SPECTRUM
GRONDVERF
blik 750 ml
wit 

JONGENS
JEANS
diverse kleuren
maten 92-122

5.49 1.49 5.49 11.49

PROGARDEN
DRUKSPROEIER
inhoud 5 liter

HERMAN DEN BLIJKER
COMPLETE MAALTIJD
- kip-curry & rijst
- lasagne bolognese
- kipsaté & rijst
- fusilli bolognese 
- kip zoetzuur & rijst
350/375 gram

GIMI
DROOGTOREN
verplaatsbaar d.m.v. zwenkwielen
geheel inklapbaar
3-laags
ca. 30 m drooglengte

1.99

Elders
7.95
8.99

Elders
2.49
2.95

Elders
3.95
7.95

Elders
8.99
9.95

Elders
2.99
4.99

Elders
6.95
8.95

Elders
19.99
22.95
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Live on stage
15 maart 

Blue sox
21.30 uur

22 maart 

Blue 7
21.30 uur

3-gangen keuzemenu 
€ 24,50

Lekker informeel 
tafelen?

 Probeer onze 
“Van alles wâ plank”

€ 17,95 p.p. (v.a. 2 pers)

Mooi bezig met het verzamelen van “fantasiekaarten”

“Je hoeft er geen geleerde voor te zijn”

De inmiddels 75 jaar oude Ad van 
Hastenberg staat nog altijd met 
veel plezier in het leven. Dat komt 
doordat hij lekker bezig is met het 
verzamelen van allerlei spulletjes. 
Zo heeft hij boeken vol met oude 
ansichtkaarten uit Sint-Oedenrode, 
verschillende soorten jokerkaarten 
en postzegels. De meest bijzondere 
verzameling van hem, zijn de zoge-
naamde ‘fantasiekaarten’.

“Zo heb ik ze zelf genoemd”, begint 
Ad met een glimlach. “Het zijn oude 
liefdeskaarten, waarop modellen 
poseren. Ze werden vroeger met de 
hand met ecoline ingekleurd. Daar-
door is de kleur heel goed bewaard 
gebleven. Ze zijn uiterst zeldzaam, 
want ik ben nog nooit iemand te-
gengekomen die ze ook spaart. Vele 
medehobbyisten hebben ze ook 

nog nooit gezien. Daarom ben ik 
gevraagd volgende maand een ex-
positie te houden op een beurs in 
Eerde.”
Hoe komt u aan de kaarten?
“Ze komen van beurzen uit België. 
Daar wordt nog veel meer gespaard 
dan in ons land. In Nederland is het 
grotendeels aan het uitsterven. Het 
raakt de jeugd niet meer. De men-
sen willen niet meer gebonden zijn, 
maar vrij. Dat vind ik jammer, want 
nu is iedereen zo passief. Zo nu en 
dan krijg ik een kaart van iemand 
die weet dat ik ze spaar. Maar het 
merendeel van de spulletjes die ik 
verzamel, komt toch echt van beur-
zen. Niet alleen uit België overigens. 
Ik kom ook regelmatig in Eerde en 
Boxtel. Daar is maandelijks een 
beurs voor allerlei verzamelaarsar-
tikelen. Ik ga dan dus ook meteen 

op zoek naar de andere spulletjes 
die ik spaar. Op zo’n beurs wordt er 
veel verkocht, maar ook geruild. Dat 
tweede vind ik het leukst, want dan 
kost het geen geld. Ik doe dit vaak 
met kaarten die ik al dubbel heb. Zo 
maak je elkaar weer blij.”

“De vlaM SlOeg 
tOen OveR, OMDat 

ik een fantaSiekaaRt 
van ieManD HaD 
gekRegen. DeZe 

vOnD ik ZO MOOi 
Dat ik BeSlOOt eR 
MeeR van te gaan 

veRZaMelen.”

Waarom bent u begonnen met sparen?
“Ik ben eigenlijk begonnen met het 
sparen van oude ansichtkaarten uit 
Sint-Oedenrode. Ik ben oorspron-
kelijk een Rooienaar, maar woon 
inmiddels alweer 46 jaar in Nijnsel. 
Ik moet toegeven dat ik niet precies 
weet wanneer ik begonnen ben, dus 
rond ik het af op de 40 jaar geleden. 
De vlam sloeg toen over, omdat ik 
een fantasiekaart van iemand had 
gekregen. Deze vond ik zo mooi dat 
ik besloot er meer van te gaan ver-
zamelen. Ik vind ze apart en hou van 
aparte dingen. Daarom spaar ik ook 
nog een hoop andere spulletjes.”

Wat is uw meest bijzondere kaart?
“Ik heb er rond de vijfhonderd, 
dus dat is lastig te beslissen. Mijn 
oudste kaart komt in ieder geval 
uit 1916. Het is niet zeker of dat 
ook echt de oudste is, maar in ie-

Twins Cooking
Natuurlijk moest het buurtschap 
ook op zoek naar een goed culinair 
team om het project te doen slagen. 
Aangezien ze het dichtbij huis wilde 
houden, kwam de organisatie al 
snel uit bij Twins Cooking, het ca-
teringbedrijf van John en Wil van 
der Linden. “Het zijn jongens die 
weten hoe ze moeten koken én en-
tertainen”, onderbouwt Buiting zijn 
keuze. “Ze staan al te springen om 
te beginnen.” 

Buurtschap Oud Rijsingen heeft een 
nieuwe website gemaakt rondom 
het grote evenement op 31 augus-
tus wat bol staat van theater, sport, 
muziek en ander volksvermaak. 
Neem alvast een kijkje via www.
rijsingenroyaal.nl  Heeft u al interes-
se om plaatsen te reserveren voor 
Dinner in the Sky? Doe dat dan bij 
voorkeur via de website of bel naar 
Chris Buiting 0413-476135 of Jan 
Jansen 06-22370835

vervolg voorpagina

Oud Rijsingen haalt prestigieus 
Dinner in the Sky naar Rooi

der geval wel van de kaarten waar 
een datum opstaat. Je hoeft er ech-
ter geen geleerde voor te zijn om 
te zien welke kaarten oud zijn. Als 
er geen lijn door het midden is ge-
trokken, is de kaart oud. Dat zijn de 
zogenaamde doorlopers. Ergens na 
de oorlog is de lijn door het mid-
den pas ingevoerd. Maar om terug 
te komen op mijn meest bijzondere 
kaart. Als ik echt moet kiezen, kies 
ik voor de kaart van de Dommel. Ik 

heb 28 jaar aan die rivier gewoond 
en heb er alles meegemaakt. Het is 
geen fantasiekaart, maar een oude 
ansichtkaart. Het is voor mij per-
soonlijk een heel speciale, want het 
roept herinneringen van vroeger op. 
Er zit aan iedere kaart in principe 
een stukje geschiedenis. Zo is er op 
velen iets geschreven op de voor-
kant of achter de postzegel, want 
zo kostte het vroeger geen geld. De 
stand bepaalde ook de boodschap.”
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Mooi in de regio
Thermae Son organiseert educatieve Kennisdag
Hoeveel kinderen zwemmen erbij Ther-
mae Son? Wat is de langste spier van 
het menselijke lichaam? En waarom 
bevat het zwembad “puur bronwater”? 
Wegens het succes van de Kennisda-
gen in 2013 opent Thermae Son ook dit 
jaar op zondag 23 maart aanstaande 
van 11.00 - 16.00 uur de deuren voor 
een educatieve dag voor jong en oud. 
Bezoekers krijgen de gelegenheid een 
kijkje te nemen achter de schermen. 
Met een bezoek aan de machineka-

mers, de waterbron, de keukens en de 
schoonheidssalons. Een recreatieve en 
leerzame dag voor het hele gezin. 

Rondje wellness
De rondleiding met demonstraties 
duurt circa 2,5 uur en zal verzorgd wor-
den door medewerkers van Thermae 
Son en specialisten; mede mogelijk ge-
maakt door Natuurgeneeskunde prak-
tijk Van Ginkel, Ostheopathie praktijk 
Life is Motion, voedingspraktijk FOOD 

& YOU en fysiotherapeut Mark Haa-
gen. Programma is onder voorbehoud. 
Leeftijd is vanwege (eigen verantwoor-
delijkheid) vanaf 6 jaar tot 80 jaar. 

Aanmelden voor een rondleiding (is 
geheel vrijblijvend) kan telefonisch via 
0499-476383 of per e-mail via info@
thermaeson.nl Kijk voor meer info op 
www.thermaeson.nl Thermae Son is 
gelegen aan de Thermaelaan 2 te Son 
en Breugel. 

advertorial

“Blasmusik mit Schwung”

"Die Fürstenwälder Musikanten" 
houden op zondag 13 april 2014 
"Blasmusik mit Schwung" 
Van 13.30- 21.00 uur non-stop 
blaasmuziek met 9 enthousiaste 
blaaskapellen uit de regio. 
Tijdens dit evenement is het natuur-
lijk ook mogelijk de inwendige mens 
te verzorgen. Dus wat let je om te 
komen luisteren en kijken naar ge-

weldige blaasmuziek.
Dit muziekfestijn zal worden gehou-
den in:
Multiculturele Accommodatie “De 
Serenade”  Oude Dijk 117. De en-
tree is gratis.
Info: diefurstenwaldermusikanten@
gmail.com
Web: www.diefurstenwaldermusi-
kanten.nl

‘Handen uit de mouwen!’
De lente komt eraan, het moestuinseizoen begint! Intratuin 
Veghel overhandigde deze week gratis 16 schooltuinpak-
ketten aan de kinderen van diverse basisscholen, BSO en 
kinderopvangcentra in de regio Uden, Veghel. Daarmee ne-
men de scholen deel aan het landelijke Schooltuinproject. 
Dit project voor kinderen in de basisschoolleeftijd heeft als 
doel om hen te informeren over de herkomst van gezonde 
voeding en zelf groenten te kweken. In totaal geeft de tuin-
en thuisspecialist 16 pakketten weg aan 14 onderwijsin-
stanties in de regio ten behoeve van 480 kinderen.

Niet weten waar tomaten vandaan komen en geen idee heb-
ben hoe boontjes groeien? Volgens  Derrick van Lankveld, 

ondernemer Intratuin Veghel is dat vanaf nu verleden tijd. 
“Kinderen komen tegenwoordig minder buiten dan vroeger 
en eten niet altijd genoeg groente en fruit. Door ze zelf te 
laten kweken en oogsten, hopen wij hier verandering in aan 
te brengen. Met het Schooltuinproject willen we zoveel mo-
gelijk kinderen stimuleren om de handen uit de mouwen te 
steken en zelf aan de slag te gaan met een moestuin.”

Intratuin Veghel is helemaal in het teken van het voorjaar, 
van geur en kleur, van genieten van het buitenleven. Intra-
tuin Veghel wil u graag op inspirerende en creatieve wijze 
ondersteunen. Intratuin Veghel is aankomende zondag 16  
maart geopend van 12:00 tot 17:00 uur.

advertorial Gemeenschapshuis De Brink in 
Eerde zet de deuren open
Na jaren van voorbereiding en een 
bouwperiode van 10 maanden is het 
dan zover. De verbouwing gemeen-
schapshuis De Brink in Eerde is vol-
tooid. Op 16 maart gaan de deuren 
van het gemeenschapshuis open voor 
iedereen die een kijkje wil komen ne-
men. Alle ruimten van het gemeen-
schapshuis zijn voor de bezoekers 
toegankelijk van 11.00-17.00 uur. 
Daarnaast zijn tal van verenigingen/
instanties aanwezig om hun activitei-

ten te promoten. Muziekverenigin-
gen uit Eerde zorgen voor de muzi-
kale omlijsting. Onder het genot van 
een drankje kunnen de bezoekers 
genieten van de optredens van Blaas-
kapel De Bergtoeters, Seniorenkoor 
De Bergzangers, gelegenheidskoor 
Cantado en de Brasilandos. Deze op-
tredens vinden verspreid over de dag 
plaats. Reden genoeg om naar De 
Brink in Eerde te komen voor een paar 
gezellige uurtjes. 
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Vanaf halftwee konden teams van 
verschillende Rooise instellingen en 
verenigingen laten zien wat zij (nog) 
weten van het reanimeren. Deze ma-
rathon was voor Rooihartsafe min of 
meer een test om te kijken hoe het 
met de kennis van de Rooienaren 
met een reanimatiediploma gesteld 
is. “Verenigingen konden met teams 
van vier mensen inschrijven voor de 
marathon”, vertelt Gerard Sittrop 
van Rooi Hartsafe. “Tijdens de ma-
rathon letten we op de procedure 
die een team toepaste. Het begint al 
meteen met de manier waarop een 
team het slachtoffer benadert. Bellen 
met 112, de AED halen en hoe ver-
delen zij hun rollen? Wordt er goed 
gewisseld, zodat er geen gaten in de 
reanimatie vallen”. De teams deden 
overigens niet voor niets mee, want 
voor elk team waren er twee vou-
chers voor een herhalingsles. Naast 
de mensen van Rooihartsafe waren 
ook de EHBO, een leverancier van 
AED's en de patiëntenvereniging 
van Hart en Vaatziekten aanwezig 
om uitleg te geven over hun werk.

Rookmelders zijn van levensbelang
Natuurlijk was ook de brandweer als 
gastheer vertegenwoordigd op 'de 

dag van de hulpverlening'. Voor de 
jeugd was het natuurlijk helemaal 
geweldig om achter het stuur van 
een brandweerwagen te kruipen. 
Maar het serieuze werk was na-
tuurlijk te zien op de stand van de 
brandweer in de kazerne. Daar werd 
uitleg gegeven over het voorkomen 
van brand. En als er dan toch brand 
is, hoe je die zo snel mogelijk kunt 
ontdekken. Daarbij zijn rookmelders 
letterlijk van levensbelang. “Want”, 
zo legde Piet Veugers van de brand-
weer Brabant Noord uit, “als je 
slaapt werken je oren wel, maar je 
neus niet. Van een piepende rook-
melder word je op tijd wakker. Maar 
prikkelende rook, die je overdag 
waarschuwt, merk je 's nachts niet 
op. Je slaapt daar gewoon doorheen 
en koolmonoxide in rook, is ook als 
je slaapt, dodelijk”. 

Meeste inbraken na de middag
Ook de twee Rooise wijkagenten, 
Frans van Rozendaal en Anita van 
Erp, waren aanwezig op 'de dag van 
de hulpverlening'. Een van de din-
gen waar de politie steeds vaker mee 
wordt geconfronteerd zijn woningin-
braken. Door op een aantal kleine 
dingen dingen te letten kun je de kans 

op een inbraak verkleinen. “Ook als 
je maar kort van huis gaat, doe je er 
goed aan om de deur met de sleutel 
op slot te draaien”, vertelt Anita van 
Erp. “De meeste inbraken worden te-

genwoordig in de namiddag gepleegd. 
Vooral rond de feestdagen in decem-
ber en rond carnaval vierde het gilde 
hoogtijdagen”, vervolgt Van Erp. Dat 
goed hang- en sluitwerk onderdeel is 

bij de beveiliging van het huis was te 
zien, bij de stand van Van Engeland 
ijzerwaren. Met de nieuwste scharnie-
ren en sloten, wordt het voor inbreker 
een stuk lastiger om binnen te komen.

vervolg voorpagina

Eerste Rooise dag van de hulpverlening

toine lathouwers (l) en Piet van Rooij
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De vier mannen zaten in het ruim van de visserskotter aan een welver-
diende neut, de Oosterschelde-elementen getrotseerd, het vistuig opge-
borgen en de totale vangst van hooguit 20 postzegeltjes aan schol in de 
koeling. Het gesprek ging over “haontjes”, het gefokte pluimvee van 6 
tot 8 weken oud, waaraan iedereen de beste herinneringen bewaarde. 
Ouder mochten ze ook niet worden, dan ging de malsheid er af en dan 
kon je ze maar beter groot laten worden als soepkip. Haantjes kocht je 
niet in een winkel of bij de poelier, welnee, als dorpeling haalde je die bij 
de boer achteraf. De mannen schonken nog eens in, ’n beetje rozig van 
de stijve zeebries en de fel schijnende zon, en proefden het zout op hun 
lippen. “Als we bij jou in de tuin, in die hoek achter de schuur, nou eens 
een kippenren zouden maken en we zouden er zo’n 40 haantjes in zet-
ten en die dan lekker vetmesten met goed voer, vervolgens gezamenlijk 
slachten en dan weer nieuwe erbij plaatsen?” sprak de oudste van hen, 
die vroeger nog jaren in een café had gewerkt waar de spaarkas op de 
jaarlijkse teeravond werd kapotgeslagen aan haontjes mi gebakke èrpel. 
“Ja, ja,” antwoordde de tuineigenaar bedachtzaam, “maar dan moet er 
wel ’n goede taakverdeling komen, zodat ik niet al het werk op m’n puk-
kel krijg.” De nostalgische herinnering aan deze zondagse lekkernij had 
binnen het gezelschap echter de bovenhand en zo werd het ene idee 
na het andere geopperd. Ze waren op het onderwerp gekomen doordat 
vriend P. vertelde over een man uit zijn dorp, die zich dermate langzaam 
op zijn fiets van A naar B bewoog, dat iedereen hem spottend “de Wind-
kracht” noemde.
Ook wij in ons dorp hadden vroeger zo’n slome diender, Seraar S., die 
de voorbijflitsende schooljeugd lijzig achterna riep: “Gullie trapt mar, ik 
vrijwiel wel”. Goed, die Windkracht woonde met zijn vrouw alleen in een 
eenvoudige woning, altijd kinderloos gebleven, en leefde een niet be-
paald opwindend bestaan. Toch kon hij af en toe onverwacht uit de hoek 
komen, want toen hij in tijden van crisis zijn baan kwijtraakte en zijn voor-
malige directeur enige tijd daarna, terwijl zij beiden voor de kerk stonden 
te wachten, enigszins geaffecteerd aan hem vroeg: “Zo W., en wat voor 
werk doe je zoal tegenwoordig?” antwoorde hij bits: “Zuurkole uit de 
war haole!” Tot de weinig uitspattingen van het echtpaar behoorde het 
wekelijkse ritueel van “d’n haon op zoaterdag”; de Windkracht peddelde 
dan op z’n gemak naar Café De Sport, waar hij één citroentje dronk en 
vervolgens een gebraden haan in vetpapier mee naar huis nam. Eens op 
zo’n zaterdag ging in het café de telefoon. De kastelein nam op, begreep 
dat hij W. aan de lijn had en vroeg hoe ’t met ‘m ging. “Nou, nie zo best, 
want de vrouw is deez week gestûrve”. “Maar W., da’s toch verschrik-
kelijk vur oe, zo alleen aachter te blijve.” “Jao, dà wel”, antwoordde de 
Windkracht, “mar waor ik eigelijk vur bel: Is d’n haon al klaor?” Van de 
plannen van de vissers is niets meer gekomen, oorzaak drank.
Toch sterk, dat ook slome Seraar bij ons in ’t dorp altijd kwijlend zei: 
“Haontjes mi appelemoes, dà’s  pas lekker…..” Je zou er haast van gaan 
denken dat het eten van haantjes traag maakt.
Maar hier wilde ik het eigenlijk helemaal niet met u over hebben, wel 
echter over de herintroductie van het scharrelhaantje. Zo moeilijk kan dat 
toch verdorie niet zijn? ’n Paar voorbeelden: Ons dorp maakt deel uit van 
het Agri Food Capital Project, daar hebben ze blijkbaar geen Brabantse 
woorden voor, maar wel miljoenen vanuit Brussel en de provincie. Wat 
hebben we nodig? Boerenland, ’n paar hectaren, met een schuur en gaas 
er omheen. ’n Beetje expertise, ’n goed businessplan, goede marketing 
(doelgroep: mensen die geen plofkip wensen te kopen) en natuurlijk sub-
sidie. En ziet, “Het Groene Woud (ook vanwege de subsidie)  Biologische 
Scharrelaartje” is geboren. Oh ja, was ik bijna vergeten: Crowdfunding, 
ook al geen Nederlands woord, maar wel nodig om dit allemaal te bekos-
tigen. Winstuitkering: x-aantal haantjes per jaar. Wie doet er mee?

Haantje met bieslook (4 pers.)
2 biologische haantjes (coquelets)
400 ml gevogeltefond, 1 bosje bieslook, glas droge witte wijn (Riesling)
1/8 slagroom, 100 gr koude boter, in blokjes
Braad de haantjes om en om bruin in wat boter en zet ze 30 minuten 
zonder deksel in de oven van 180°C. Kook ondertussen de fond en de 
witte wijn in tot de helft, klop er dan van het vuur af de room doorheen 
en laat weer inkoken tot de helft. Snijd van de bieslook 2 eetlepels ragfijn. 
Verdeel de haantjes over de lengte in tweeën, giet het vet uit de pan en 
leg de haantjes er in terug. Verwarm de saus opnieuw en klop er van het 
vuur de ijskoude boter door. Roer er de bieslook door en schenk over de 
haantjes. Serveer met de pan op tafel en geef er tagliatelle bij. Een krach-
tige riesling uit de Elzas of uit de Rheingau (wel opletten dat ie “trocken” 
is) krijgt de aanbeveling

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

Haontjes (2) en 
crowdfunding

Rowland John Claxton (Legernummer T/5770427)

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

Rowland werd op 7 januari 1913 in 
Norfolk geboren als zoon van Bertie 
en Beatrice Claxton en trouwde later 
met Norah, die oorspronkelijk van 
West Yorkshire kwam, in de buurt 
van Leeds. Aanvankelijk diende hij 
in militaire dienst bij het Norfolk Re-
giment. Later werd hij overgeplaatst 
naar het R.A.S.C. (Royal Army Ser-
vice Corps) als chauffeur en vervol-
gens naar de afdeling Air Despatch 
die verzendingen via de lucht ver-
zorgden. Hij had deelgenomen aan 

de invasie van Duinkerken in mei 
1940 en moest nadien in Engeland 
nog enige tijd in een ziekenhuis 
verpleegd worden. Tijdens operatie 
‘Market-Garden’, die op 17 sep-
tember 1944 begon, werd Rowland 
ook ingezet en wel op 21 septem-
ber1944, zoals uit een verslag van 
Jhr. Ir.H.A. Roëll bleek. 
 
"Op donderdag 21 september 1944 
vertrokken 53 vliegtuigen van het 
type Dakota van de vliegvelden 
Blake Hill Farm en Down Ampney in 
Zuid Engeland met de opdracht om 
voorraden te droppen bij Arnhem 
voor de 1ste Britse Airborne Divisie 
die op dat moment in Oosterbeek 
lag. De route die gevolgd werd, liep 
over Gent, Leopoldsburg, Eindhoven 
West en verder boven de "Corri-
dor": Son, Sint-Oedenrode, Veghel, 
Uden, Zeeland, Grave, Wijchen en 
ten slotte Arnhem en Oosterbeek.
Nadat de toestellen hun voorraden 
bij Oosterbeek hadden gedropt, be-
gonnen ze aan de terugvlucht.
Ze hadden geen bescherming van 
jachtvliegtuigen. Deze bescherming 
was niet mogelijk en men ging er 
ook van uit dat men boven betrek-
kelijk veilig gebied vloog. De 53 
Dakota's vlogen in één grote lange 
rij en werden rond 18.15 u. boven 
het dorp Zeeland door op z'n minst 
9 Duitse Focke Wulf's 190 aange-
vallen. De trage Dakota’s vlogen op 
ongeveer 2000m. hoogte en hadden 
weinig mogelijkheden zich te verde-
digen. De Focke Wulf's begonnen 
met een aanval op het laatste toestel 
in de rij en daarna namen ze telkens 
het volgende ervoor, om ook zelf zo 
min mogelijk risico te lopen. Negen 
Dakota's werden zo tussen Uden 
en Turnhout het slachtoffer van de 
Duitse jagers. Van de tien Dakota's 
van het 437ste squadron R.C.A.F. 

zouden er vijf niet op hun basis in 
Engeland terugkeren. Eén toestel 
werd boven Sint-Oedenrode neer-
geschoten. De bemanning bestond 
uit vier Canadezen en Rowland 
Claxton en nog drie van zijn ka-
meraden: de zogenaamde airdes-
patchers, Britse soldaten van het 
R.A.S.C. die tot taak hadden om de 
meegevoerde voorraden op de juiste 
plaats uit het vliegtuig te duwen. 
Zijn kameraden waren Donald Tite, 
Reginald Adams en George Rhodes. 
Zij vonden allen de dood.  De Dakota 
KG 489 kwam ongeveer 100m. ten 
oosten van de A50, vlak langs het 
Everse Akkerpad neer. De vier Britse 
soldaten die in genoemde Dakota 
zaten, liggen begraven op het St.-
Martinuskerkhof in Sint-Oedenrode 
aan de voorkant van de Martinus-
berg. Rowland liet z'n vrouw Norah 
achter en een dochtertje Wendy, dat 
in 1944 nog erg jong was. Norah en 
Wendy zijn nog eenmaal samen in 
Sint-Oedenrode geweest. Dat was 
in september 1994, toen de 50-ja-
rige herdenking van de bevrijding 
van Sint-Oedenrode plaatsvond en 
het ook 50 jaar geleden was dat 
Rowland en zijn kameraden in Sint-
Oedenrode sneuvelden. Norah en 
Wendy werden toen op basisschool 
Kienehoef ontvangen, samen met 
een groep Britse oorlogsveteranen 
uit South-Yorkshire. 
Tenslotte hebben Norah Claxton en 
dochter Wendy Freezer met vele 
anderen op het Sint-Martinuskerk-
hof deelgenomen aan een offici-
ele plechtigheid als afsluiting van de 
50-jarige herdenking van de bevrij-
ding. Nog vele jaren heeft Norah 
in haar brieven uiting gegeven van 
haar dankbaarheid voor de nage-
dachtenis van haar Rowland. Op 
6 augustus 2002 is ze op 91-jarige 
leeftijd overleden.                                                                                                                               

Verrassend veelzijdig bij MIK Pieter Brueghel
Op vrijdag 14 maart is het eindelijk 
zo ver. Na een jaar lang hard wer-
ken openen meer dan twintig ama-
teurkunstenaars hun eigen expositie 
met bijzonder teken- en schilder-
werk. De amateurkunstenaars staan 
onder begeleiding van kunstenaar 
Peter Linnartz die afwisselend in Sint-
Oedenrode en in Veghel zijn pupillen 
bijstaat. De expositie is te kenmerken 
als ‘verrassend veelzijdig’. 

Verrassend veelzijdig, omdat tijdens 
deze expositie uiteenlopende schilder- 
en tekenkunst wordt vertoond. Niet 
alleen figuratief, zoals landschappen, 
dieren, portretten en stillevens, maar 
ook abstract werk komt aan bod. 
Daarnaast speelt de expositie in op 
de actualiteit met een kleine ode aan 
Nelson Mandela. Tijdens deze expo-
sitie worden ook allerlei technieken in 

portret- en modeltekenen getoond: 
van houtskool tot pastel, van inkt tot 
acryl en zelf in gewassen olieverf. Als 
kers op de taart zijn de resultaten van 
de workshopmodule 'Portret en mo-
del met Japanse penselen' ook nog te 
bewonderen. 

De opening is op 14 maart om 16.00 
uur en iedereen is welkom. Naast de 
grote variatie aan schilderijen krijgt 
de opening ook een muzikaal tintje: 
Dwarsfluitist Leonie Clahsen treedt 
op met haar pupillen Marloes van 
Roosmalen en Sofie Franssen. 

Zin om de expositie te bekijken? Dat 
kan! De expositie is tot en met 4 april 
2014 van maandag t/m zaterdag tij-
dens openingsuren van MIK Pieter 
Brueghel aan de Noordkade te bekij-
ken (NCB-laan 52G, Veghel). 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode  

Tel: 0413 - 479 104 | Mobiel: 06- 531 926 41 
info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

www.rabobank.nl/stos

Leden van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel bepalen welke projecten uit

Sint-Oedenrode en Schijndel de titel Project van het Jaar 2013 winnen.

Van 1 tot 23 maart 2014 kunnen onze leden online stemmen. Stem op uw favoriet!

Project van het Jaar Verkiezing

Stem op uw
favoriet!

Wat wordt
het Project

van het Jaar?

2 Jeugd in Actie
2.5 Duidelijkheid
Detective Rien Raavens krijgt hulp van haar 
achternichtje Stef bij haar onderzoek naar een 
radicale vriendengroep. De jongeren hebben 
pamfletten verspreid en hebben Rooise web-
sites gehackt, uit naam van de B.O.M, Bra-
bant Occupy Movement. Riens broer Dirk 
komt met een onbevredigend bericht over de 
verdwijning van zus  Ans.

Stef gaat in het weekend met haar nieuwe 
Rooise vrienden naar Den Bosch voor een 
bijeenkomst met enkele tientallen sympathi-
santen van de B.O.M. Deze jongelui zijn in-
geschakeld om de Rooise vriendengroep te 
helpen hun ultieme plan uit te voeren. Een 
plan dat Stef ‘de grote B.O.M-finale’ noemt. 
Rien is er niet gerust op. Toen ze wilde weten 
wat die finale inhield en wanneer die zou zijn 
had Stef gestameld en gehakkeld. ‘Ja, Rien, 
zie je, dat is lastig. De B.O.M. wil een  state-
ment maken. Mensen moeten wakker wor-
den. De finale, dat is de actie, daar moet de 
pers op af komen.’ Toen Rien aandrong op 
meer informatie over die ‘actie’ was Stef erg 
vaag gebleven. ‘Wij van de B.O.M. komen in 
Den Bosch bij elkaar voor de generale repeti-
tie. Iedereen krijgt duidelijke instructies zodat 
hij weet wat hij moet doen. We gaan oefenen 
zodat alles op B.O.M-day  zonder problemen 
verloopt. En echt, no worries, je zal zien, dit 
plan is super cool en zal in Rooi goed vallen. 
Rien begrijpt dat haar achternichtje niet wil 
dat ze zich zorgen maakt, maar tegelijkertijd is 
het haar duidelijk dat Stef nu achter de idealen 
van de B.O.M. staat.  

Rien trekt haar eigen plan. Ze is de jongeren 
in de afgelopen weken een aantal keren ge-
volgd. Sinds enige tijd rijden ze rond in een 
oud Volkswagenbusje. Met dat gammele ve-
hikel doen ze verschillende plekken in de ge-
meente aan, ook in de kerkdorpen. Soms zijn 
ze te vinden in Boskant bij het EHBO-lokaal, 
dan weer hangen ze rond bij Odendael, op 
een hangplek aan de Dommel, of ze zitten bij 

de Loop’r in Olland. Sinds kort is er ook een 
oud schuurtje in het buitengebied van Sint-
Oedenrode bij gekomen aan een zandpad in 
de Weieven. Terwijl de jongeren in Den Bosch 
zijn grijpt Rien haar kans om het oude schuur-
tje eens te bekijken. Tussen enkele verweerde  
latten door klimt ze naar binnen. Streepjes 
daglicht vallen door gaten in het dak. De 
schuur lijkt leeg op wat hooi, oude olievaten, 
houtblokken en spinnenwebben na. Onder 
het hooi ontdekt Rien enkele plastic tassen 
met water, cola, koeken en een paar mega-
foons. In een van de olievaten vindt ze een 
versleten tas met bivakmutsen, handschoenen 
en andere zwarte kledingstukken. Op de bo-
dem liggen zware kettingen, twee boormachi-
nes en grote hoeveelheden touw en tape. In 
een ander olievat ligt een vuilniszak met op-
gerolde stroken papier en daarnaast staan een 
paar dozen met pamfletten. ‘Zo, de jongelui 
zijn klaar voor het zware werk’, mompelt Rien 
terwijl ze de tekst op de papieren leest. Zorg-
vuldig bergt ze alles weer op, ze weet genoeg.

Een paar dagen later is Stef onderweg naar 
Rooi. Rien wacht haar op bij de bushalte. ‘Ik 
ga met je mee’, zegt ze tegen het verbaasde 
meisje. Een bleke Stef loopt bedeesd achter 
Rien aan. Rien loopt stug en zwijgzaam door, 
ze loopt over de Markt, door de Neulstraat, 
naar de bankjes langs het Klaverpad waar de 
jongeren hebben afgesproken. De drie vrien-
den zitten er al. Rien begroet het drietal:  ‘Hallo 
jongelui van de B.O.M, ik ben Rien Raavens.’ 
Ze laat een korte pauze vallen. ‘Ik ben privé-
detective. Wat willen jullie bereiken met het 
barricaderen van Rooise stemlokalen?’ 

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

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

De gitaristen van 
Schipper en Bemanning 

(Kees Schipper en Ad Landa)
Akoestisch optreden van oude Rock/Blues Covers

ZATERDAGAVOND 15 MAART 
VANAF 21.30 UUR.

CROSSTOWN
22 MAART
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“Ik heb schatten van kinderen, een 
geweldige man, een fijn huis en een 
hele leuke baan. Ik mag dus helemaal 
niet klagen, maar waarom voel ik 
mezelf vaak zo gestrest en somber?”
Met deze vraag kwam Mirjam een 
tijdje geleden bij mij. Tijd dus om 
lekker aan de wandel te gaan in het 
mooie buitengebied van ons groene 
dorp. 

Als we net onderweg zijn vertelt ze 
over haar leven, waarin ze altijd het 
idee heeft achter de feiten aan te 
lopen. Daardoor voelt ze zich tekort 
schieten naar haar gezin, werkgever, 
familie en vrienden. Ze heeft het idee 
dat ze alles wat ze doet maar half kan 
doen en dat terwijl ze het graag zo 
goed wil doen. 

We lopen door de bossen en over de 
velden. Ik vraag Mirjam even alles 
los te laten en te letten op alles wat 
zich daar afspeelt. Zwijgend lopen we 
verder. Dan doet de natuur zijn wer-
king; Mirjam ontspant voor het eerst. 
Vanuit die rust gaan we samen na hoe 
een doorsnee week eruit ziet voor 
haar. Ik schrik ervan, ze heeft wel heel 
veel op haar bordje liggen. Ze geeft 

aan wat ze allemaal moet doen. Als ik 
vraag wat ze zou willen doen, zwijgt 
Mirjam.  “Daar sta ik eigenlijk nooit 
bij stil”. 

In de daarop volgende gesprekken 
gaan we hier dieper op in. Tijdens 
ontspanningsoefeningen en wande-
lingen laat ik haar letterlijk stilstaan bij 
deze vraag. Langzaam aan ontdekt ze 
wat ze zou willen veranderen.

Wat heeft ze daarvoor nodig en wat 
houdt haar daarin tegen? 
Mirjam komt zelf met een aantal idee-
en die ze wil gaan uitproberen. ‘Aller-
eerst ga ik op zoek naar iemand die 
mij kan helpen met het huishouden. 
De tijd die daardoor vrij komt kan ik 
lekker met de kinderen doorbrengen 
en leuke dingen doen.” Ze beseft dat 
ze zelf degene is die de lat heel hoog 
legt voor zichzelf.  Door haar perfec-
tionisme iets meer los te laten, creëert 
ze rust.

Tijdens ons laatste gesprek vertelt 
Mirjam hoe blij ze is met de verande-
ringen en dat ze zich veel energieker 
voelt. Ze heeft voor zichzelf het juiste 
pad weer gevonden!.

astrid Dillen 
loopcoach De beweegreden

De Beweegreden

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

“Ronde van Rooi” in Schijndel 
blijkt goede beslissing

wielersport

Een tijd geleden werd helaas de con-
statering gedaan dat de Ronde van 
Rooi zijn glans heeft verloren. Door 
de drukke kalender was het praktisch 
onmogelijk het geliefde evenement 
in Sint-Oedenrode te behouden. Het 
bestuur – bestaande uit Wielervereni-
ging Schijndel en supportersclub “de 
Rooijsche Renners” - vond dat reden 
genoeg om een iets anders te pro-
beren. De “Omloop van Schijndel” 
werd afgelopen zondag voor het eerst 
gehouden. 

Een groot parcours rondom de Vlag-
heide (volgens Belgisch model) bood 
iets nieuws. De deelnemers kregen 
een parcours van zes kilometer voor 
de kiezen. Het weer zat mee en dit 
gold ook voor het aantal inschrijvin-
gen. Met maar liefst 260 wielrenners 

- verdeeld over drie categorieën - was 
de gehele wedstrijd volgeboekt. De 
renners gingen strijden voor de Grote 
Prijs Jozon.
Volgens organisator Willy Lathouwers 
was dit prachtige resultaat mede te 
danken aan het tijdstip. “Dit is de eer-
ste wedstrijd van het jaar en staat op 
de landelijke kalender, waardoor we 
fietsers vanuit heel Nederland ontvan-
gen.” De dag was goed gevuld. Aan 
het begin van de ochtend konden de 
beginnelingen beginnen, waarna de 
junioren aan de slag konden met het 
vernieuwde parcours. Later op de mid-
dag streden de elite en beloften fana-
tiek om de eer. Onder hen behoorden 
drie Rooienaren: Sander Schuurmans 
en Erik en Frank Lathouwers.
“Ik ben net terug uit Gran Canaria”, 
zegt Erik. “Daar heb ik flink getraind 

en ik denk dat ik daardoor een stuk 
beter kan gaan presteren.” Nadat 
gezegd te hebben, nam hij plaats bij 
de start op het industrieterrein aan de 
Madame Curieweg. Na een minuut 
stilte voor de overleden jeugdleider 
van vereniging “Buitenlust”, Jan van 
Boxmeer, kon de wedstrijd beginnen.
Langs de kant van de weg stond het 
publiek te genieten van het zonnetje 
en mee te leven met de fietsers. Deze 
kwamen voortdurend met hoge snel-
heden voorbijgesneld, terwijl ze door 
de jury en EHBO goed in de gaten 
werden gehouden. Het was uiteinde-
lijk plaatselijke favoriet Marco Brus die 
de eerste prijs van de eerste “Omloop 
van Schijndel” in ontvangst mocht ne-
men. Hij bleek na 120 kilometer toch 
echt sneller te zijn dan zijn zes mede-
vluchters. 

noa en kim Hooi succesvol op nk

Dewy Lo-A-Njoe Nederlands Kampioen

judo

Zeven judoka’s van Dai-Ippo deden 
afgelopen zaterdag mee aan het NK. 

In de ochtend moesten Fleur Bongers, 
Noa Hooi en Gijs Packbiers het spits 
afbijten. Fleur kwam als eerste de mat 
op. Zij wist de tegenstander goed vast 
te zetten en ging positief agressief te 
werk. Ze dwong haar tegenstander op 
de knieën en deze maakte toen een 
pakkende beweging naar de benen. 
Dat is verboden. Dus Fleur won met 
ippon. De tweede partij was lastiger 
en Fleur kwam op achterstand. Ze wist 
goed terug te komen in de partij. Maar 
toen sloeg het noodlot toe. Ze kwam 
in een omstrengeling en moest opge-
ven. Na haar derde partij was ze uitge-
schakeld. Noa Hooi begon zeer sterk. 
Binnen 15 seconden won ze met een 
spetterende ippon. Daarna werd het 
niet echt lastig voor Noa. Ze kwam in 
de finale, gewaarschuwd voor de fel-
heid van haar tegenstander maar deze 
waarschuwing was niet helemaal bin-
nengekomen. Ze verloor de finale, 
maar werd wel mooi tweede van Ne-
derland. Gijs Packbiers draait de laatste 
tijd weer erg goed, maar goed genoeg 
op dit niveau? In een harde eerste 
partij moest Gijs het onderspit delven. 
Toch wist hij het daarna weer goed aan 
te pakken. In de verliezersronde strui-
kelde hij na een paar mooie winstpar-
tijen. In de middag werd het weer druk 
voor coach Cor van der Heijden. Jim 

van de Ven en Teun 
Packbiers stonden 
in dezelfde poule. 
Voor Teun was het 
na twee partijen over 
en uit. Als eerstejaars 
in de deze klasse was 
het al een mooie 
prestatie dat hij hier 
stond. Ook voor Jim 
(vorig jaar vijfde) 
werd zijn eerste partij 
keihard. Hij verloor in 
de Golden Score. Het 
werd een lange weg 
naar het podium. 
Jim won vervolgens 
twee partijen met 
ippon, maar daarna 

moest Jim zijn meerdere erkennen.

Toen kwamen Dewy Lo-A-Njoe en 
Kim Hooi nog de mat op. Kim had 
de mazzel dat ze de eerste ronde was 
vrijgeloot. Ze kende geen mededogen 
in haar eerste partij. Haar eerste twee 
partijen deelde ze twee verschrikkelijk 
harde ippons uit. De toon was gezet 
in deze + klasse, waar Kim een licht-
gewicht is. Een kleine fout in de halve 
finale werd genadeloos afgestraft en 
Kim moest zich opmaken voor de strijd 
om het brons. Ze kende haar tegen-
stander goed. Wel een lastige maar 
het moet kunnen. Ook hier had Kim 
goed grip op de tegenstander en met 
een mooie wazari scoorde ze een punt. 
Ze volgde met houdgreep en de derde 
plek was binnen. Dan als laatste Dewy. 
Goed haar tegenstander aanvoelend 
begon zij met een snelle ippon. De eer-
ste zenuwen waren weg. Tweede partij 
ook ippon. Toen zag ze haar grote con-
current verliezen. Tegen wie moest ze 
dan in de halve finale? Even het strijd-
plan bijstellen. Ook de halve finale was 
niet al te moeilijk. Ze wist twee keer te 
scoren en kwam zelf niet in gevaar. De 
finale werd spannend maar kort. Bin-
nen 27 seconden stond ze al klaar, om 
na een snelle wazari een houdgreep 
vast te pakken en deze niet meer los 
te laten, klaar om af te groeten als de 
kersverse Nederlands Kampioen bij de 
meisjes tot 15 jaar tot 36 kg. 

Ryan Lo-A-Njoe weert zich kranig 
in Zagreb

Ryan Lo-A-Njoe had zich laatst ge-
plaatst voor de European Cup te Za-
greb. Ryan die in zijn eerste jaar zit 
in de categorie tot 18 jaar mocht in-
ternationale ervaring op doen op dit 
toernooi. Hij trof het niet met de lo-
ting. Zijn eerste partij was tegen de re-
gerend Europees Kampioen uit Italië.

Ryan wist deze partij dan ook niet te 
winnen. Daarna begon het wachten. 
Als deze tegenstander tot de kwart-
finales wist door te dringen mocht 
Ryan ook weer de mat op. Dit ge-
beurde. Het groentje in deze cate-
gorie uit Rooi gaf zijn visitekaartje 
af. Hij wist drie partijen op rij te win-
nen. Ook in zijn 5e partij ging Ryan 

tekeer alsof het de normaalste zaak 
was. Helaas slipte hij weg bij het 
inzetten van zijn techniek en werd 
verder overgenomen. Toen was het 
ook voor Ryan over en uit. Maar 5 
partijen draaien op je eerste grote 
uitzending op Europees topniveau, 
daar mag je met recht trots op zijn.   

v.l.n.r.: kim Hooi 3e + 63 kg, Dewy lo-À-njoe 1e 
-36 kg en noa Hooi 2e -48kg.

Dressuur- en springamazones 
laten goede resultaten zien

paardensport

De afgelopen weken is het wat 
rustiger geweest omtrent de wed-
strijden voor de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters. Toch zijn er altijd een 
aantal combinaties die, ondanks 
deze rustige periodes op wedstrijd-
gebied, mooie persoonlijke piek-
momenten weten te behalen. 

In Geldrop startte Inge Minneboo 
haar paard Caronyke in de klasse 
L1. Deze combinatie laat de afgelo-
pen tijd zien dat ze de vorm te pak-

ken hebben. Ook op deze wedstrijd 
wisten zij knap 3e te worden. In de 
klasse M2 verscheen Laura Petersen 
in de ring. Haar paard Divident had 
tijdens het losrijden de lente al in zijn 
bol, hij was erg fris, maar ondanks 
dat wist Laura met hem een mooie 
proef te rijden. Zij behaalden een 2e 
prijs. Twee weken geleden kwamen 
er ook een aantal ruiters aan de start 
op verschillende wedstrijden. Dit 
keer reed Laura naar de dressuur-
wedstrijd in Uden. In dezelfde klasse 

ging ze naar huis met een 3e prijs. 
Ook Marion Merks en Isabel Geers 
namen in het weekend van 23 fe-
bruari deel aan de springwedstrijd in 
Asten. Beide verschenen in de klasse 
B en behaalden twee foutloze ron-
des. Met een hoge stijlbeoordeling 
wisten Marion Merks en Dolf  als 
3e in de prijzenreeks te eindigen. Er 
was ook een mooie score voor Isa-
bel Geers, zij en haar paard Camaro 
mochten zich op een 9e plek opstel-
len. 
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SCHOENMAKERS

UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken
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Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

Waterpolodames Argo treffen 
koploper

waterpolo

Afgelopen weekend stond het duel 
tussen koploper ENC Arnhem en 
rode lantaarndrager Argo op het 
speelschema. De eerste wedstrijd 
resulteerde in een winst voor de da-
mes van Arnhem met 8-5. Door af-
wezigheid van een 3-tal speelsters, 
was Argo genoodzaakt om keepster 
Marleen vd Wijdeven tot veldspeel-
ster te bombarderen. Hierdoor had 
het team in ieder geval nog een 
wisselspeelster en dat was ook hard 
nodig. De dames van Argo hadden 
geen schijn van kans tegen ENC 
Arnhem, deze laatste ploeg nam 
halverwege de wedstrijd wat gas 
terug en gebruikte de tegenstander 

om vooral bepaalde tactieken ook 
uit te proberen. Op zich vrij pijnlijk 
om dit te moeten constateren, maar 
Argo is realistisch genoeg om te we-
ten dat er tegen deze tegenstander 
niets te halen valt. Er komen nog wel 
een paar wedstrijden aan waarbij 
Argo in ieder geval partij kan bieden, 
maar voor alsnog blijft het puntloos 
in deze competitie. De einduitslag 
was 2-16, waarbij de doelpunten 
voor Argo beide op naam kwamen 
van topscoorder Josine Raaijmakers.   

Zwemmen
Afgelopen zondag hebben 26 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 

deelgenomen aan de 5e Solo in 
zwembad De Neul. Tijdens deze 
wedstrijd is er 8 keer een 1e plaats, 
5 keer een 2e plaats en 5 keer een 
3e plaats behaald. Daarnaast zijn er 
38 persoonlijke records gezwom-
men. Verder zijn er twee clubrecords 
gezwommen: Luc van Eijndhoven 
op de 50m vlinderslag in 0.37.76 en 
Sanne Peters op de 50m schoolslag 
in 0.45.65.

Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de 4e Minioren wedstrijd in 
het Golfbad in Oss, aanvang 13.00 
uur.

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
de carnavalsbeker verschoten op 
een ludiek blazoen. Het bestond uit 
2 halve blazoenen welke verkeerd 
aan elkaar waren geplakt. Winnaar 
van de gezellige wedstrijd was Jan 
van Bergen met een score van 181 
punten met 218 punten. Verdere 
uitslag : Jan van Erp 167, Antoon 
Vervoort 160, Toon Hermes 157, 
Jan Gordijn en Albert Ofwegen 
147, Wim Boonstoppel 121 en Leo 
van Breugel 83 punten. 

Op vrijdagavond was de jaarlijks 
terugkerende uitwisselingswedstrijd 
met Beatrix uit Acht. De opkomst 

was erg goed. Geschoten wordt in 
2 wedstrijden om zo dicht mogelijk 
bij het vooraf opgegeven gemid-
delde uit te komen. De scores wa-
ren: Jos van den Berg 219 tegen zijn 
gemiddelde van 205. Jan van Bergen 
224 (220), Wim Boonstoppel 121 
(158), Jan van Erp 182 (184), Toon 
Hermes 175 (161), Jos van der Veer 
191 (191), Mart Verhoeven 204 
(197), Antoon Vervoort 192 (208), 
Mark Kuys 202 (187), Marjelein 
Verhoeven 204 (179), Piet van den 
Berg 234 (227), Simon Boersbroek 
195 (198) en Dani Hobbelen 184 
(190). De stand na de 1e wedstrijd 
is nu: Beatrix +54 en -48, Ontspan-

ning +49 en -41. Beatrix is met -6 
winnaar van deze wedstrijd tegen 
Ontspanning +8. De 2e wedstrijd 
vindt in het najaar plaats.
Op zondag hebben Dani Hobbelen 
en Floris Mesu hun laatste competitie-
wedstrijd geschoten in Schijndel. De-
nis schoot 202 punten en Floris 205.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Vrij-
dagavond is de 3e ZONA-wedstrijd. 
De leden hebben een eigen sleutel 
en kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is. De jeugdtrai-
ning is op woensdagavond.

Koen Verbree
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 9 jarige Koen Verbree  is zondag 
16 maart  “Pupil van de Wedstrijd” bij 
de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen 
RKOSV Achates 1.
Koen voetbalt in de F6. Zijn  trainers/ 
leiders zijn Frank v.d Vleuten, Rik 
Ketelaars, Wilco van Hamond en zijn 
vader René. Koen voetbalt nu voor het 
3de seizoen bij Rhode, maar is al vanaf 
zijn geboorte lid van Rhode.  Hij heeft 
een hard schot en een goed loopver-
mogen maar  keepen vindt hij het 
aller-leukst om te doen.  Zijn favoriete 
keeper is Jeroen Zoet van PSV. PSV is 
ook zijn favoriete voetbalclub. Koen 
komt uit een echte Rhode familie. Opa 
Cor is al ruim 30 jaar actief bij de club, 
hij is dan ook trotst op zijn opa. Zijn 
vader heeft ruim 25 jaar gevoetbald bij 
Rhode. Koen zijn hobby’s zijn natuur-
lijk voetbal, zwemmen, lego en PSV 
kijken. Koen  zit in groep 5 van basis-

school  de Kienehoef . Lezen, geschie-
denis en rekenen vindt hij het leukst. 
Hij is iedere week trouw aanwezig bij 
de training en wedstrijd. Koen zal aan-
wezig zijn bij de warming-up van Rho-
de 1, de aftrap nemen en de verdere 
verrichtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen. Wij wensen hem een 
gezellige voetbalmiddag bij Rhode.

Glow with the fl ow 2

Na het overweldigende succes van 
Glow with the Flow editie 1 is het 
de hoogste tijd voor editie 2! Het 
ijzersterke thema blijft onveran-
derd. Glow with the Flow betekent 
neonversiering op het hoogste ni-

veau. Niet alleen de kroeg zal ver-
sierd worden, maar hou ook vooral 
jezelf niet in om in NEON gekleed te 
komen. Je zal schitteren op de dans-
vloer door alle blacklights!! Het feest 
is weer georganiseerd door KV Nijn-

sel 1 en is ten behoeve van Korfbal-
vereniging Nijnsel. Iedereen is van 
harte welkom om mee te feesten op 
zaterdag 15 maart, vanaf 20.00u in 
Cafe Oud Nijnsel.

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

Midweekteam KV Rooi kampioen
De dames van het jongste midweek-
team van KV Rooi hebben woensdag 
26 februari het kampioenschap bin-
nengesleept, door directe kampi-
oenskandidaat Korfrakkers met 7-10 
te verslaan. En dit in het éérste sei-
zoen van dit nieuw opgerichte team.  
Namen: Bovenste rij: Marjon, Linda, 
Marleen, Coach André, Manouk, 
Saskia, Loes. Onderste rij: Rian, Kitty, 
Karin, Loes en Gwen

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Hans Vogels weer in goede vorm

De tweede wedstrijd meetellend voor het ONK Enduro 
te Holten heeft Hans zaterdag op overtuigende wijze 
weten te winnen. Daarnaast pakte Hans op zondag een 
tweede plaats tijdens de MX Open motorcross te Lo-
chem.

Er was een route uitgezet van ±80 km in Holten met 
daarin drie proeven, en deze route moest drie keer wor-
den gereden. Het was een super mooie route en het 
prachtige weer maakte het tot een aangename dag. De 
eerste proef was een proef in lijn, waar tijdens de wed-
strijd geen tijden van bekend werden gemaakt. Deze 
tijden waren pas aan het einde van de dag bij de prijs-
uitreiking bekend.

De tweede proef was een proef van meer dan acht mi-
nuten op een maïsland en de derde proef was op de 
Zuurberg. De Zuurberg proef moest men twee ronden 
rijden per proef en daar wist Hans zelfs in de laatste 
proef een tijd onder de 14 minuten neer te zetten. Op 
alle proeven was Hans de snelste in zijn klasse E2 en 
in de scratch behaalde Hans 7 van de 9 proefoverwin-
ningen. Echter het verschil van deze twee proeven met 
Mark Wassink was respectievelijk 0.01 en 0.03 sec. Het 
ONK Enduro seizoen gaat nu de zomerperiode in en 
gaat weer verder in oktober.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Dinsdagavond Mannengroep in 
het nieuw

tennis

tennis

Tennisvereniging Nijnsel heeft di-
verse tennisgroepen die één keer 
per week recreatief tennissen. Op 
de dinsdagavond is een groepje 
mannen actief van 11 personen, 
waarvan wekelijks 8 deelnemers 
met elkaar een wedstrijdje ten-
nissen.  Het dinsdagavond man-
nengroepje van tennisvereniging 

Nijnsel is door De La Roy Isolatie 
& Design / Balansbal uit Gemert 
letterlijk en figuurlijk in een nieuw 
jasje gestoken. Het bekende bedrijf 
dat onder andere de handen van 
het televisie programma The Voice 
maakt van piepschuim, sponsort de 
11 fanatieke tennissers met nieuwe 
sweaters.

wandelen OLAT wandeltocht vanuit 
Weebosch-Bergeijk

Op zondag 16 maart houdt Wan-
delsportvereniging OLAT in het ka-
der van haar winterserie een mooie 
wandeltocht vanuit Weebosch, een 
kerkdorp bij Bergeijk. 

Zoals men van OLAT mag verwach-
ten wordt er voornamelijk over on-

verharde paden gewandeld door 
het gevarieerde landschap rond 
Weebosch. We lopen daar in de 
Kempen in het grensgebeid met 
België. Alle afstanden lopen over de 
Cartierheide, met zijn vele vochtige 
heidegebiedjes, berkenbroek en ga-
gelstruweel. Afhankelijk van de te 
lopen afstand passeert men natuur-
reservaat de Goorloop en Landgoed 
Ten Vorssel, bestaande uit akkers 
en weilanden, en stukken loof- en 
naaldbos.  Verder doen we de grote 
waterplas van de  Kroonvense Heide 
aan. En de langere afstanden ook 
nog de Reuselse Moeren, de Maaij, 
natuurreservaat de Watering en In 
de Hutten.  Alle afstanden keren via 
de Postelse Heide weer terug naar 
het beginpunt in Weebosch. De rou-
tes kennen veel variatie: bos, water, 
weilandjes en heidegebieden. Mocht 

het zonnetje schijnen dan wordt dit 
een onvergetelijke wandeltocht. 
Startlocatie is Café-Zaal ’t Heuveltje, 
Weebosch 68, 5571 LZ Weebosch 
(Gemeente Bergeijk). De 50 en 60 km 
wandelaars starten om 07.00 uur. De 
overige afstanden mogen vanaf 08.00 
uur starten. De ervaren wandelaars 
kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 
km. Voor degenen die minder willen 
wandelen en voor families met kinde-
ren kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook 
starten op de 15 of 10 km. Men moet 
rond 17.00 uur weer terug zijn op de 
startlocatie. Onderweg heeft OLAT 
enkele wagen- en caférustposten in-
gericht. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waardoor 
de routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Nadere informatie op 
www.olat.nl of winter@olat.nl. 

Gezelligste toernooi van Rooi?!

Bij tennisvereniging de Kienehoef 
wordt op 25 maart weer het jaar-
lijkse seniorentoernooi georgani-
seerd.

Het gezelligste ééndagstoernooi 
van Rooi wordt dit jaar voor de 10e 
keer georganiseerd voor dames van 
50+ en heren van 55+. De vereni-
ging telt circa 560 leden in deze 
doelgroep en vormt daardoor de 
belangrijke steunpilaar binnen onze 
vereniging. Hier geldt het motto; 
‘meedoen is belangrijker is dan 
winnen’. 

Ook tennissers uit Boskant en Nijn-
sel zijn van harte welkom! Elke 
deelnemer schrijft individueel in en 
wordt, zo mogelijk, aan een part-

ner m/v gekoppeld van ongeveer 
gelijke sterkte. We spelen ongeveer 
drie partijen, maar mocht je door 
fysieke of andere redenen slechts 
een of twee partijen willen spelen, 
dan kan dat ook. De dag begint om 
9:00 uur met koffie/thee en een 
lekker stuk gebak, waarna de spie-
ren worden opgewarmd met een 
warming-up, verzorgd door onze 
clubtrainer Cees van de Boer. Om 
10:00 uur beginnen de dames en 
heren dubbels. Na een korte koffie-
pauze volgen de mix partijen. 

Tijdens de middagpauze staan de 
tafels gedekt voor een heerlijke ge-
zamenlijke lunch bestaande uit een 
kop soep en belegde broodjes en 
een broodje kroket en worden de 

gespeelde partijen druk geëvalu-
eerd. Na de middagpauze gaan we 
verder met een aantal mix partijen. 
Na afloop van de wedstrijden is er 
een loterij en natuurlijk volop gele-
genheid nog een glaasje te drinken 
en wat na te kletsen onder het ge-
not van muziek uit de sixties. In-
schrijven kan tot 18 maart door een 
mailtje te sturen, met speelsterkte, 
naar: evertvugs@gmail.com. De 
werkgroep 55+ toernooi.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Recreatief zwemmen  

Het leukste en voordeligste uitje voor het hele gezin. Voor iedereen, van jong tot oud is er 
veel leuks te beleven. Lekker baantjes trekken, ravotten met vriendjes en 
vriendinnetjes of ontspannen dobberen in het water. Iedereen vermaakt zich uitstekend.  
Kom langs en ervaar zelf hoe leuk het is.le 
                                                                                                                                                                           
DISCOZWEMMEN                                                                                                                                          
Op vrijdag avond tussen 18.45 - 20.15 uur toveren we het 
zwembad om tot een discotheek. We verduisteren de ramen 
en de discolampen met hun e� ecten doen hun werk. 
Onze D.J. verzorgt de muziek. Natuurlijk liggen de 
spelvoorzieningen in het water. 
Wanneer?                                                                                                                                              
Iedere vrijdag van 18.45 tot 20.15 uur.                                                                                                                                       
Voor wie? 
Het discozwemmen is toegankelijk voor iedereen met een zwemdiploma.

FAMILIEZWEMMEN
Het hele gezin is op zondagochtend welkom tijdens het
 recreatief zwemmen. In het ondiepe bad zijn dan veel 
spelmaterialen aanwezig waarmee je heerlijk kunt spelen. 
Zit je op zwemles, dan kun je laten zien aan je ouders of 
verzorgers wat je al hebt geleerd! 
Of nog even extra oefenen... het badpersoneel kijkt ook op 
zondagochtend graag even mee!  
Wanneer?                                                                                                                                              
Iedere zondag van 10.30 tot 13.00 uur.                                                                                                                                       
Voor wie?                                                                                                                                             
Het familiezwemmen, het woord zegt het al, is speciaal voor ouders met kinderen. 
Er mag geen jeugd naar binnen zonder volwassenen.
 
LUNCHZWEMMEN                                                                                                                                                                                  
Te druk om na werktijd aan je conditie te werken? Dan is lunchzwemmen echt iets voor 
jou. Elke dinsdag kun je tussen de middag baantjes komen trekken. 
Je zult merken dat je jezelf zich elke dag � tter voelt!
Wanneer?                                                                                                                                                                               
Iedere dinsdag van 12.00 tot 13.15 uur.                                                                                                                                           
Voor wie?                                                                                                                                                                         
Lunchzwemmen is bedoeld voor alle zwemmers met een zwemdiploma die graag een 
baantje trekken.

Reguliere openingstijden vrij 
zwemmen 2014 
        (Tijdens de vakanties gelden andere tijden).
 
            dauwzwemmen          jeugd & volwassenen          volwassenen           doelgroepen
maandag            07.30 - 09.15 uur                                                              20.15 - 21.30 uur 
dinsdag                                                        08.45 - 10.15 uur *         20.15 -21.30 uur    12.00 - 13.15 uur
                               lunchzwemmen
woensdag            07.30 - 08.45 uur   13.30 -15.30 uur  
donderdag                                                        08.45 - 10.15 uur *         20.00 - 21.30 uur 
vrijdag            07.30 - 08.45 uur   18.45 - 20.15 uur 
         discozwemmen  
zaterdag                                                              13.30 - 15.30 uur**  
zondag                                                                           10.30 - 13.00 uur
                           familiezwemmen

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

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

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

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

Jubileumjaar voor De Klutsersjeu de boules

Precies op de langste dag 21 juni 
van het jaar 1994 werd in Nijnsel de 
jeu de boulesvereniging opgericht. 
Aan dit feit wil Boulesvereniging 
De Klutsers dit jaar extra aandacht 
schenken. 

Meteen na de oprichting hadden 
zich in korte tijd al vierendertig men-
sen aangemeld. Dit aantal is daarna 
snel uitgegroeid tot ongeveer vijfen-
vijftig leden. Met goedkeuring van 
de Stichting NAB, eigenaar van De 
Beckart, is toen op het terrein achter 
het gebouw een blok van vier banen 
aangelegd. Later is het complex uit-
gegroeid met nog eens vier banen. 
Tevens heeft de club er inmiddels 
een leuk clubgebouw neergezet, 
voor berging van wat materiaal en 
als schuilruimte. Alle acht banen zijn 
voorzien van moderne verlichting, 
zodat zeker ook het spelen in de 
avonduren geen enkel probleem is. 
Regelmatig organiseert de club toer-
nooien met bevriende verenigingen 
uit de regio. Wekelijks wordt er op 
minstens drie dagen recreatief en 
intern competitieverband gespeeld. 
Alles is steeds gebaseerd op ont-
spannen en vooral gezellig spelen in 
een ongedwongen sfeer.

Speciaal voor dit feestjaar gaat de 
vereniging een extra toernooi orga-
niseren voor mensen uit de bevrien-
de verenigingen en wel op zaterdag 
19 juli. De voorbereidingen hiervoor 
zijn reeds aangevangen. Deze clubs 
krijgen hiervoor een uitnodiging 
voor deelname. Gezien de verwach-
te deelname zal het een triplette 
toernooi worden. Dat wil zeggen 
dat telkens een team van drie men-
sen speelt tegen een ander team van 
drie. Noteer alvast de datum 19 juli 
in uw agenda.
Naast dit toernooi gaat de vereni-
ging een speciale feestdag organi-
seren voor de eigen leden op za-
terdag 12 juli. Ook hiervoor zijn de 
voorbereidingen al in gang gezet. 
Gedurende de winter periode staat 
het boulen op een laag pitje, maar 
gelukkig kan de vereniging  gedu-
rende die periode één keer per week 
in een overdekte ruimte spelen. Het 
hoofdseizoen vangt gebruikelijk aan 
vanaf de maand april en loopt tot 
november. Zo ook dit jaar. De speel-
tijden zijn dan op maandagmiddag 
van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
Op dinsdag- en woensdagavond 
van 19.00 tot 22.00 uur.

Evenals voorgaande jaren worden 
door de vereniging weer instructie-
lessen verzorgd om het spel onder 
de knie te krijgen.  Deze instructie 
bestaat uit drie lessen met een mo-
gelijkheid die te verlengen als daar 
behoefte aan is. Er zal veel aandacht 
worden geschonken aan de tech-
niek, maar ook aan de tactiek. Van 
belang is steeds te weten wat men in 
een bepaalde situatie moet doen om 
toch te kunnen scoren. Een buiten-
staander denkt vaak licht over het 
spel, maar er gaan twee tot drie jaar 
aan voorbij om echt een bekwame 
bouler te worden. Evenals vorig jaar 
kunnen ook nu mensen zich weer 
aanmelden voor deze instructieles-
sen en eventueel  lidmaatschap van 
de club. De lessen zijn gratis en daar-
na kan men beslissen of men al dan 
niet doorgaat. Boules zijn voldoende 
voorradig, zodat men bij aanvang 
zelf nog geen boules nodig heeft. 
De aanvang van de instructies is op 
zaterdag 12 april. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden bij het be-
stuur dat bestaat uit Toon v Duijn-
hoven tel. 473535,  Dinie v Esch tel 
472064, Toos Sanders tel. 0499-
471218 en Rien vd Loo tel. 474165 
of per mail aan riengina@kpnmail.nl.

Roel van der Zanden klaar voor 
nieuw seizoen in 350Z Challenge

autosport

Na een uiterst succesvolle generale 
repetitie tijdens de Circuit Short 
Rally vorige maand zijn Roel van 
der Zanden en zijn navigator Paul 
Geerts helemaal klaar voor het aan-
komende seizoen in de BioMCN 
Nissan 350Z Challenge. 

De eerste wedstrijd op de 350Z 
challenge kalender is de Tank S Rally 
welke op 15 maart in de omgeving 
van Emmeloord zal worden verre-
den. De Tank S Rally staat bekend 
om haar prachtige dijkproeven aan 
de rand van de vroegere Zuiderzee 

en de heftige afsluiter op het indus-
trieterrein Nagelerweg in Emme-
loord. 
Na de Circuit Short Rally is de Nissan 
op een aantal punten weer nagelo-
pen en is de uiteindelijke nieuwe 
livery op de auto aangebracht. Hoe-
wel het blauwe jasje op Zandvoort 
ook wel wat had zal de fairlady toch 
gedurende het seizoen schitteren in 
een nieuwe opvallende livery waar-
bij de sponsoren van het VDZ Ra-
cing Team uiteraard flinke aandacht 
krijgen.
 

“Het ging op Zandvoort echt steeds 
beter en ik kreeg een steeds ver-
trouwder gevoel in de Nissan. Hier-
door reizen we met veel vertrouwen 
af naar de Tank S Rally. In Emme-
loord weet je eigenlijk nooit wat je 
kunt verwachten en het weer kan 
ontzettend snel omslaan, zo rijdt 
je in de stralende zon en een klas-
sementsproef later wenste je dat er 
regenbanden onder de auto zaten. 

Ik ben blij dat we in Emmeloord ein-
delijk de nieuwe livery van de auto 
kunnen presenteren en zodoende 
onze sponsoren de nodige aandacht 
kunnen geven. Mijn doel in Emme-
loord is een finish in de top 3 van het 
Nissan klassement. Als ik kijk naar de 
tegenstanders in de 350Z challenge 
wordt dat een pittige opgave maar 
gezien onze recente ervaringen op 
Zandvoort moet het haalbaar zijn”, 
aldus Roel van der Zanden. De Tank 
S Rally wordt ook dit jaar verreden 
op één dag, zaterdag 15 maart. De 
wedstrijd omvat 17 zware, techni-
sche klassementsproeven over bijna 
150 kilometer op snelheid. De eerste 
auto zal zaterdag omstreeks 09:00 
uur over het startpodium rijden en 
de winnaar wordt rond 22:00 uur 
op het finishpodium verwacht. 

De Nijnselse ruiters

De dressuuramazones Eveline en  
Leonie hebben weer hun beste 
beentje voor gezet dit weekend.

Leonie verscheen met haar krack Fe-
rovanck PP twee maal in de ring in 
de klasse B beide keren beloond met 
66.7 % en een maal goed voor een 

tweede prijs. Eveline verscheen, na en 
korte wedstrijdpauze, weer in de ring 
in de klasse Z1 met haar paard Allure. 
Ze werden beloond met 64.4%.

paardensport

Team 2 kampioen winteravondcompetitie
Afgelopen zaterdag behaalde team 
2, kampioen regio Tilburg,  de wis-
selbeker en het kampioenschap 
winteravondcompetitie binnen van 
afdeling 14 NJBB door in Oisterwijk 
PV ’t Lover 1 uit Asten, de kampi-
oen uit de regio Eindhoven, met 5-4 
te verslaan. 

Zij is hiermee kampioen van de ge-
combineerde hoofdklasse van deze 
afdeling. Na de 1e ronde was de 
stand 1-2 voor ’t Lover en na de 2e 
ronde zelfs 2-4 voor ’t Lover. Team 
2 van Cloeck & Moedigh wist echter 
het hoofd koel te houden en in de 

3e ronde alle partijen ruim te winnen 
zodat de eindstand 5-4 werd in het 
voordeel van team 2. 

NK Verenigingen
Het team van Cloeck & Moedigh 
was 1 van de 16 teams die door de 
selectie waren gekomen voor dit NK 
maar leed in de 1e ronde op car-
navalszaterdag in Nieuwegein een 
nederlaag. Zij verloor daar van PU 
Kennemerland en was daarmee di-
rect geëlimineerd. PU Kennemerland 
werd uiteindelijk 3e op het NK voor 
verenigingen. 

Tripletten clubkampioenschap 2014
Op de laatste speelavond in de voor-
ronden stelden in poule A de triplets 
Karel Verschuijten/Erik Verschuij-
ten/Nellie Hendriks (7 +48), Wim 
vd Rijdt/Gerrie vd Rijdt/André vd  
Nieuwenhof (7 +27) en Anny Hart-
man/Johan v Kuijk/Rob v Berkel (6 
+30) hun finaleplaatsen veilig. Het-
zelfde deden dat in poule B de triplets 
Angela Gerritsen/Frans vd Velden/
Jan v Erp (7 +50), Kees Luijten/Jan 
vd Schoot/Henk Smulders (7 +28) 
en Ad vd Velden/Piet Habraken/Jan 
Bekkers (6 +44). Donderdagavond 
vinden de finalepartijen plaats.
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren
Rhode-Nijnsel 2-1
Rhode 3 - Sparta 3 0-1 (gestaakt)
Schijndel 7 – Rhode 4 1-6
Rhode 5 - Prinses Irene 5 3-2
Schijndel 7 - Rhode 6 6-2
Rhode 8 - Erp 5 2-0
Rhode 9 - Irene 2 3-3
Rhode 10 - Gemert 13 4-1

Uitslagen jeugd:
Rhode A1-AWC A1 4-0
Rhode A2-Mierlo Hout A3 0-0
Rhode B1-Rood Wit’62 B1 2-2
Rhode B2-Blauw Geel B3 4-1
Nijnsel/TVE B1-Rhode B3 3-3
Rhode B4-VOW B2 2-0
Rhode C1-Mifano C1 0-4
Rhode C3G-Boekel C2 3-1
Nijnsel/TVE C2-Rhode C4 2-1
Helmondia D3-Rhode D2 6-3
Rhode D3-Boekel D2G 0-1
SCMH D2-Rhode D4 7-1
Rhode D5-Mariahout D2G 2-5
Rhode E2-Blauw Geel’ E4 3-5
Rhode E3-DVG E2G 1-2
Gemert E3-Rhode E4G afg.
Rhode E5-Schijndel E7 6-2
Rhode E6-Sparta’25 E6 4-5
Mariahout E1G-Rhode E7 1-10
Rhode E8-Blauw Geel E12 7-1
Rhode E9G-Schijndel E9 6-5
Rhode F2-Schijndel F1 1-2
Irene F1-Rhode F3 afg.
Rhode F5G-Schijndel F4 7-3
Handel F1-Rhode F6 0-2
Rhode F8-Erp F5 5-1
SCMH F2-Rhode F9G 4-4
Blauw Geel’ F16-Rhode F11 9-2
ST Estria/GVV MA1-Rhode MA1 2-0
Erp MC1-Rhode M1 5-1

Programma senioren:
Rhode 1 - RKOSV Achates 1 14:30u
Rhode 2 - SV Venray 3 11:00u
Bavos 2 - Rhode 3 12:15u
Rhode 4 - WEC 4 12:00u
Boskant 4 - Rhode 5 12:00u
Rhode 6 - Gemert 8 12:00u
Blauw Geel 16 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - ELI 4 10:00u
Nijnsel 5 - Rhode 9 10:00u
Rhode 10 - Boekel Sport 8 10:00u
UDI VR2 - Rhode VR1 11:00u
Veteranen – Nijnsel 16:30u
 
Programma jeugd za 15/3:
ESA A1-Rhode A1 12:30u
Blauw Geel’A5-Rhode A2 14:30u
Rhode B1-OSS’20 B1 14:30u
Rhode B2-MVC B1 14:30u
ELI B1-Rhode B3 14:30u
Rhode B4-Schijndel B4 13:00u
ZSV C1-Rhode C1 13:15u
Sparta’25 C3-Rhode C2 13:00u
Rhode C3G-Nijnsel/TVE  C1 13:00u
Rhode C4-MULO C5 13:00u
DVG C3-Rhode C5 13:00u
Rhode D1G-Brandevoort D1 11:30u
Rhode D2-Boekel D4G 11:30u
MVC D1G-Rhode D3 11:45u
Rhode D4-Boerdonk D1G 10:00u
Avanti’31 D3-Rhode D5 11:45u
Avanti’31 E1G-Rhode E1 9:30u
Rhode E2-Gemert E2 9:15u
Mierlo Hout E5-Rhode E3 10:45u
Ollandia E1-Rhode E4G 9:30u
WEC E2-Rhode E5 9:30u

VOW E3-Rhode E6 9:30u
Rhode E7-Handel E3 9:15u
Rhode E8-VOW E2 9:15u
Rhode E9G-ST Fiducia E2 9:15u
Sparta’25 F1-Rhode F1 10:30u
ASV’33 F1-Rhode F2 9:15u
Brandevoort F3-Rhode F3 9:00u
Venhorst F1-Rhode F4 10:00u
Rhode F5G-Mierlo Hout F2 9:15u
Rhode F6-Gemert F9 10:30u
Rhode F7-Erp F3 10:30u
Blauw Geel F10-Rhode F8 10:15u
Gemert F10-Rhode F9G 10:30u
Rhode F10-Mariahout F5 10:30u
Rhode F11-VOW F3 10:30u
Rhode MA1-JVC Cuijk MA1 14:30u
Rhode MC1-ST SDDL MC1 11:30u
Festilent MD2-Rhode MD1 10:00u
Mini-pupillen Onderling  10:00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 3 - ASV’33 2 1 - 1
ELI 5 - Nijnsel/TVE 4 1 - 2
Nijnsel/TVE 5 - Ollandia 3 1 - 2
Nijnsel/TVE 6 - DVG 8 1 - 4
Prinses Irene VR3 - Nijnsel/TVE VR3 3 – 4

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE B1 - Rhode B3 3 - 3
Nijnsel/TVE C2 - Rhode C4 2 - 1
Nijnsel/TVED1 - Blauw Geel D11 4 - 2
Nijnsel/TVE E1 - Blauw Geel E6 3 - 2
Nijnsel/TVE F1 - Mariahout F3G 5 - 0
Nijnsel/TVE MD1 - Herpinia MD1 3 - 1

Programma senioren zo 16/3:
Nijnsel/TVE 1 - Constantia 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - HVCH 3 12:00u
MVC 2 - Nijnsel/TVE 3 11:00u
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 9 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Mariahout 5 10:00u
Baardwijk VR1 - Nijnsel/TVE VR1 10:00u
ELI VR1 - Nijnsel/TVE VR2 11:00u
EVVC VR2 - Nijnsel/TVE VR3 12:30u
Za 15/3: Rhode vets.-Nijnsel/TVE 
vets             16.30u

Programma jeugd za 15/3:
SSE A1 - Nijnsel/TVE A1 14:45u
Nijnsel/TVE B1 - Bavos B1G 14:45u
Rhode C3G - Nijnsel/TVE C1 13:00u
Nijnsel/TVE C2 - Gemert C5 13:00u
Nijnsel/TVE D1 - Avanti’31 D2 11:30u
Nijnsel/TVE E1 - Bavos E3 10:00u
DVG E5G - Nijnsel/TVE E2G 10:30u
Avanti’31 F5 - Nijnsel/TVE F1 10:30u
Nijnsel/TVE F2 - Blauw Geel F7 10:00u
Blauw Geel MD1 - Nijnsel/TVE MD1 11:30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1 3-2 
(oefenwedstrijd)
Vorstenbossche Boys 2-Boskant 2 3-2 
(oefenwedstrijd)
Boskant 4-Oss’20 5 0-3
Erp 6-Boskant 5 0-2
Boskant 6-Gemert 12 3-2
Boskant 7-Schijndel 12 2-1
Boskant VR1-HVCH VR3 2-2

Uitslagen jeugd
DVG C1G–Boskant C1 1-3
Boskant D1–WEC D2 3-4
Boskant E1–Blauw Geel E3 2-4
DVG C1G–Boskant F1 2-0

Programma senioren zo 16/3:
Mariahout 1-Boskant 1 14.30 u.
Prinses Irene 3-Boskant 2 12.00 u.
Blauw Geel 10-Boskant 3 12.00 u.
Boskant 4-Rhode 5 12.00 u.
Boskant 5-Boekel Sport 6 11.30 u.
Avant’31 8-Boskant 6 12.00 u.
Boskant 7-EVVC 7 10.00 u.
Boskant VR1-Prinses Irene VR3 10.00 u.

Programma jeugd za 15/3:
Mierlo Hout A3–Boskant A1 v.12:45u.
Boskant C1–EVVC C1 a.13:00u.
Boskant C2–Ollandia C1G a.13.00u.
Irene D1–Boskant D1 v.10:30u.
Boskant E1–VOW E1 a.10:30u.
Stiphout Vooruit F3–Boskant F1 v.8:30u. 

Ollandia

Uitslagen senioren
Ollandia 1-SDDL 1   4-0
ELI 3-Ollandia 2   1-1
Nijnsel TVE Reclame 5-Ollandia 3   1-2
WHV 5-Ollandia 4   5-2
Volkel Vr 1-Ollandia Vr1   3-1

Uitslagen jeugd: 
Ollandia A1-SCMH A1   3-5
Blauw Geel C8-Ollandia C1G  5-1
Ollandia D1G-Keldonk D1G   5-2
Ollandia E1-Irene E1   4-4
Ollandia F1G-MULO F2   2-4

Programma senioren 16/3: 
Fc Schadewijk 1-Ollandia 1   14.30u 
Ollandia 2-Sparta’25  4   11.00u 
Ollandia 3-Boerdonk 4   13.00u
Irene 4-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Vr1–WEC Vr1  10.00u

Programma jeugd za 15/3: 
Ollandia B1-SCMH B1   14.30u
Boskant C2-Ollandia C1G   v:12.00u
Blauw Geel D11-Ollandia D1G  v:10.15u
Ollandia E1-Rhode E4   9.30u
Boekel Sport E4-Ollandia E2  v:9.30u
Avanti’31 F3G-Ollandia F1G  v:9.45u
Ollandia MF1-ODC MF5  10.30u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Programma vrij 14/3: 
Pijnappels/van Schijndel - 
Presenteert.com 19:30u
Huiskens  - van Ouds 20.15u
JT Carservice/van Kasteren - 
Woonwinkel  21.00u
Krans Hoveniers - 
‘t Straotje/Lvdb Installatie  21.45u
Ma 17/03:
’t Straotje/Lvdb Inst. – 
Raaymakers/d. Kinderen  21.00u
Klerkx Hoveniers – 
Gerits/vd Warenburg 21:45u

waterpolo

Argo

C1 – Aquamigos 10-5
Dames 1 - ENC Arnhem 2-17
E1 - PSV  6-8
E2 - PSV  8-6
Heren 1 - Nayade Classic 3-21

Afgelopen zondag was Jesse Jacobs 
'Pupil van de Week' 
bij Ollandia 1 - SDDL 1. 
Jesse is 8 jaar en hij woont sa-
men met broer Sem en zus Noë in 
Olland. Hij heeft een hond en vis-
sen als huisdier. Jesse zit in groep 5 
van Bs De Sprongh. Gym vindt hij 
de leukste les. De taallessen vindt 
hij minder leuk. Later hoopt Jesse 
bij zijn vader te kunnen gaan wer-
ken. Hij voetbalt in het leuke team 
van de E2. Als linksback kan Jesse 
zijn talenten goed laten zien. Hij 
geniet van het spelen van wedstrij-
den. Zijn vader Ivo is zijn favoriet 
binnen Ollandia. Verder is Jesse fan 

van Siem de Jong en Ajax. Hij vind 
Lionel Messi en Fc Barcelona erg 
goed. Naast voetbal houdt Jesse 
ook van tennis. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Jesse Jacobs
Ollandia

Programma za:
D1 - DBD, in Z.I.B  15:30u
PSV - E1, De Tongelreep 15:30u
Njord - E2, in Den Ekkerman 16:15u
C1 - T.R.B.-R.E.S, in Z.I.B  16:15u
Heren 2 - Nayade Classic  17:00u
Heren 1 - Spio, in Z.I.B 17:45u
Wiekslag - Da 1, in De Hooght 19:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 5/3:
1 Dms. G.v.Erp- J.v.d.Meerakker 63,75 
% 2 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
60,83 % 3 Mevr. A.v.d.Velden- 
Hr.L.v.Uffelen 60,00 %  
Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 5/3:
A-lijn 1. Yvonne Daemen & Antony 
Maat 65,63 2.Theo Janssen & Robert 
Janssen 57,81 3. Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 56,77 B-lijn: 1. Christine 
van Heertum & Mieke Janssen 62,08 
2. Heleen Voets & Ineke Wijtzes 60,83 
(3)  Mies Stroeken & Gerard Verkade 
56,25 (3) Anneke Majoor & Toon Ma-
joor 56,25
C-lijn: 1. Marijke van den Berk 
& Francine de Koning 64,17 2. 
Hermien Botter & Dick Botter 60,00 3. Jet-
ty van der Velden & Dirk Gillissen   58,75  
 
B.C. “d’n einder’05”

Uitslag  5/3: 
A lijn: 1. Jan en Mien v.Rooij 57.46; 2. 
Ardie v. Bakel-Riet Verstappen 56.20; 
3. Truus v. Heesch-Addie Rijkers 55.21 
B lijn 1. Marie Cathrien Wielens- Jan 
v.d. Velden 61.46; 2. Ad v.d.Brand- 
Leny Wijn 54.21; 3. Bert Foolen-Leny v 
Rooy 52.46. zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 7/3
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
63,69 % 2.Harrie Lucius & Neleke 
Stolk 62,50 % 3.Harrie & Rina v.Berlo 
54,76 % B-lijn: 1.Hans v.d.Brand & 
Jo Verhoeven 72,86 % 2.Chris & 
Christien v.Helvoirt 70,36 % 3.Toos 
v.Berlo & Willemien Verhoeven 61,79 %

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 10/3:
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
65,42; 2 Jan van Rooij & Piet Voss 
64,17; 3 Cees Laas & Sjef van Rooij 
58,75
B-lijn: 1 Corry & Jos van der Hams-
voort 64,93; 2 Herman Pauw & Leny 
van de Wall 58,68; 3 Marcel Janse & 
Willy Swinkels 54,51
C-lijn: 1Tonny van Acht & Ben van 
der Steen 66,04; 2 Ria Goosens & Wil 
Janse 59,65; 3 Riet van de Laar & Ans 
Wiessing 55,51

Bridgeclub de Neul 

ma 10/3:
A-lijn:  1. Mia de Leijer en Sjane van 
de Vleuten 62.24% 2. Annie Stevens 
en Lonja Woonings 60.42 % 3. Jan van 
Rooij en Mien van Schijndel  56.77 %
B-lijn : 1. Hans van de Brand en Jo Ver-
hoeven66.41% 2.Mieke Vugs en Evert 
Vugs 60.16 % 3. Bertha van de Laar en 
Nellie Lathouwers 58.59 %
C-lijn : 1. Gerda van de Kerkhof en Ber-
tie Kuipers 61.67% 2. Truus Vissers  en 
Gonnie de Poorter 60.42 % 3. Ans van 
Bakel en Riky van de Schoot 59.72 %

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen: 
Kessel 3 - Olland 1 1 - 4
Liempde 1 - Olland 2 4 - 1
 
Za 15/3: Olland 1 - Kronenberg 2 
20.00u
Di 18/3: Olland 2 - Schijndel 1  
20.00u
Ma 17/3: Olland 3 - Liempde 1 
20.00u
Olland 4 - Loosbroek 2 
20.00u
Woe 12/3: Olland 5 - Schijndel 2 
20.00u

hardlopen

SV Fortuna ’67

9 maart Tilburg De 30 van Tilburg 
Mannen35 10.000 m
Thijs Thielemans 38.52
Mannen45 30.000 m
Eric van den Oetelaar 2.24.14
Mannen55 30.000 m 
Henry Wijffelaars 2.31.45 (3e) Club-
record

9 maart Eindhoven Karpencross 
MeisjesPC 900 m
Sanne Olislagers 5.07
MeisjesPA 1.420 m
Veerle van Erp 5.59 (2e)
JongensJD 1.730 m
Guus van Kessel 7.27
Bram van der Heijden 8.17
MeisjesJB 3.600 m
Sanne van Lieshout 18.04
Simone van Wieringen 20.41
Mannen korte cross 3.065 m
Marco Verbeek 11.11
Marc van Lieshout 12.00
Vrouwen45 5.230 m
Rikie Huyberts 24.55 (1e)
Mannen55 8.730 m
Pierre Lardenois 44.11
MannenTrim 2.235 m
Luc Minderhoud 12.28

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie
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•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies
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Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
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DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  
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MooiRooikrantDe 39
Zege mooie opmaat naar zespuntenduels

Ollandia verrast
voetbal

Het zou op tijd moeten zijn. In het 
beker- en inhaalweekend, waarin 
het als enige Rooise club moest 
aantreden, won Ollandia opval-
lend ruim van middenmoter SDDL. 
De zwart-witten, al sinds het begin 
van het seizoen in grote degradatie-
nood, kan de opsteker goed gebrui-
ken. De komende weken moet het 
vol aan de bak tegen twee mede-
laagvliegers.

Door: Martijn klerks

Ollandia – SDDL 4-0 (4-0)
Niet ineens beter, wel gelukkiger in 
de afronding dan bij voorgaande 

pogingen. Ollandia kwam in eigen 
huis eindelijk weer eens tot een rui-
me overwinning, tot groot genoe-
gen van coach Gerard van Zutphen. 
„Waar we dit seizoen vaak te wei-
nig kregen, zijn we nu eindelijk be-
loond voor ons goede spel”, jubelde 
de oefenmeester na afloop van de 
wedstrijd. Bij de ruime zege moet 
worden aangetekend dat het al in de 
eerste tien minuten mis had kunnen 
gaan. „We beginnen zeer slordig 
en geven direct twee grote kansen 
weg. Onze mazzel is dat die er niet 
in gaan”, gaf Van Zutphen toe. Hal-
verwege de eerste helft keerden de 
kansen, en waren het nota bene de 

gebroeders Erven die in een prach-
tige combinatie lieten zien waarom 
Ollandia vorig seizoen terecht ge-
promoveerd is. Robert reet met een 
splijtende pass de Demense verdedi-
ging uiteen, liep door, en kon na een 
breedtebal van Stefan behoedzaam 
intikken. Nog voor rust was het 4-0. 
Na rust temporiseerde Ollandia, en 
wist de ploeg het gebeuk van SDDL 
te weerstaan. „We zijn bij lange na 
niet veilig”, toonde Van Zutphen 
zich realistisch. „Maar we gaan met 
een goed gevoel naar Schadewijk.” 
Na de ontmoeting met de hekken-
sluiter, zondag, volgt de derby tegen 
DVG, de huidige nummer 11.

Groenonderhoud door vv Boskant 
met veel verve aangepakt

Afgelopen zaterdag heeft vv Boskant 
met een grote groep vrijwilligers een 
eerste aanzet gegeven tot het in eigen 
beheer uitvoeren van het groen on-
derhoud. 

Degenen die het plaatselijk nieuws het 
afgelopen jaar van dichtbij hebben 
gevolgd, zullen weten dat de Rooise 
voetbalverenigingen ruim een jaar 
geleden geconfronteerd werden met 
een fors hogere kostenpost doordat 
de huur van de velden met een flink 

bedrag werden verhoogd. Overigens 
werd die verhoging ook doorgevoerd 
bij een aantal andere buitensport ver-
enigingen (korfbal bijvoorbeeld).  Het 
is niet in dit artikel om daarover (op-
nieuw) een discussie los te maken, 
maar u kunt zich wel voorstellen dat er 
in het afgelopen jaar heel wat woor-
den aan “vuil” zijn gemaakt. 

Overleg tussen belanghebbenden en 
de gemeente heeft er toe geleid dat 
vanaf 1 januari 2014 het groen on-

derhoud door de verenigingen zelf zal 
worden uitgevoerd. Het mes snijdt aan 
twee kanten, de gemeente bespaart in 
onderhoudskosten en de verenigingen 
kunnen, door het werk uit te voeren 
met vrijwilligers, op die manier een 
deel van de huurverhoging “terugver-
dienen”. Afgelopen zaterdag heeft vv 
Boskant met een grote groep vrijwil-
ligers een eerste aanzet gegeven tot 
dat eigen beheer. Met liefst zestien 
personen werd een groot deel van het 
sportpark gesnoeid. 

Dankzij de aanwezigheid en het werk 
van een aantal goed uitgeruste vak-
mensen (Boskant is bekend om de vele 
hoveniers!) en de vele sjouwers was er 
’s middags om 3 uur sprake van een 
strak “gesnoeid” sportcomplex. En 
goed uitgerust betekent dan meer dan 
helemaal fit aan de start verschijnen! 
De apparatuur en de hulpmiddelen 
waarmee het sportpark “bestormd” 
werd, maakten het werk bijna aange-
naam en zorgen er in ieder geval ook 
voor dat de fysieke belasting voor de 
vele vrijwilligers te dragen was.

Het enige wat nu nog zou kunnen sto-
ren, is de grote hoeveelheid snoeiafval 
die is verzameld. Maar na volgende 
week is ook dat netjes opgeruimd; het 
versnipperen en het afvoeren ervan zal 
door de gemeente worden uitgevoerd.

Nijnsel klopt aan de deur van 
vierde klasse

Nijnsel/TVE Reclame 1 komt in de 
beslissende fase van de competitie. 
De ongeslagen koploper staat op dit 
moment twaalf punten los en kan 
nu beginnen aan de countdown. Er 
zijn nog zes wedstrijden te spelen. 
Na twee weken verplichte rust staat 
aanstaande zondag de topper op 
het programma tegen de nummer 2, 
Constantia uit Wanroij. 

Als Nijnsel ook deze zege binnen-
haalt, dan staat het vijftien punten 
los met nog vijf wedstrijden te spe-
len. Dat betekent dat op 23 maart 
bij WEC één punt volstaat om de 
kampioensvlag te kunnen hijsen, 
ongekend vroeg in het seizoen maar 

daarom niet minder welkom.   
Coach Theo Hageman reageert re-
soluut; ‘Iedereen is doordrongen 
van het belang van de komende 
wedstrijden. Na een prachtige serie 
en een goede overwintering willen 
we nu ook doorpakken. Onze ach-
terhoede is tot nu toe nauwelijks ge-
passeerd, dus een of twee doelpun-
ten zijn dan vaak doorslaggevend. 
Als we de hoofdprijs over de streep 
hebben getrokken, kunnen we in 
alle rust toewerken aan het volgend 
seizoen waarin normaalgesproken 
meerdere derby’s op het programma 
staan. Daar heeft het ons dit seizoen 
aan ontbroken en dat maakt een sei-
zoen toch wel extra interessant.’

Mooie overwinning Rooise 
hockeydames in zonnig Limburg

hockey

hockey

De Rooise hockeydames hebben ook de 
tweede wedstrijd na de winterstop ge-
wonnen. In Roermond werd Concordia 
met 5-1 verslagen. Hoewel de voorbe-
reiding op de wedstrijd niet optimaal 
verliep vanwege blessures en vakan-
ties, begon Rooi sterk aan de wed-
strijd. In de warme lentezon haalden 
de Rooise dames een erg hoog niveau 
en liet met name in de eerste helft erg 
mooi hockey zien. Daarbij kon het team 
zondag voor de tweede keer beschikken 
over jeugdtalent Anne van Esch.

Via een strafcorner van Loes van der 
Heijden kwam Rooi na een kwartier 

spelen op voorsprong. Niet veel later 
was het Hilde Sijbers die via een verge-
lijkbare corner de voorsprong uitbreid-
de. Na een mooie technische actie van 
Loes van der Heijden was het Iris van 
de Loo die perfect opgesteld stond bij 
de tweede paal en de 3-0 op het bord 
zette.
Na rust was het opnieuw Iris van de 
Loo die bij de tweede paal slim posi-
tie koos en kon scoren. Dit keer kwam 
de voorzet van Hilde Sijbers die de bal 
knap met haar backhand richting goal 
schoot. Via een strafcorner kon Con-
cordia diep in de tweede helft nog wat 
terug doen. Rooi trakteerde het mee-

gereisde publiek vervolgens nog op een 
juweeltje van een doelpunt. Linksachter 
Lisa van de Ven schoot de bal na een 
mooie individuele actie met haar back-
hand voorlangs waar Elles Kraayvanger 
de bal achter het standbeen langs bin-
nen tipte. 
Na de wedstrijd werd Hilde Sijbers door 
haar team gekroond tot Woman of the 
Match. Vervolgens werd afscheid ge-
nomen van Annelous Oerbekke die het 
komende half jaar voor stage op Texel 
zal verblijven. Zonder Annelous maar 
met een ploeg in vorm wacht Rooi aan-
staande zondag thuis de topper tegen 
Warande. 

Sint-Oedenrode H1 sterk uit winterstop
H1 uit Sint-Oedenrode had afgelopen 
weekend hun eerste wedstrijd na een 
bijzondere voorbereiding. In februari 
ging het hele team en staf vier da-
gen naar Valencia. Hiervoor willen zij 
de kavelaanbieders, kavelkopers en 
vrienden van Heren 1 nogmaals be-
danken. Zij maakten dit mogelijk.

Zoals jullie waarschijnlijk niet is ont-
gaan stond Rooi eerste voor de win-
terstop, het is nu aan de mannen uit 
Rooi om deze plek te verdedigen en 
zo hun weg naar de eerste klasse 
door te zetten. Uit ervaring is Heeze 

altijd een lastige ploeg, een verdedi-
gende ploeg gericht op de counter.
In de brandende zon begon Rooi 
aan de wedstrijd, gecontroleerd en 
vanuit een gestructureerde opbouw. 
In het begin van de eerste helft had 
Rooi de duidelijke overhand. Rooi 
had aanzienlijk meer balbezit en cre-
eerde al wat kansen. Desondanks 
bleef Rooi zich houden aan de af-
spraak en wist zo aan het eind van 
de eerste helft twee keer te scoren. 
Het eerste doelpunt was via de straf-
corner door Willem van der Heijden, 
de tweede werd benut door Matthijs 

van Roessel in de laatste minuut na 
spectaculair veldspel. 
In de tweede helft was er meer on-
rust bij Rooi. Heeze stond 0-2 achter 
en ging druk zetten. Rooi wist het 
goede spel weer op te pakken en zo 
scoorde Matthijs ook de 0-3. Na een 
foutje in het spel kreeg Rooi nog een 
tegendoelpunt. Uiteindelijk wist Piet 
van Eijndhoven in de laatste minuut 
er nog een stafcorner in te pushen, 
dit zorgde voor een einduitslag 1-4. 
Volgende week speelt H1 thuis te-
gen concurrent Concordia, het be-
loofd een spannende pot te worden. 

Super Sunday op Rooise hockeyvelden

Aanstaande zondag 10 maart is het 
een belangrijke dag voor hockeyend 
Rooi. Zowel dames als heren 1 draait 
goed in het huidige seizoen en ze 
willen deze lijn dolgraag doorzetten.
Dames 1, huidige nummer 3 in de 
eerste klasse, treedt om 12.45 uur 
aan tegen De Warande uit Ooster-
hout, de huidige nummer 2. Om 
14.30 uur neemt Rooi heren 1, num-
mer 1 in de poule, het op tegen Con-

cordia uit Roermond, de nummer 4. 
Beide teams draaien bijzonder goed 
op dit moment, waarbij voor zowel 
de dames als de heren geldt dat er 
een juiste mix is van ervaren spelers 
in combinatie met talentvolle jeugd 
uit Rooi. Kom zondag eens een kijkje 
nemen op de hockeyvelden om te 
genieten van mooi en hoogstaand 
hockey van deze twee Rooise sport-
ploegen.

SINT-OEDENRODE

Bram Korsten
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Bram Korsten. Ik woon sa-
men met mijn ouders en zussen 
in Nijnsel. Ik zit in groep 5 van de 
Sint Antonius van Padua school. 
Ik speel in de F1 en ben een echte 
middenvelder. Mijn trainers zijn: 
Britt, Sandra, Lindsay, Doreen en 
Marco. Marco is mijn favoriete trai-
ner. Mijn favoriete club is PSV.

Het leukste aan voetballen vind ik 
het spelen van wedstrijden. Als we 
een wedstrijd hebben, staan papa 
en mama mij aan te moedigen.
Naast voetballen vind ik het ook 
erg leuk om buiten te spelen. Op 
school is mijn favoriete vak: Re-
kenen. Als ik later groot ben wil ik 
graag timmerman worden. Zondag 

16 maart ben ik de ‘Pupil van de 
week’, tijdens de wedstrijd Nijnsel/ 
TVE reclame 1 – Constantia. 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst



Woensdag 12 maart 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
De inhoud van Rooi Actueel wordt 
telkens bepaald door de actualiteit. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi 
Tot en met 19 maart in Rondje Rooi 
de volgende onderwerpen: Heem-
lezing over Roois Religieus Erfgoed 
- Voorleeswedstrijd leerlingen ba-
sisscholen in Mariëndael - Extra 
aandacht damesvoetbal bij Rhode 
- 23e Boeken- en platenbeurs weer 
geslaagd - Verkiezingsdebat bij BtB 
- Uitleg burgerpanel MooiRooi. - 
Milieu-educatieproject bij waterzui-
veringsinstallatie - Rooise Dai-Ippo 
trainers succesvol op NK - Jonge mu-
zikanten MIK met hart voor muziek 
- Weer piekfijn schoolplein Bs. Bos-
kant - Collage carnavalsfestiviteiten 
in Papgat 2014
Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Lijsttrekkersdebat vanuit de raadszaal
TV Meierij nodigde alle lijsttrekkers 
aan tafel om hun mening te horen 
over actuele zaken. Zij gaan ook met 
elkaar in debat en beantwoorden 
vragen van inwoners.
Uitzending van 14 tot en met 18 
maart. Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 
– 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.

Rechtstreekse uitzending verkie-
zingsuitslagen
Op 19 maart vanaf 21:30 uur recht-
streeks verslag vanuit het gemeente-
huis.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined 
en KPN op kanaal 559. OnsBrabant-
Net digitaal via kanaal 38, analoog 
op 792 MHz. Via UPC analoog op 
256 MHz.

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

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

3 maart - 20 april 
Tentoonstelling Maria Kemps
Cultureel Centrum Mariendael

14 maart 
Lezing Tom Lanoye

De Knoptoren

14 - 16 maart
Open Zuid-Nederlandse 

kampioenschappen softtipdarts
De Loop’r

14 maart - 3 april
Expositie van 30 Rooise 

amateurfotografen
Gemeentehuis

14 maart 
Glow in the Darkparty

The Joy

14 maart 
Toneelvoorstelling 
“Klavertje Vier”

Zalencentrum de Beckart

15 - 16 maart 
Seizoen Opening 

Van Uden caravans
Jan Tinbergenstraat 6

15 maart 
Workshop 

maak je eigen Oceandrum
Leef & Vind

15 maart 
Glow with the fl ow 2

Café Oud Nijnsel

15 maart 
Toneelvoorstelling 

Klavertje Vier
De Beckart

15 maart 
Saint Patrick’s Day

Café Van Ouds

15 maart 
BlueSox

De Ossekop

16 maart 
Olat wandeltocht

Weebosch

16 maart 
Rikken 

Dorpskapel

19 maart 
Roois biergilde
Café van Ouds

19 maart 
Toneelvoorstelling “Klavertje Vier”

Zalencentrum de Beckart

21 - 22 maart 
NLdoet

Sint-Oedenrode

21 maart 
Toneelvoorstelling Klavertje Vier

De Beckart

21 - 23 maart 
WhatsUpp…: 

optreden Popkoor Novelty
Mariëndael

22 maart 
Crosstown

Tapperij en Eeterij D’n Dommel

22 maart 
Demo dag 8mm overzetten op dvd

Foto de Vakman

22 maart 
Toneelvereniging 

Klavertje Vier
De Beckart

22 maart 
Blue 7

De Ossekop

23 - 30 maart 
MIK in BEELD: open week!

Mariëndael

23 maart 
Lenteconcert “Trio A Capella”

De Knoptoren

23 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

26 maart 
Verkiezing 

Project van het Jaar
Adviescentrum Rabobank

28 - 30 maart 
Halfvastenspektakel 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy

29 maart 
Grote schoonmaakdag

Gemeentehuis

29 - 30 maart 
Theatervoorstelling 

“Zuivere Koffi e”
Mariëndael

3 april 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de 
eeuwen heen

Odendael

5 april 
Dansavond KBO

Odendael

5 april 
Groothertogbal
De Vriendschap

6 april 
“Gioia” kwartet
De Knoptoren

6 april 
NJA goes Latin

De Loop’r Olland

6 april 
Tribute 

to the cats
De Beurs

6 april 
Rikken Dorpskapel
de Dorpsherberg

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




