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Folders deze week:
Forum Kluswijs
Lekker Opstaan

Martens 
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE! 

25%
KORTING*

KNIP
KIES
KOOP

Geldig bij Formido op maandag 21 april 2014.  *Kijk voor de spelregels in de bouwmarkt.

8 7 1 1 1 4 6 0 1 5 9 4 1

Ook online!

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413-49 03 33

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

www.bbqenzo.nl
Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK, 
HEERLIJK EN 
VOORDELIG!

Onbezorgd genieten 
van een complete 
barbecue, gratis 
thuisbezorgd

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

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

Fashion & Friends: walhalla voor vrouwen
Een walhalla voor vrouwen, zo zou je het wel 
kunnen noemen. Afgelopen donderdag was het 
druk in zalencentrum De Beurs. Zo’n 250 dames 
en een enkele verdwaalde man lieten zich ver-
rassen op het gebied van mode, lifestyle, voe-
ding en verzorging. In navolging van de aftrap 
in Oktober vorig jaar, was ook de tweede editie 
van Fashion & Friends compleet uitverkocht.

Een haar- of nagelverzorging, lekkere biertjes of 
een prosecco met limoen, woonaccessoires en 
overige tierelantijntjes, verantwoorde dieethap-
jes en heerlijke streekproducten.
» Lees verder op pag. 17.

Formatie van start
Op maandagavond 14 april is de 
Rooise formatie van start gegaan. 
Afgevaardigden van de partijen 
DGS/BVT, VVD en Hart voor Rooi 
hebben een eerste gesprek ge-
had met elkaar. Tijdens deze eerste 
avond zijn het proces en elkaars ver-
wachtingen nader besproken. 

Alle partijen zijn voornemens om 
bij de eerste raadsvergadering een 
Roois college te kunnen presenteren. 

Doordat de raadsvergadering van 24 
april is verzet naar 13 mei is er extra 
ruimte ontstaan. Deze extra ruimte 
wordt goed benut om het proces 
zorgvuldig te doorlopen waardoor 
er een gedegen, helder en haalbaar 
coalitieprogramma aan u gepresen-
teerd kan worden. Alle partijen ge-
ven aan een positief gevoel aan de 
start te hebben over gehouden en 
hebben het vertrouwen in elkaar uit-
gesproken. 

CDA vrijwel buitenspel bij 
coalitievorming Rooi
De kans dat CDA-Rooi deel gaat 
nemen aan de coalitie voor de ko-
mende vier jaar, is nagenoeg te ver-
waarlozen. Die harde conclusie was 
vorige week dinsdag het belangrijk-
ste wapenfeit uit de informatieronde 
van informateur Ad van Acht. Als de 
overige grote fracties elkaar bij de 
formatie niet kunnen vinden bestaat 
in theorie de mogelijkheid dat CDA-
Rooi alsnog in beeld komt, maar in 
de informatieronden zaten die op 
een lijn.

Van Acht benadrukte dat het ver-
trek van Willem van der Pasch niet 
de aanleiding was voor de uitkomst. 
Wél een bevestiging van de gedach-
te dat het CDA-Rooi ontbreekt aan 
stabiliteit, een van de twee factoren 
in de opdracht voor de informatie-
ronde . De fractie RBB viel al meteen 
buiten de boot, omdat die als enige 
tegen de fusie is. De informateur 
deed ook nog een paar aanbeve-

lingen. Door een coalitie van HvR, 
DGS-BVT en VVD wordt met 12 
van de 17 zetels een brede coalitie 
gevormd, de andere factor voor de 
gewenste coalitievorming. De wet-
houderskandidaten van DGS-BVT 
en VVD werden nog niet bekend-
gemaakt. Wél dat die van VVD van 
buiten Rooi zou komen, al had hij/
zij daar wel een binding mee. Mocht 
die uit Schijndel of Veghel komen, 
wijzen de andere grote fracties op 
het risico van belangenverstrenge-
ling. Bij de informatieronde is Van 
Acht er van uitgegaan dat Willem 
van der Pasch als eenmansfractie 
verder gaat. 

Maar nog vóórdat Van Acht zijn 
rapport kon voorlezen, was de 
boodschap al duidelijk. Degenen 
die eerder met verbazing hadden 
gereageerd op de verkiezingsuit-
slag, volgens hun “omdat de kie-
zers het CDA niet hadden afgere-

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

DANKBETUIGING

Bedroefd, maar gesterkt door de wijze 
waarop hij in het leven stond, 

hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze voorzitt er en parti jgenoot

Coes van der Coelen

Hij heeft  als raadslid voor onze parti j zijn bijdrage 
geleverd aan onze gemeenschap.

Wij wensen Francine, Joep, Bram en verdere familie
heel veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Dank voor de hartverwarmende steun die wij hebben ontvangen bij de 
zorg en na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Marti na van Schijndel - van der Pasch

Uw aanwezigheid, kaarten, bloemen en att enti es waren een grote steun 
voor ons.

In het bijzonder willen wij noemen: De huisartsen v.d. Endt en van 
Uden. Het team van Ingrid, van Brabantzorg. Alle mensen van de  Stek 

en het handwerken. De vrijwilligers die haar hielpen. Uitvaartverzorging 
Kuis voor de goede verzorging en begeleiding. Pastor Geert Hendriks  

voor de mooie begeleiding van de dienst

Kinderen en kleinkinderen van Schijndel
Sint-Oedenrode april 2014

 

April 2014

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen 
afscheid hebben genomen van

   

Coes van der Coelen
Zoveel bloemen,
Zoveel kaarten,
Zoveel warme woorden,
Zoveel belangstelling en zoveel troost…..
Speciaal woord van dank aan alle sprekers en alle leden van 
sti chti ng Papgat voor de enorme inzet en bijdrage aan deze 
afscheidsviering.

Het was indrukwekkend en hartverwarmend!! 

Tevens een speciaal woord van dank aan dr. Van Osch en 
personeel van begrafenisondernemer Kuis voor hun 
ondersteuning en begeleiding.

    Francine van der Zanden
    Bram en Daphner
    Joep en Anne

53-ste AED in Grote Doelenlaan

De 53-ste AED in Rooi is vrijdag 11 
april geplaatst in de Grote Doelen-
laan bij de familie Brouwers, beter 
bekend van “Autoschadebedrijf  
Lambert”. 

De familie Brouwers meldde op de 
Dag van de Burgerhulpverlener, op 8 
maart j.l. dat zij een AED in huis had-
den en deze graag wilden aanbieden 
om openbaar te plaatsen. Dat is in-
middels gebeurd in een voor Sint-
Oedenrode herkenbare gele kast. De 
Automatische Externe Defibrillator 
hangt op Grote Doelenlaan 20, aan 
de gevel van het woonhuis dat tus-
sen Touringcarbedrijf van Hoof en 
De Rooise Boerderij gelegen is. “Een 
prima plaats”, aldus stichting Rooi 

Hartsafe, “want hier was voorheen  
een blinde vlek op de AED kaart van 
Rooi”.
Met deze AED erbij zijn er nu 40 
levensreddende apparaten geregis-
treerd bij Hartslagnu.nl, alle 24/7 
bereikbaar. HartslagNu verzorgt de 
registratie van AED’s die via een 
SMS oproep door de 112 meldka-
mer worden ingezet. Ook voor vrij-
willige hulpverleners verzorgen zij de 
oproepen. Wilt u voor een reanima-
tie bij u in de buurt opgeroepen kun-
nen worden, schrijf u dan in op de 
website www.hartslagnu.nl. U dient 
hiervoor een geldig reanimatiecerti-
ficaat, BHV of EHBO te bezitten, dat 
via een jaarlijkse herhalingsles geldig 
blijft.

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen 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

Voor alle medeleven, bloemen, kaarten en berichten via 
social media, na het overlijden van

Yara
willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Speciale dank aan rouwcentrum Kuis, huisarts dr. van Mil,
vrienden en familie.

Bedankt lieve mensen dat jullie er voor ons waren.

Rob, Suzan en Ruben Loeffen
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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

Werkzaamheden in vakantieperiode gepland om overlast te beperken

A50 gaat vier weken lang op de schop

Van vrijdagavond 11 juli tot maan-
dagochtend 8 augustus moeten we 
in onze regio rekening houden met 
verkeershinder. Dan voert Rijkswa-
terstaat onderhoud uit aan de A50 
tussen Ekkersrijt en Veghel. De snel-
weg wordt dan meerdere dagen ge-
heel of gedeeltelijk afgesloten.

“Het is voor Rijkswaterstaat in Bra-
bant een unieke werkwijze om een 
snelweg gedurende meerdere dagen 
geheel af te sluiten”, zegt Karlijn 
Meulmans van Rijkswaterstaat. “Met 
deze werkwijze willen we de overlast 
zo kort mogelijk laten duren. Het al-
ternatief zou zijn om de weg gedu-
rende een aantal weekenden op rij af 
te sluiten”.

Drie klussen na elkaar
Er zijn drie klussen gepland. Eerst 

wordt het wegdek van Eindhoven 
naar Veghel vernieuwd. Die werk-
zaamheden beginnen vrijdagavond 
11 juli. Vanaf dan tot zaterdag 19 
juli zal de rijbaan van Ekkersrijt naar  
Veghel worden afgesloten. Vanaf de 
19e juli tot maandag 28 juli is de rij-
baan naar het zuiden aan de beurt.

Nadat de weg weer open is gesteld 
is de overlast van en naar Eindhoven 
voorbij. Maar voor de mensen die 
richting Veghel en verder moeten is 
het nog even doorbijten. Want vanaf 
de 28e juli tot en met 8 augustus 
wordt de brug over de Zuid-Willems-
vaart in Veghel ruim een halve meter 
opgetild. In het weekend van vrijdag 
1 tot maandag 4 augustus is de A50 
tussen Veghel Noord en Eerde hele-
maal afgesloten. In de week voor en 
na dat weekend moet het verkeer ter 

hoogte van de Zuid-Willemsvaart re-
kening houden met vertraging. Vol-
gens Meulmans heeft Rijkswaterstaat 
gekeken of de beide werkzaamheden 
zijn te combineren, maar dat blijkt 
technisch niet mogelijk. 

Ook hinder in Sint-Oedenrode ver-
wacht
Dat de werkzaamheden ook in Sint-
Oedenrode voor hinder zullen zor-
gen ligt voor de hand. Toch is Albert  
Nooteboom van de gemeente niet di-
rect bang voor problemen. Hij denkt 
dat de gekozen oplossing de best mo-
gelijke is. “Bovendien”, zo zegt hij, 
“vinden de werkzaamheden plaats in 
de vakantieperiode. Dan is er sowieso 
minder verkeer. Hoe het verkeer van 
en naar Eindhoven en Veghel zal wor-
den omgeleid wordt in overleg met 
Rijkswaterstaat besproken”.

Kunstwerk Boskant verplaatst
Heel erg gemakkelijk 
ging het niet, maar uit-
eindelijk is het zware 
kunstwerk op de Bos-
kantse rotonde ver-
plaatst. De verscheping 
had aardig wat voeten 
in de aarde. 

Wilt u zien hoe het pre-
cies in zijn werk is ge-
gaan? 
Scan dan deze pagina 
in met de Layar app en 
bekijk het filmpje van 
TV-Meierij. 
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G. Kluijtmans

keurslager
Kerkstraat 13, ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax: 0413-479320

info@kluijtmans.keurslager.nl

keurslagerkluijtmans.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 kalfsentrecotes

GRATIS

CHAMPIGNONSAUS

BEENHAM + 

bouillie-salade

2

99

200 GRAM 

SAMEN

LENTE HAASJE

20 min 180 c

2

45

100 GRAM

KEURSLAGERSKOOPJE

PAASHAASJES

6

50

3 STUKS

TIP VAN DE KEURSLAGER

GOURMET

7 SOORTEN 

VLEES

5

50

250 GRAM 

P.P.

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

DE ABSOLUTE TOP UIT DE BEEMSTER!
Beemster kaas “exclusief” belegen.
Natuurgerijpt!    500 gr. €5,49

KAASSTUNT! 
Beemsterkaas exclusief oud snijdbare 14 maanden, 
natuurgerijpt   500 gr. €6,25 
Kom proeven!

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

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN, 
VERS VAN HET MES!
Ardennerham    100 gr. €2,49
Ontbijtcervelaat    100 gr. €1,89
Brabantse beenham: de lekkerste
bij asperges    100 gr. €2,49

PAASSPECIALITEITEN
Paté peer met honing   100 gr. €2,19
Paté kalkoen met ananas   100 gr. €2,79 
Rozemarijnham    100 gr. €2,89 
Ham aspergedruppels   100 gr. €2,89

AMBACHTELIJKE PAASSALADES
Asperge/ham salade   100 gr. €1,49
Gerookte kip salade   100 gr. €1,59

Zaterdag 26 april: Koningsdag 
Open van 7.00 tot 13.00 uur!
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cursus schilderen bij atelier Jacqueline Klein Breteler

Echt leren schilderen?

Het atelier van Jacqueline is een 
inspirerende, levendige plek om te 
komen schilderen. Onder de cursis-
ten is een gezellige, vriendschap-
pelijke sfeer, waarbij iedereen zich 
prettig voelt. De lessen zijn ‘s och-
tends, ‘s middags en ‘s avonds. In 
elke les zitten zowel beginnende 
schilders als gevorderden door el-
kaar. Er wordt in kleine groepjes 
geschilderd, zodat Jacqueline ie-
dereen intensief kan begeleiden tot 
een mooi resultaat, en ook alle cur-
sisten echt leren schilderen.

Iedereen werkt aan zijn eigen on-
derwerp, landschappen, dieren, 
bloemen, enz., maar een flink aantal 

cursisten is, net als Jacqueline, enorm 
gegrepen door het portretschilde-
ren. Ook beginners kunnen met haar 
methode een goed gelijkend portret 
schilderen. U kunt op de facebook-
pagina van Jacqueline Klein Breteler 
werk van cursisten bekijken. U kunt 
op elk moment met de lessen begin-
nen en zo vaak komen als U wilt, kun 
je een keer niet, dan betaal je ook 
niet. Op haar website kunt U meer 
info over de lessen vinden, 
www.jacquelinekleinbreteler.exto.nl 
Schilderatelier Jacqueline Klein Bre-
teler
Pater Thijssenstraat 47, Zijtaart
Tel. 0652625274
jkleinbreteler@home.nl

advertorial

Beeldhouwers stellen zich aan u voor

Op zondag 25 mei vindt er voor het 
gemeentehuis een zeer bijzondere 
expositie plaats van verschillende 
Rooise beeldhouwers. In de komen-
de weken stellen we de deelnemers 
aan u voor. Deze week Ans van 
Bakel en Herman Deckers.

Ans van Bakel
“Beeldhouwen heeft me altijd getrok-
ken……eens ga ik dit zelf doen…….! 
Het werken met allerlei steensoorten 
van zacht naar hard is een geweldig 
leuke bezigheid en brengt je langzaam 

naar het eindresultaat. Altijd is het 
weer een grote verrassing te zien wat 
een prachtige structuur een steen kan 
hebben, dat na lang schuren en polijs-
ten er een mooi beeld zichtbaar wordt. 
Het eindresultaat is daarom een erg 
spannend  gebeuren, dat soms tot zeer 
bijzondere resultaten kan leiden.”

Herman Deckers
“Na mijn pensionering ben ik met 
beeldhouwen begonnen. Mijn grote 
leermeester is de in Den Bosch woon-
achtige kunstenaar Gerard van Rooij. 

Hij leerde me kijken, kijken, kijken, 
hakken, kijken, kijken, kijken, hakken. 
Ik werk in halfharde of harde steen: 
marmer of Belgische hardsteen. Het 
is abstract werk. Het zijn eenvoudige 
vormen, soms iets kubistisch. Soms 
is er met minimale aanduidingen iets 
herkenbaars in aanwezig. Ik werk niet 
volgens een nauwkeurig vooropgezet 
plan. Vaak ontstaat het al werkende. 
Het moeilijkste moment is het begin: 
daar ligt de steen voor je: en dan? De 
ideeën ontstaan onder mijn vingers 
terwijl ik bezig ben. Soms wijst de 
vorm van de steen mij de weg tot het 
uiteindelijke beeld.”

ans van Bakel

herman Deckers

Rooienaar Jan van den Eshof schrijft 
wedstrijd Literair Palet op zijn naam
Rooienaar Jan van den Eshof heeft 
de eerste schrijfwedstrijd van Literair 
Palet gewonnen. Dit deed hij met 
zijn gedicht ‘De muzikant.’

Tijdens een bijeenkomst in Enck te 
Oirschot op donderdagavond, werd 
dit bekendgemaakt. Het melancholi-
sche, tijdloze karakter van het gedicht 
had de jury overtuigd. Ook werd het 
geprezen om het fraaie taalritme.
Literair Palet is een initiatief van 
stichting deKapellekes, een orga-
nisatie voor kunst en cultuur in de 

Kempen. Zij leggen de nadruk op 
Best en Oirschot. Literair Palet houdt 
regelmatig bijeenkomsten. Het werk 
van een schrijver of dichter staat 
hierbij centraal. De door Jan gewon-
nen schrijfwedstrijd was bedoeld 
voor aankomend literair talent.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Oproep leerlingen klas 6, 
1962 Odaschool Sint Oedenrode

Het is bijna 40 jaar geleden (no-
vember 1975) dat er in de toenma-
lige bistro van Jan van Aarle een 
expositie werd gehouden, waar 
ook werken te zien waren van de 
jonge Rooise kunstenaar Hans van 
Engeland. Het was een groepsten-
toonstelling van 5 kunstenaars, met 
o.a. Ruud Dijkers. Hans studeerde 
beeldhouwen aan de kunstacade-
mie in Tilburg en Den Bosch. In 
1982 overleed Hans in het verre 
Kathmandu in Nepal. 

Naar aanleiding van de exposi-
tie van het Roois Kultuur Kontakt 
over Harrie Eijkemans (14 oktober 
– 15 december 2012) kwam het 
idee naar boven om een mogelijke 
tentoonstelling rondom Hans van 
Engeland te organiseren. (Harrie 
Eijkemans is een zwager van de 
zus van Hans, Ans Eijkemans – van 
Engeland) Het idee sloeg aan bij 

het RKK en men besloot om aan 
het werk te gaan om een tentoon-
stelling te maken over het leven en 
werk van de helaas veel te vroeg 
overleden Rooise kunstenaar. Deze 
expositie is dit jaar in september te 
zien.

Hans van Engeland is in 1950 ge-
boren in Sint-Oedenrode en opge-
groeid aan de Rooise markt (nr. 9, 
toen Boerenleenbank). Na de la-
gere school, Oda school van 1956 
tot 1962, ging hij een  jaar naar 
de toenmalige HBS om vervolgens 
aan de Kasteellaan in Sint-Oeden-
rode zijn Mulo-diploma te behalen. 
Hierna studeerde Hans achtereen-
volgens aan de kunstacademies in 
Tilburg en Den Bosch.

De werkgroep tentoonstellingen 
van het RKK, die deze expositie 
voorbereidt, wil zo veel mogelijk 

leerlingen die samen met Hans van 
Engeland in klas 6 van de Oda-
school bij meester Van der Hagen 
hebben gezeten ook uitnodigen 
voor de opening van de expositie.
Het moet om en nabij het jaar 1962 
zijn geweest.

De werkgroep is dus op zoek naar 
adressen en/e-mailadressen van 
klasgenoten die omstreeks 1962 
samen met Hans in klas 6 van de 
Odaschool hebben gezeten. Aan-
vullingen op de namenlijst of even-
tuele noodzakelijke correcties zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Bij de organisatie van het Rooise 
Abrahamfeest van leeftijdsgenoten 
van Hans van Engeland is destijds 
gebruik gemaakt van een adres-
senbestand. Misschien heeft ie-
mand dit adressenbestand nog in 
zijn of haar bezit? Reacties graag 
naar: g.hagen@chello.nl

kend op hun streken” geneerden 
zich amper voor hun uitgelaten 
stemming. Maar vooral het gezicht 
en de hele uitstraling van CDA-lijst-
trekker Coby van der Pas, die tot 
dat moment zelfverzekerd en min-
zaam glimlachend had opgetreden, 
sprak boekdelen. Na het voorlezen 
van het rapport “Op weg naar een 
drie-eenheid”, een titel die de ver-
houdingen van de uitkomst al ver-
klapt, kon haar reactie dan ook niet 

uitblijven. “Het moge duidelijk zijn 
dat het CDA deze voorlopige con-
clusie bijzonder teleurstellend vindt. 
De kiezers hebben in ieder geval 
gezien waar wij voor staan. We 
hadden gehoopt het vertrouwen 
te winnen van de andere partijen. 
Blijkbaar is hier in de raad een lan-
gere periode voor nodig om ver-
trouwen te wekken, en dat vind ik 
jammer.”  

Vervolg voorpagina

CDA vrijwel buitenspel bij 
coalitievorming Rooi

www.facebook.com/demooirooikrant
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   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE

    OPENINGSTIJDEN
Di  08.30-20.00
wo 08.30-18.00
Do 08.30-18.00
Vr 08.30-18.00
Za 08.00-15.00 

Omdat wij 15 april 6 JAAR 
OPEN ZIJN willen wij dit 
graag met jullie vieren.
Van 15 april t/m 15 mei krijgt u 

15% KORTING  
op al onze haar, nagel en make-up producten. 

15% KORTING 
op al onze kleurbehandelingen.

Buitenrecreatie voortaan centraal

Offi ciële opening Brabantse Natuurpoort 
bij De Vresselse Hut

Bijna een jaar geleden kondigde De 
Vresselse Hut aan dat het zich aan 
ging sluiten bij de Brabantse Na-
tuurpoort. Een keten van horecage-
legenheden, gelegen in of dichtbij 
de natuur. Op 27 april aanstaande 
is de officiële opening. Die moge-
lijkheid grijpen eigenaars Marco 
Thijssen en Sjannie van den Berg 
aan om te vertellen over de koers-
wijziging.

De Vresselse Hut is dusdanig spring-

levend dat een koerswijziging in dit 
geval inhoudt dat de focus komt te 
liggen op buitenrecreatie. De functie 
van Brabantse Natuurpoort houdt in 
dat er een netwerk van fiets- en wan-
delroutes gelinkt is aan de horecage-
legenheid. Daar hoort uiteraard ook 
de populaire en hooggewaardeerde 
mountainbike route bij, die door een 
plaatselijke vereniging goed wordt 
bijgehouden. Het trekt extra bezoe-
kers naar de Vresselseweg. Tijdens de 
opening, die gezien kan worden als 

Open Dag, wordt verteld over de Na-
tuurpoort en wordt er gezorgd voor 
entertainment en een wandelroute 
van wandelclub OLAT. Tevens kan ie-
dereen rondkijken op de nieuwe bui-
tensport baan van Vulkaan. Natuurlijk 
staat er tijdens de opendag een gratis 
kopje koffie met lekkers voor u klaar.

Vulkaan is een bedrijf waar De Vres-
selse Hut mee in zee is gegaan. 
Margely Polman en haar man Ha-
rald Ploeg hebben in Schijndel ook 
een binnensportlocatie. En vanaf 
deze maand verhuist hun buiten-
sport locatie naar het terrein achter 
De Vresselse Hut. Naast de reguliere 
survivalrun- , conditie- en klimtrainin-
gen voor leden kunnen groepen en 
kinderfeestjes   terecht voor tokkelen, 
klimmen, hike & survival, GPS toch-
ten, mountainbike- , survivalrun- en 
yogaclinics en nog veel meer. Ook is 
er de mogelijkheid om op de nabijge-
legen Dommel te kanoën en te ge-
nieten van de natuur. Dit geeft extra 
aan dat De Vresselse Hut zich meer 
gaat richten op het buitenleven. Er 
kan nog steeds gefeest en gekegeld 
worden, maar het buitenleven wordt 
er meer bij betrokken. 

Margely Polman

Marco Thijssen en Sjannie van den Berg

2e Paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur
Eenjarige 
zomerbloeiers
Diverse soorten 
en kleuren, 
hoogte 15 cm, 
volle zon en 
halfschaduw.

1.-Per 
6-pak 
        1.79

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

2e 
Paasdag 
geopend! 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Paasbuffet 1e en 2e Paasdag 
vanaf 17.30 uur

LoPend buffet en Wok bakPLaat
onbeperkt eten en drinken (2½ uur)

voor € 22,80 per persoon

Reserveer tijdig; tel. 0413-477028

Mgr. bekkersplein 8 sint-oedenrode

 kinderen t/m 12 jaar: € 1,50 per levensjaar
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Van een
supersnelle Corvette

Naar
supersnel internet

C
heck de voorw

aarden op telfort.nl/glasvezel

Dezelfde glasvezel
maar dan

supervoordeligAlles-in-1 Glasvezel van Telfort

•  Internet, Bellen, Interactieve én Analoge TV

• Je betaalt elke maand dezelfde lage prijs

• Je krijgt alle apparatuur gratis in bruikleen

• Nu zonder aansluitkosten t.w.v. 30,-

Werkt in je voordeel
telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
Telfort winkels

ractieve én Analoge TV

d dezelfde lage prijs

ur gratis in bruikleen

osten t.w.v. 30,-

rkt in je voordeel

45,-
Elke maand
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OPENING 18 april 

S C H O O N H E I D S S A L O N

WWW.INESSENSA.NL

Schijndelseweg 25  Sint-Oedenrode  |  T 06 103 674 48  |  www.inessensa.nl  |  sint-oedenrode@inessensa.nl   

open dag vrijdag 18 april 10.00 - 18.00 uur

Naam:

Email:

Tel. nr:

#
25% KORTING

PURE ONTSPANNING

S C H O O N H E I D S S A L O N

Geldig in Sint-Oedenrode t/m 1 augustus 2014 op alle behan delingen en producten. Max. 1 bon per klant.

l uitleg over de heerlijke INESSENSA behandelingen 
l specialist aanwezig die alles kan vertellen over permanente
 ontharing met enzymtechnologie
l er ligt een leuk cadeautje voor je klaar als dank voor je komst

Hartelijke groet, 
Erna de Wit

Honderden babymutsjes voor Gambia
De Boskantse Maria Bolink zet zich fanatiek in 
om de bewoners van het dorp Toubakolong in 
Gambia een beter leven te geven. Volgend jaar 
reist ze samen met Anneke de Goed, Erik Janse en 
Ria Kicken naar Gambia om leraren te helpen met 
het verbeteren van het onderwijs. Maria heeft 
zelf het initiatief opgezet om voor vertrek zoveel 
mogelijk babymutsjes in te zamelen om de jong-
ste dorpsbewoners te beschermen tegen de zon.

In Afrika dragen de moeders hun kindje op de rug. 
De hele dag hangen ze met hun kale bolletje pal in 
de bloedhete zon. Een zonnesteek kan levensge-
vaarlijke gevolgen hebben. Met behulp van het in-
ternet kwam Maria met een oplossing. Er moesten 
mutsjes van katoen worden gebreid om de hoofd-
jes te beschermen. Via een e-mail trommelde ze 
al haar kennissen op om aan het breien te slaan. 
Hierin zat een breipatroontje in de bijlage. “Als ik 
het kan, kunnen jullie het ook”, luidde het motto 
van Maria.

Een poos later schrok Maria zich rot. Niet alleen 
iedereen in haar omgeving was aan het breien 
geslagen, het nieuws had zich overal verspreid. 
Naast in haar eigen dorp, waren er ook mensen 

bezig in Den Dun-
gen, Liempde, 
Schijndel en Sint-
Michielsgestel. Ze 
werd overladen 
met mutsjes. De 
teller is inmiddels 
de honderdvijf-
tig gepasseerd en 

blijft maar stijgen. Veel mensen die breien als hob-
by hebben, voelen zich dankzij dit initiatief een 
stuk nuttiger. Zo ook de 99-jarige Nella Termeer 
uit Olland. 

Naast de mutsjes heeft Maria een andere ac-
tie op touw gezet. Ze verzamelt tandenborstels, 
tandpasta, knuffeltjes, zeep, pennen, schriftjes en 
zeep. Dit alles stopt ze in knikkerzakjes om aan de 
schoolkinderen in het Afrikaanse dorp te geven. 
Zo hebben ze iets om zich mee te verzorgen, te 
spelen en te gebruiken in de klas. Tot slot zijn ver-
bandmiddelen en kraampakketrestanten ook wel-
kom om te doneren aan de medische post. Maria 
is terechtgekomen bij de organisatie Future 4 all. 
Eerder is ze twee keer met Edukans naar India 
geweest om in het onderwijs vrijwilligerswerk te 
doen. Boordevol ervaringen rijker gaat ze nu dus 
naar Gambia om daar de docenten te helpen om 
met zo weinig mogelijk middelen goede lessen te 
geven.

“IK VInD onDERWIJS hET 
aLLERBELangRIJKSTE.”

“Ik vind onderwijs het allerbelangrijkste”, zegt ze. 
“Het is het begin voor alles. Als we daar starten, 
komt als het goed is de rest vanzelf. Ondertussen 
lever ik de ingezamelde spullen persoonlijk af, zo-
dat ik weet dat ze goed terechtkomen. Ook zijn er 
nog een aantal andere projecten lopende om de 
samenleving een stuk te verbeteren in het Gambi-
aanse dorp Toubakolong.”

BARBECUE TAPAS 
(minimaal 4 personen)  

ook geschikt voor op een bakplaat!

mix van luxe klein vlees en vis op 
mediterrane wijze:

- gemarineerd kipspiesje*,  
biefspiesje*, varkenshaasspiesje*, 

lams� letje*, scampispiesje* 
en merguezeworstje*

- cocktailsaus à la Verheijen 
en kno� ooksaus

- uien-stokbrood en 
zontomaat-tapenade*

- pastasalade met 
zongedroogde tomaat

- salade met gemengde sla, 
kip en pijnboompitjes

- aardappelsalade
              *) glutenvrij

ALLES UIT EIGEN KEUKEN! 

VANAF 20 PERSONEN 5% KORTING 

ALLES UIT EIGEN KEUKEN! 

VANAF 20 PERSONEN 5% KORTING 

BARBECUE TAPAS

€14,50 
P.P.

Heuvel 26, 5492 AD Sint-Oedenrode    
Tel. 0413-472463    

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

NIEUW

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

2e paasdag geopend
10:30 tot 16:00 u 

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

nella Termeer uit olland

Kinderen Kienehoef geven goede voorbeeld

Met vereende krachten renden de kinderen 
van basisschool Kienehoef dinsdagmiddag 
rondje na rondje. Niet voor zichzelf, maar om 
geld in te zamelen voor papa’s van klasge-
nootjes. Vorige week berichtte DeMooiRooi-
Krant al over de mannen Ralph Dirven en Ton 

van Schaaijk. Zij gaan over een aantal weken 
meedoen aan Alpe d’Huzes, een actie van het 
KWF. De kinderen hebben het goede voor-
beeld gegeven. Nu de heren nog. Volgende 
week wordt bekend wat de leerlingen opge-
haald hebben.  

Ontvangst gedecoreerden
De jaarlijkse ontvangst van gedecoreerde inwoners 
vindt dit jaar niet plaats op Koningsdag, maar op 
zaterdag 26 april, omdat eerstgenoemde op een 
zondag valt. De ontvangst is om 11.00 u in Kasteel 
Henkenshage en eindigt om 12.30 u. 

Het vindt dus niet plaats in het gemeentehuis zoals 
vorige week per abuis werd gemeld.
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‘Bepaal zelf uw kavelgrootte’ succesvol

Nijnsel bouwt gestaag door

De woningmarkt trekt aan. Dat valt 
de laatste weken niet alleen te lezen 
in de media. Ook Gebr. van Stip-
hout Projectontwikkeling merkt het. 
De Lage Weide in Nijnsel begint na-
melijk langzaam vol te raken. Mede 
door het concept van de Rooise 
ontwikkelaar ‘Bepaal zelf je kavel-
grootte’ werden de afgelopen tijd 
meerdere kavels verkocht. Er zijn 
op dit moment nog maar een paar 
stukken grond vrij in het gebied.

Eind 2013 is Gebr. van Stiphout 
projectontwikkeling gestart met de 
verkoop van de percelen aan de 
Granenweg, gelegen in de nieuwe 
woonwijk De Lage Weide. Dit werd 
gedaan op basis van een nieuwe 
opzet ‘Bepaal zelf uw kavelgrootte’. 
Het heeft ertoe geleid dat inmiddels 
drie ruime percelen zijn verkocht 
aan inwoners van Nijnsel, waarop 
vrijstaand(e) (geschakelde) wonin-
gen worden gerealiseerd. Door het 
aanbieden van deze flexibele ka-
velgroottes hebben de kopers een 

perceel kunnen kopen, dat geheel 
voldoet aan hun eisen/wensen. Het 
leveren van maatwerk is noodza-
kelijk, maar ook vanzelfsprekend. 
Harold Bouwmans, projectontwik-
kelaar bij Gebr. van Stiphout: “Toe-
komstige woningbouwontwikkelin-
gen dienen eveneens flexibel te zijn, 
klantspecifiek. Ontwikkelen en bou-
wen naar behoefte, doelgroepen, 
juiste programma, zowel voor kavels 
als woningen. Dat is belangrijk en 

wordt steeds belangrijker. Wij sprin-
gen daar als ontwikkelaar en bouwer 
op in.”

Binnen afzienbare tijd zijn zes nieu-
we woningen in Nijnsel in aanbouw. 
De laatste woning aan de Eimbert, 
de tweekapper aan de Lieshoutse-
weg en drie woningen aan de Gra-
nenweg. De Lage Weide krijgt zo 
zijn definitieve invulling en  na-
dert dus de voltooiing. Zodra alle 
nog te bouwen woningen aan de 
Lieshoutseweg en Eimbert zijn be-
woond, wordt de openbare inrich-
ting van deze straten afgerond.
“Het is nu een zeer goed moment om 
uw eigen droomhuis te realiseren”, 
tipt Harold. “Een goede grondprijs, 
lage hypotheekrente en concurre-
rende prijzen om te bouwen. Aan de 
west- en oostzijde van de Granenweg 
zijn nog enkele percelen beschikbaar.  
De Granenweg is een verkeersluwe 
straat, rustig gelegen en hierdoor erg 
kindvriendelijk. U heeft nog steeds de 
unieke kans uw kavelgrootte zelf te 
bepalen.” Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Gebr. van 
Stiphout Projectontwikkeling, bereik-
baar op 0413 – 47 34 88 of via mail 
info@van-stiphout.nl.  

advertorial

Kinderbakproject in Hoeve Strobol
Van begin tot ongeveer halverwege 
april gaan bijna alle leerlingen van de 
groepen 4 naar Hoeve Strobol in Nijn-
sel om daar het Kinderbakproject 'Van 
Graan tot Brood' te beleven. Hoe leuk 
en lekker is het om je eigen broodje 
te kneden, te bakken en op te smik-
kelen?

De leerlingen krijgen informatie over 
de geschiedenis van het broodbak-
ken, de bakker en de ingrediënten van 
brood. Ook wordt in Hoeve Strobol 
getoond hoe het broodbakken vroe-
ger werd gedaan, hoe de bakkers 
in die tijd hun brood bakten. Hoe er  
gezaaid en geoogst werd, hoe de dre-
vels gebruikt werden om het graan te 
dorsen en het graan gezeefd werd en 
gemalen tot meel.

De kinderen ervaren gedurende dit 
project met al hun zintuigen de weg 
van het bereiden van brood: van de 
graankorrel tot aan het opeten van 
het brood.
De zintuigen:
• Het kneden van het deeg (voelen);
• De bakker aan het werk, graan, oude 
werktuigen (zien);
• De geur van versgebakken brood 
(ruiken);
• Het knetteren van het vuur, slaan 
met het deeg, de uitleg bij de expositie 
(horen);
• Het zelf gebakken brood opeten 
(proeven), komen allemaal aan bod.
Hoeve Strobol maakt met hulp van 
een grote groep enthousiaste vrijwil-
ligers van dit project een bijzondere 
ervaring voor de kinderen.

Keurslagerij Kluijtmans met 
spareribs in landelijke top tien

Grote schaal in de hand…Wie heeft de 
beste spareribs van het land? Dat wordt 
begin juni bekend gemaakt. Keursla-
gerij Kluijtmans is in ieder geval al een 
heel eind op weg om die titel van de 

Koninklijke Nederlandse Slagersorga-
nisatie (KNS) binnen te slepen. Vorige 
week is namelijk bekend geworden dat 
de spareribs van Kluijtmans de top tien 
van Nederland hebben gehaald. 
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Ik zoek een baan

Ik ben een soci-
aal erg actieve 
man van 50 
jaar die graag 
weer zelf in zijn 
inkomsten wil 
gaan voorzien. 
Ik ben in Rooi getogen. Na enkele de-

cennia werkervaring in de autobranche, aan de receptie en in het magazijn, 
ben ik werkzoekend geraakt. Uiteraard niet stilzittend, ben ik eerst vrijwil-
ligerswerk bij een kringloopwinkel in Eindhoven gaan doen.

Vervolgens nog wat logistiek en productiewerk op tijdelijke basis aange-
nomen, momenteel verricht ik schoonmaakwerk op parttime basis voor 6 
uur in de week en ben met de basisopleiding schoonmaak gestart. Op di-
verse fronten zou ik me dus voor uw bedrijf of onderneming in kunnen 
zetten (magazijn, schoonmaak, receptie, productie; of een combinatie van 
dit werk). Ik ben breed georiënteerd, leergierig, secuur, sociaal en oplos-
singsgericht ingesteld. Via leon.jeuken@upcmail.nl ben ik altijd te bereiken 
en neem dan zo snel mogelijk met u contact op.

oPRoEP
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.

Groot muziekspektakel tijdens Koningsnacht
Op de avond voorafgaande aan 
Koningsdag zal het centrum van 
Sint-Oedenrode bol staan van lek-
kere muziek.

Vrijdagavond 25 april zullen tussen 
21.00 uur en 01.30 uur op diverse 
podia verschillende bandjes optre-
den. Bij ’t Dommeltje, tegenover 
de Ossekop, in ’t Stroatje/De Beurs 
en op het Kerkplein zullen deze 
bandjes hun uiterste best doen 
om van het centrum van Rooi één 

grote, gezellige ontmoetingsplaats 
te maken voor jong en oud. 

Eerder kon u in deze krant lezen, in 
het programma van de Oranje Ver-
eniging, dat het de bedoeling was 
om de jazz-avond weer te laten 
herleven. Dit bleek toch moeilijker 
dan gedacht.

Vandaar dat enkele horecaonder-
nemers het plan opvatten om an-
dere bandjes uit te nodigen voor 

een wat breder publiek, dus voor 
elk wat wils.
Dus wilt u weer een ouderwets ge-
zellige Koningsnacht meemaken, 
kom dan lekker met uw vrienden, 
familie en kennissen naar het Cen-
trum en ga eens lekker uit je dak 
bij een van de orkestjes met een 
drankje in de hand van een van de 
vele horecaondernemers of wat te 
eten van een van de eetkramen. 
Ook dat is Sint-Oedenrode, het 
bruisend hart van de Meijerij.

Oproep voor versierde fi etsoptocht Koningsdag
Op zaterdag 26 april a.s. staat het 
centrum van Sint-Oedenrode weer 
bol van de activiteiten georgani-
seerd door de Oranje Vereniging ter 
gelegenheid van Koningsdag 2014. 

Al eerder hebben we u, middels 
ons programma in deze krant, op 
de hoogte gebracht van wat er al-
lemaal te doen is. Een van die acti-
viteiten is de traditionele versierde 
fiets optocht door het centrum.
Wat zou het mooi zijn als we niet 
alleen de kinderen warm kunnen 
krijgen om mee te doen, maar ook 
hun opa’s en oma’s. Veel kinderen 
hebben hun fietsen al versierd om-

dat ze op school ook al meedoen, 
dus dan zou het een kleine moeite 
moeten zijn om ook op zaterdag 
mee te fietsen. Des te groter wordt 
dan de uitdaging voor de opa’s en/
of oma’s om hun fietsen nog mooi-
er en nog uitbundiger te versieren 
dan de fietsen van hun kleinkinde-
ren.
Een zeer deskundige jury zal alle 
fietsen kritisch beoordelen en er 
zijn weer prachtige bekers en me-
dailles te winnen. Tijdens de route 
zal bij het VVV kantoor aan alle 
deelnemers een verfrissing worden 
aangeboden en voor alle deelne-
mende kinderen ligt er ook nog 

eens een lekkere, goed gevulde, 
snoepzak klaar.
Dus kinderen van Sint-Oedenrode, 
zorg dat je opa en/of oma mee-
doet, en opa’s en/of oma’s van 
Sint-Oedenrode, maak je kleinkin-
deren warm voor deze gezellige 
strijd.
De tocht start om 10.30 uur vanaf 
het Kerkplein en na afloop is daar 
op het podium ook de prijsuitrei-
king.
De winnaar mag tevens het offici-
ele startsein geven van de kinder 
speelgoedmarkt.
Deelname aan de fietstocht is 
GEHEEL GRATIS.

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

9 april 2014
Wij zijn superblij met de geboorte 

van onze zoon

Chase Jayden Geboers

Jennifer van der Voort & Huub Geboers
Misse 4, 5491 XM Olland

Onwijs trots en blij zijn wij met de 
geboorte van onze kleinzoon

Chase Jayden Geboers

opa Hans en oma Ilka van der Voort
opa Ad en oma Elly Geboers

Huwelijk in vrachtwagen als familiekwaaltje
Op 11 april 2014 stapten Geert Bok 
en zijn vrouw Eline Bok-van Houtum 
in het huwelijksbootje, oftewel in de 
vrachtauto, want dat voertuig stond 
centraal op de dag van hun leven. 
Ook de ouders van Geert trouwden 
op 11 april, maar dan 24 jaar gele-
den. Dat is echter niet de enige over-
eenkomst. Ze trouwden eveneens in 
een vrachtwagen. De foto’s leveren 
het keiharde bewijs.

Trots, blij en gelukkig!
Luuk van den Tillaar

10-04-2014
Rob vd Tillaar en 

Yvonne Dortmans
C. Rossemsstraat 16

5491BG Sint Oedenrode

Trots en blij verwelkomen 
wij onze dochter 

Floor
4 april 2014

Marcel Schevers en 
Stephie Klaus

Ties, Roel en Luuk
Azaleastraat 46

5492 JB Sint-Oedenrode

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 16/04  t/m wo 23/04/2014
Hartenstraat (€ 7,50) vr./za. 21:30, zo. 17:45 - Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) 

(wo. 16 april) 13:45 za./di./(wo. 23 april) 13:45, zo./ma. 13:00 - Toen Was Geluk Heel 
Gewoon  (€ 7,50)  (wo.16 april) 20:00, vr./za.19:15, zo 20:00, ma. 17:45 & 20:00 - Rio 2 

3D NL (€6,50) (wo.16 april) 16:00, vr. 16:45, za. 11:30 & 16:00, zo./ma. 10:45 & 15:15 .di. 
15:45, (wo.23 april) 15:45 - SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Mr Morgan’s Last Love  

(€6,00)  do/vr 14:00 - Ladies Night: The Other Woman (€13,50) wo. 23 april 20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 GRATIS KOFFIE/THEE bij 

Biobest 50+

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

Ja Angela het is echt waar...
ook jij bent nu 30 jaar!

VC De Rooise Oortjes
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Mooi op  leeftijd

Activiteit Nieuw Perspektief

Alleenstaande vereniging Nieuw 
Perspektief had weer een mooie ac-
tiviteit georganiseerd: Beugelen in 

Olland. Voor meer informatie over 
Nieuw Perspektief: 
tel. 06-42087619. Jan Nabuurs.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Onderonsje: tegelmozaïeken

Donderdag 24 april is er weer een 
Onderonsje van 14:00 tot 16:00 
uur in het Damiaancentrum aan de 
Schijndelseweg 46. Iedereen van 55 
jaar en ouder mag deelnemen. We-
derom is er een mooi programma. 
Tijdens de bijeenkomst in maart 
hebben ze samen liedjes uit de oude 
doos gezongen. Zoals in de folder 
staat aangegeven zal Gerrie Lauwen 
deelnemers inwijden in de techniek 
van het tegelmozaïeken. 

Het zal niet blijven bij kijken, maar ze 
zullen ook worden uitgenodigd zelf 

aan de slag te gaan. Om 14:00 uur 
staan de koffie en de thee klaar en na-
tuurlijk hebben ze er ook wat lekkers 
bij. Het Onderonsje is een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Gewoon 
binnenlopen en gezellig  bijpraten is 

ook prima hoor. Aanmelden is niet no-
dig. De kosten voor deze middag (in-
clusief de koffie, thee en iets lekkers) 
bedragen € 1,50 per persoon. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Wel-
zijn De Meierij, telefoon 073-5441400         

Seniorenmarkt geeft zicht op de toekomst
Hoe ziet de wereld er over pakweg twintig jaar uit? Een moeilijke vraag die niet te beant-
woorden is. Vooral senioren lopen met veel vragen. Gaan ze met angst de laatste fase 
van hun leven in? Angst is misschien een groot woord, maar het zal zeker gepaard 
gaan met onzekerheid. Toch zijn er genoeg ontwikkelingen die wél voor te berei-
den zijn. De Seniorenmarkt in Odendael geeft ieder jaar weer een goed inzicht.

Ook deze editie weer. Wederom was het druk en de bezoekers – uiteraard 
overwegend mensen van boven de vijftig – kregen een ideale inkijk in 
hoe het leven van een senior er de komende jaren uit kan komen te 
zien. Belangrijker nog, hoe kunnen situaties zoals ziekten, slechtziend-
heid, huisvesting, domotica, eetgewoonten, vrijwilligerswerk, mantel-
zorg en nog veel meer, straks of misschien nu al worden ingevuld. Kort-
om, hoe kan een senior zo comfortabel en gelukkig mogelijk leven?

Een belangrijke vraag die steeds sneller dichterbij komt. Mensen zijn 
immers zo oud. Iedereen weet hoe snel een leven voorbij flitst. Hoe 
ouder iemand wordt, hoe sneller de kans op bepaalde ziekten, zoals 
Parkinson bijvoorbeeld. Een ziekte die vooral bij senioren op de loer 
ligt. Parkinsonnet bemande een kraam in Odendael. Parkinsonnet is een 
landelijke organisatie waar professionals bij aangesloten zijn die cliënten 
kunnen behandelen voor verschillende klachten. Een Parkinsonpatiënt kan 
kampen met veel verschillende ongemakken. Bij iedereen is dat anders. 
De één kampt met spraakproblemen, terwijl de ander motorische klachten 
heeft. Ook in Sint-Oedenrode zijn professionals aangesloten bij Parkinson-
net, zoals een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut en een 
diëtist. Samen stonden ze geïnteresseerden te woord.

Zo konden bezoekers veel informatie verzamelen over uiteenlopende zaken. 
De opzet was wederom prima en het format lijkt nog steeds niet doodgebloed, 
gezien het grote aantal bezoekers. Wellicht dat de organisatie kritisch gaat 
kijken naar de openingstijden van de markt, want vooral op vrijdag later op 
de avond en zaterdagochtend was er niet veel te beleven. Dat viel te merken 
aan de lezing over Toekomst van de Zorg. ’s Middags namen tientallen mensen 
deel, in de ochtend bleef het beperkt tot twee.
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Bijna tijd voor jaarlijks verkeersexamen 
Het is weer bijna tijd voor het jaar-
lijkse verkeersexamen. Elk jaar 
wordt dat gehouden in de maanden 
april en mei. Het schriftelijk exa-
men is inmiddels al afgenomen op 
10 april. Daarvoor is iedereen ge-
slaagd. De kinderen gaan fietsen op 
woensdagmorgen 14 mei. 

De komende weken gaat de Rooise 
jeugd van groep 7 of 8 zich voor-
bereiden op deze verkeersproef. Dit 
jaar zullen ongeveer 210 kinderen 
er aan deelnemen. Ook de kinde-
ren die op het speciaal- of bijzonder 
onderwijs zitten, kunnen hier aan 
deelnemen. Mits ze zich opgeven bij 
één van de Rooise basisscholen. Die 
geven het op hen beurt weer door 
aan de werkgroep. 
Op 14 mei zal het in het centrum 
van Sint-Oedenrode druk zijn. Vooral 
veel zenuwachtige kinderen in een 
geel hesje die hun uiterste best doen 
om het felbegeerde diploma te beha-
len. Dit is tevens een oproep aan alle 
Rooise weggebruikers. Laat zien hoe 
het officieel moet, dan raken onze 
jonge deelnemers niet in de war. 

VVV Sint-Oedenrode weer hele 
dagen geopend

Vanaf april tot en met december 
2014 is de plaatselijke VVV weer 
geopend dinsdag tot/met zaterdag 
van 10.00 tot 16.00. U kunt ons 
vinden in de Kerkstraat nr. 20 in het 
Paulus Gasthuis. 

De informatrices staan in het nieu-
we seizoen weer voor u klaar om 
u te adviseren over een leuk dagje 
uit, zoals o.a. een bezoekje aan een 
museum, een mooie dorpswande-
ling met gids, een solexritje of een 
kanotocht over de dommel, voor elk 
wat wils.  Er zijn verschillende mooie 
wandelroutes en fietsroutes beschik-
baar om een mooi fietsdagje te plan-
nen, of wandelend te genieten van 

het mooie groene Sint-Oedenrode 
Niet alleen voor de toeristen, maar 
vooral ook voor onze plaatselijke 
inwoners hebben ze veel te bie-
den. Kijk ook eens op de website   
www.vvvsintoedenrode.nl. Ze heb-
ben heerlijke  streekproducten van 
Rooise grond, en loop ook eens bin-
nen voor een gratis bezoekje aan de 
kruidentuin die verscholen ligt achter 
het Paulus Gasthuis, waar  in de zo-
merperiode vaak beeldenexposities 
gehouden worden door plaatselijke 
kunstenaars. Alle informatrices nodi-
gen u van harte uit eens een kijkje 
te komen nemen in de VVV Winkel 
waar zij met trots het mooie dorp 
promoten.

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Speijkerstraat 1
5492 NP St. Oedenrode
E. info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

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

Twee weken geleden hebben wij het 
hectische Nederland ingeruild voor 
het iets minder hectische Spanje. Even 
een paar dagen zonder kinderen. 
Geen race tegen de klok voeren maar 
alles lekker rustig aan doen in ons ei-
gen tempo. Tijdens zo’n mini-vakan-
tie vragen we ons geregeld af waar 
waarmee wij het vroeger druk had-
den. Een leven zonder kinderen was 
best overzichtelijk concluderen we ie-
dere keer weer. Het enige waar ik me 
de afgelopen dagen druk over hoefde 
te maken was welke bezienswaardig-
heden er bekeken moesten worden 
en wat en waar we gingen eten.

In Valencia, de stad die wij bezochten, 
is genoeg te zien. Het is groot genoeg 
om een paar dagen rond te dwalen en 
compact genoeg om te lopen. Zowel 
mijn man als ik zijn niet echt gezegend 
met een goed richtingsgevoel. Geef 
mij een stadsplattegrond en ik loop 
gegarandeerd de tegenovergestelde 
richting in. Het komt dus regelmatig 
voor dat wij een gigantische omweg 
maken. Dat gebeurde op donderdag 
ook. We huurden een fiets om de 
stad te verkennen en daarna naar het 
strand te gaan. Ik geloof dat we uit-
eindelijk 20 kilometer hebben gefietst 
terwijl het ook in 7 kilometer had ge-
kund. Maar daar lieten we onze dag 
niet meer door verpesten.

Als beloning voor onze lange fiets-
tocht gingen we lekker lunchen. Ge-
noeg keus langs de boulevard van 
Valencia. Wat ons opviel, was dat er 
praktisch voor ieder restaurant een 
‘naar-binnen-prater’ stond: ‘Do you 
want to eat something? We have 
special menu for you.’ Dat soort ten-
ten lopen (of fietsen in dit geval) wij 
heel snel voorbij. Uiteindelijk beland-
den we bij ‘La Pepica’. Niemand voor 
de deur en naar later bleek, een van 
de meest geliefde restaurants aan de 
boulevard. Om je even een beeld te 
geven: dat komt niet door de inrich-
ting. Als ik daar een cijfer voor mag 
geven: veel hoger dan een 2 kom 
ik niet. Veel Tl-verlichting, zalmroze 
muren en meubilair uit begin jaren 
zeventig. De kracht van dit restaurant 
zit hem deels in het eten maar vooral 
in de obers. Toewijding, gedreven-
heid, vriendelijk, gedienstig en ver-
schrikkelijk efficiënt. Bij binnenkomst 
meteen oogcontact. Binnen twee 
minuten staat er drinken op tafel en 
niet lang daarna wordt de bestel-
ling opgenomen. Terwijl de obers 
rondlopen, scannen ze continu de 
omgeving, zodat je niet tien keer je 
hand hoeft op te steken als je iets wilt 
bestellen of vragen. In dit restaurant 
wordt het vak ober nog ouderwets 
uitgeoefend. Een aanrader dus als je 
in Valencia bent! 

Ober is een vak

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

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade
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Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

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

Het geluid van een hamer op ijzer. 
Vooral het nagalmen ervan. Dat 
roept bij Karel Kusters speciale 
herinneringen op. Karel, inmiddels 
in de tachtig, bedrijft het ambacht 
nog steeds als hobby. In zijn kleine 
schuurtje achter het huis in de wijk 
Dommelrode. Daar brengt hij heel 
wat uurtjes door. Hij is voor altijd 
smid, ook al beoefende hij het vak 
professioneel tot zijn 28e. Daarna 
koos hij voor een andere carrière.

Wie het terrein van Karel’s huis op-
loopt en goed om zich heen kijkt, 
zal het direct opvallen. Of de men-

sen die hier wonen houden van ij-
zeren voorwerpen of er wordt hier 
flink geknutseld. Ook in huis puilt 
het uit van ijzeren ornamenten en 
gebruiksvoorwerpen. Een statige 
lantaarn aan het huis, in de woon-
kamer prachtige kandelaars of een 
tafeltje met bijzondere vormen. 
Karel kijkt er naar alsof het de ge-
woonste zaak van de wereld is. Na 
zoveel jaar is dat misschien voor 
hem ook zo. Zijn handen maken 
wat hij in gedachten heeft. Wat 
Karel bedenkt houdt hem in ijzeren 
greep. Dan gaat hij snel naar zijn 
domein, naar zijn smidse.

De rooklucht is sterk. Het is er een 
beetje fris, maar de relikwieën en 
herinneringen aan de muur doen 
de temperatuur vergeten. Tussen 
foto’s en krantenknipsels hangt 
een veelzeggend en eervol bordje. 
‘Hoefsmid met Rijksdiploma’ staat 
er op. Zo te zien een relikwie uit 
vroege jaren. Het is van de man die 
het vak leerde bij zijn vader, in een 
smederij aan de Lieshoutseweg in 
het hart van Nijnsel. “Omdat mijn 
vader een smederij had, groeide 
ik er mee op”, vertelt de geboren 
Nijnselnaar. “Vanaf mijn jeugd hielp 
ik mee. Mijn vader is in 1933 een 
smederij begonnen. We waren be-
kend in het dorp. Alle boeren kwa-
men naar ons. Voor het beslaan van 
de paarden, maar ook voor gereed-
schap, zoals krammen, haken en 
andere benodigdheden. Spelender-
wijs leerde ik de kneepjes van het 
vak.” Toen Karel ouder werd, wilde 
hij het liefst gaan studeren. Dat ging 
niet makkelijk in die tijd. Helpen 
aan huis, de kost mee verdienen, 
dat was toen erg belangrijk. Vooral 
toen vader suikerziekte kreeg. Karel 
was achttien jaar, maar samen met 
zijn broers Jan en Piet, moest hij de 
smederij draaiende houden.

“TEgEnWooRDIg IS 
ER nIEManD MEER 
DIE hET aMBachT 
WIL BEoEfEnEn.”

Op de Ambachtsschool (ABS) werd 
Karel bijgeschoold. De basis had hij 
immers in de vingers. Ook volgde 
hij een cursus vakbekwaamheid, 

omdat in die tijd een diploma 
noodzakelijk was om een smederij 
te runnen. Karel: “We repareerden 

ploegen en maakten veel hang en 
sluitwerk. Het was prachtig werk 
om te doen.” Familie Kusters was 

Voor altijd een smid

Taskforce geïnspireerd door marketingverhaal over het groene Woud

Beleef Boxtel opmaat voor Natuurlijk! Sint-Oedenrode

Begin dit jaar werd in Sint-Oedenro-
de een taskforce gecreëerd om Rooi 
voor eens en altijd te ‘branden’. Met 
als doel op termijn mensen om al-

lerlei redenen naar het Brabantse 
dorp te trekken. Op het gebied van 
toerisme en recreatie ligt Boxtel een 
klein stukje voor. Daarom werd Ma-
rieke Maas uitgenodigd om maan-
dagavond een presentatie te geven 
in het gemeentehuis. Zij ontwikkelde 
het merk Beleef Boxtel. Dat is niet 
het enige. Op dit moment probeert 
ze de tien Groene Woud gemeenten 
te bewegen om nauwer samen te 
werken.

Samenwerken om meer consumen-
ten te trekken. Daar hebben de le-
den van de Rooise taskforce - en 

partner marketingbureau Red & Fin 
- wel oren naar. Dat proces staat nog 
in de kinderschoenen. Ondernemers 
en verschillende belangengroeperin-
gen in Sint-Oedenrode moeten nog 
warm worden gemaakt om de neu-
zen dezelfde kant op te krijgen. Aan 
het einde van de presentatie was 
dan ook duidelijk dat Maas’ advies 
wellicht beter te gebruiken is om die 
beginfase gestalte te geven. Ze werd 
na haar praatje informeel uitgeno-
digd om een presentatie te houden 
voor de verschillende belangenor-
ganisaties, zoals horeca, recreatie en 
centrummanagement.

Het duidelijke verhaal van zelfstan-
dig marketingondernemer Maas en 
ambtenaar van Boxtel, Marloes van 
de Wetering was nuttig, maar bleek 
nog niet rijp voor Rooi. Ze vertel-
den met passie over een noodza-
kelijke intergemeentelijke samen-
werking van de tien Groene Woud 
gemeenten. Over het typeren van 
individuele gemeenten om daarna 
gezamenlijk provinciaal en landelijk 
naar buiten te treden. Leden van 
de taskforce zagen dat meer als een 
volgende stap.

Maas is anderhalf jaar geleden door 
de gemeente Boxtel ingehuurd om 
het dorp – om de term nog maar 
eens te gebruiken – op de kaart te 
zetten. Het succes lijkt nu op gang te 
komen. Ze zocht de samenwerking 
met het VVV en koppelde Boxtel 
aan Het Groene Woud om zo een 
bredere exposure te realiseren. Hoe-
wel ze niet liet zien hoeveel bezoe-
kers Boxtel nu extra binnenhaalt, be-
noemde ze wel wat succesjes binnen 
Boxtel. Eén daarvan is het op één lijn 
krijgen van belangengroepen.

Firma Groen Exclusief sponsort 
speeltuin Heikant
In de jonge wijk Heikant is in 2007 
een speeltuin geopend welke ook 
toegankelijk is voor mensen met 
een beperking. Een groep vrijwil-
ligers verzorgt hier bijna wekelijks 
het onderhoud. Vorig jaar heeft 
deze groep een bestaande picknick 
tafel verplaatst naar een centrale 
plek in de speeltuin waarbij  kinde-
ren en ouders elkaar ontmoeten. 

Vanwege de jonge leeftijd van de 
speeltuin is er weinig begroeiing. 
Met name in de zomermaanden is 
daardoor onvoldoende beschutting 
om optimaal gebruik te maken van 
deze centrale plek. Door sponsoring 
van Mari Sanders van Groen Exclu-
sief is er een moeraseik (Quercus pa-
lustris) geplaatst. Hierdoor krijgt de 
plek meer beschutting om zo meer 
activiteiten te ondernemen, spelle-
tjes te doen en zelfs te picknicken.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Fietsen zonder klachten

Yvonne Kivits van Mutsaars Bikes uit 
Schijndel en Danny Koekkelkoren van 
Fysiotherapie Joost de Vaan stonden 
afgelopen zaterdag de hele ochtend 
met een stand voor Sportcentrum van 
den Oever. Iedereen met fietsklachten 
kon bij hen terecht om de oorzaak van 
het probleem te achterhalen en even-
tueel direct te verhelpen.

In het eerste uur was er volgens Danny 
al een tiental fietsen versteld. De ver-
stellingen werden gratis verricht, maar 
het was ook mogelijk om verbeterde 
of gespecialiseerde onderdelen aan 
te schaffen. Hieronder behoorden 
fietszadels, maar ook speciale hand-
schoenen of andere fysioproducten. 
“Vaak zitten mensen verkeerd op de 
fiets”, zegt Danny. “Wij geven advies 
over de juiste houding door te kijken 
waar de klachten vandaan komen. 
Met de juiste hulpmiddelen kunnen 
veel problemen voorkomen worden. 
Soms verwijzen we de mensen door 
naar de fietsenwinkel, omdat daar nog 
uitgebreider naar de fiets kan worden 
gekeken. Yvonne en ik zijn allebei ook 
fietsfanaten. Vandaar dat we dit nu 

hebben georganiseerd.” De meeste 
bezoekers stapten met een tevreden 
gevoel weer op de fiets. De klachten 
tijdens of na het fietsen moeten - als 
het goed is - verholpen zijn. 

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

de bekendste smederij in Nijnsel. In 
de rest van Sint-Oedenrode zaten 
er volgens Karel nog minimaal vijf 
meer. Hij weet de smederijen op 

het Kofferen en de Borchmolen nog 
te herinneren. Evenals de smederij 
in Olland, in het pand waar nu taxi 
Rima zit. Meer dan twintig jaar ge-

leden stopte de smederij in Nijnsel. 
Piet, één van de broers van Karel, 
heeft de zaak altijd gerund. 

Karel werkte na zijn 28e in de land-
bouwwerktuigen en later voor Van 
der Lande in Veghel. Daar stuurde 
hij in de buitendienst monteurs aan, 
techneut als hij is. In zijn vrije tijd 
bleef Karel verknocht aan het sme-
den. “Op het werk werkte ik nooit 
met ijzer. Thuis leefde ik me uit”, 
weet de tachtiger mooi te omschrij-
ven. Het geeft zijn passie voor het 
vak weer. Het vak overdragen zit 
er niet in. “Tegenwoordig is er nie-
mand meer die het ambacht wil be-
oefenen. Er zijn nog wel wat hoef-
smeden, maar daar blijft het bij. Er 
is natuurlijk ook niet zo veel vraag 
meer naar. Iemand opleiden zou 
mooi zijn, maar het kost ontzettend 
veel tijd. Ik heb het druk genoeg 
met mijn eigen bezigheden.”

Vorig jaar was Karel een tijdje uit 
de running door gezondheids-
problemen. Hij dacht er niet meer 
bovenop te komen. Toch lukte het 
hem om na maanden weer op te 
krabbelen. Zo kon hij toch weer 
werken in zijn smederij. Een ver-
ademing voor hem. Intussen gaat 
hij door met vervaardigen. “Kijk”, 
zegt Karel terwijl hij een apart stuk 
gereedschap vastgrijpt. “Dit heb ik 
gemaakt voor Fried van den Brand. 
Hier kan hij takken mee verwijde-
ren.” Trots wijst hij ook naar en-
kele afbeeldingen van werken die 
hij voor de kerk heeft gemaakt, 
waaronder een prachtig kruis. Dat 
staat nu vooraan in de Martinus-
kerk. “Enkele jaren geleden zei de 
pastoor ‘ik zoek nog een smid’. Dan 
hoef je niet verder te zoeken, ver-
telde ik hem.”   

Wat is er warmer en met name gezelliger  

dan een open haard. Met vrienden om je  

heen staren naar de vlammen en genieten  

van de oranje gloed op je gezicht. Wij hebben 

dát beeld en dát gevoel geanalyseerd.  

We ontdekten dat wat we in de open haard 

doen, stammetjes stapelen tot een mooi  

hoog vuur, in de gashaard nog nooit 

geëvenaard werd. Tot vandaag...

De Fairo ECO-prestige is een gesloten 

gashaard met een vuurbeeld dat nog  

nimmer vertoond is. Een haard met stijl  

en een nadrukkelijke knipoog naar de 

open haard van vroeger. De gepatenteerde 

brander is verwerkt in het vuurbed en de 

gestapelde stammetjes. Hierdoor ontstaat 

een mooi hoog vuur dat nauwelijks van een 

open haard te onderscheiden is.

HET GEVOEL
VAN ÉCHT
PASSEND
DESIGN...
Onovertroffen als  
u het ons vraagt!

www.fireendesign.nl

Hertog Janplein 28 | 5469 BJ Erp | Tel. 0413 - 21 23 39  

Fax 0413 - 21 20 60 | info@fireendesign.nl

2DE
PAASDAGGEOPEND VAN 11.00 UUR TOT  17.00 UUR 
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Brabantse spreuk.
(Vertaling)

BRABANTSE SPREUKEN

April: Maand van het Konijn bij Dieren-
artsenpraktijk Schijndel -St. Oedenrode

Dat komt
mooi uit, ik krijg

namelijk altijd wat last
van mijn rug na al
dat sjouwen met

paaseitjes

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Twan Verbakel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Heidi Raaijmakers
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabantzorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
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 bereik-
baar 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
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@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 prik-
posten 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.

De kruisweg

aan mij trekken vaak stoeten voorbij
ik spreek liever van stille tochten
geblinddoekt passeren verdrongen ge-
drochten
elkaar vasthoudend in een rij, zij aan zij

doorgaans zijn ze ook in schaduwen 
gehuld
nauwelijks zichtbaar voor mijn ogen
omdat de ziel maar niet wordt bedrogen
immers die is al met te veel spagaten 
gevuld

ze zingen het oude bekende lied
en warempel nog wel op die ene wijs
van hoe geef ik nog gevoelens prijs
zodat de bekende vreemde maar niet 
geniet

ik zelf fluit wat noten uit een sonate
het maakt de gang tot een theatraal 
vermaak
immers ik wil niet dat de laatste loper, 
de draak
lyrisch wordt van toeschouwende straten

 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen Vrolijk Pasen

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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Metgezel

Zij is er weer de zachte snuit die 
om mij
heen loopt, aanraakt even, bijna bedelend
aandacht vraagt, wat wil je dat ik doe

laat me met rust, ga liggen, ik kom zo
naar je toe, natuurlijk wil je aangehaald,
beantwoord en ontvangen, als ik zeg blijf

kom je terug, want wachten kun je niet,
dus laat ik je maar aan het woord en je
geboren worden zolang het schrijven duurt

mijn alter ego, evenknie die in vier keer
drie regels uitademt wat ik blijkbaar
stem moet geven in de vorm van poëzie

    Kees Hermis
Uit: De val van de witte duiven
       verschijnt 10 mei a.s.

V E G H E L
CORRIDOR 7 • T0413 312200

WEES ER SNEL BIJ. OP=OP!

 

PROFITEER 
NU VAN DEZE 

UNIEKE 
MOGELIJKHEID

 

2e PAASDAG 
OPEN!

 

ALLE 
SHOWROOM
KEUKENS 
MOETEN ONZE 
SHOWROOM 
VERLATEN

OOK GEVESTIGD IN : BERGEIJK • DEURNE  • HEERLEN • SOMEREN-EIND • T ILBURG • W W W.NUVAKEUKENS.NL

WEGENS VERHUIZING: 
TOTALE 

LEEGVERKOOP!

Machines starten met aanleg 
crossbaan Nijnsel

Afgelopen zaterdag in alle vroegte 
is de realisatie van de BMX-baan in 
Nijnsel begonnen. Eerst heeft M.J. 
van Kaathoven twee vrachtauto's 
grond gebracht en vervolgens is on-
der aansturing van Donny van Osch 
uit Eerde (die zelf op WK-niveau aan 
BMX gedaan heeft) met drie machi-
nes van Kuypers Grondwerken eerst 

de baan uitgezet en zijn daarna de 
bochten en de bulten aangebracht. 
Ook heeft een aantal vrijwilligers 
met hark en schop een zinvolle bij-
drage geleverd. Omdat het een 
flinke klus is zal er aanstaande vrij-
dag weer aan gewerkt worden, in 
de hoop dat de BMX-baan over een 
paar weken gereed is.

Oud ijzeractie goed verlopen

Het was hard werken geblazen voor 
de leden van Harmonie Nijnsel. 
Vol overgave hielpen ze mee met 
het ophalen van oud ijzer in Sint- 

Oedenrode. Veel mensen droegen 
oud ijzer aan en dat zal allemaal ten 
gunste komen van de clubkas. Har-
monie Nijnsel bedankt iedereen voor 

het aangedragen van het oude ijzer 
en natuurlijk loonbedrijf van Esch 
voor het beschikbaar stellen van 
ruimte en materialen. 

Prijswinnaars 
Bon-vur-Ton

Edwin van Osch – Waardebon 
Gerits Man en Mode t.w.v. 75 euro
J. Geijer – Waardebon De Beleving t.w.v. 75 euro
Yvonne Vos – Waardebon 
Keurslagerij Kluijtmans t.w.v. 75 euro
A. v/d Broek – Waardebon Roxs Elektro t.w.v. 75 euro

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, bedrijventerrein 
Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur 
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
pedicure-manicure, suikerontharing 
Sint-Oedenrode, 06-33657199
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, Boskantse-
weg 59, 0413-472562.
--------------------------------------

Te koop 
wegens omstandigheden

DeThleffs caravan 
incl. alle toebehoren
in zeer goede staat

bouwjaar 2004
prijs € 7950,-

Bezichtigen? 
Bel 06-20113927

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Te huur; 
2 paardenstallen,
auto ambulance.
Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
HET IS TIJD VOOR UW TUIN

WIJ HEbbEN VOOR U:
- DIV. SOORTEN kUNSTmEST
- kORREl-/POEDERkalk
- mOSbESTRIJDER

- CUlTERRa
- POTgROND
- gRaSzaaD

kOm laNgS VOOR gRaTIS aDVIES VOOR 
OPTImaal RESUlTaaT.

--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloges, au-
tosleutels, etc.)
Ook horlogebandjes verkrijgbaar
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755 
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

   

Is 

deze foto genomen in Sint-Oedenrode? We willen ook graag weten 
wie deze man is. We horen het graag van u. Alvast bedankt. 

Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. 

De koffie staat voor u klaar!

Historische beelden

Marktplein
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Cartridges en feestartikelen.
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage. Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met het op-
komen voor zijn, haar mening?
Kijk op www.jijeniktraining.com
--------------------------------------
Deskundige hulp bij leer- en gedrags-
problemen op de basisschool en in het 
voortgezet onderwijs. Annemieke van 
Willigen Tel. 06-15453080 
www.rt-sintoedenrode.nl
--------------------------------------

Gezocht

Ik verzamel oude speculaasplanken.
Wie kan me daar aan helpen?
06-13464787
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden
op de Evertsestraat: zakje met diverse 
sieraden, info DeMooiRooiKrant
--------------------------------------
Gevonden:
op fietspad vanaf Nijnsel naar viaduct: 
bos met sleutels “moed”, info De-
MooiRooiKrant 0413-479322
--------------------------------------
Verloren
Wie heeft afgelopen zaterdagavond 
bij café Oud Rooij een verkeerde jas 
meegenomen? Ik ben mijn bruine da-
mesjas kwijt. 0610699085

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

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

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

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

Diversen

20 APRIL VLOOIENMARKT
Sporthal Tivoli
Geert grootestraat 72
Eindhoven. 9-16 uur.
90 kramen Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zondag 20 april (1e paasdag) is 
onze jaarlijkse open middag. Van 14.00 
- 17.00 uur kunt u gratis midgetgolfen 
en oud Hollandse spelen doen. Heeft u 
altijd al eens op een paard/pony willen 
zitten? Tijdens onze open middag kan 
dat !! (vanaf 4 jaar).
U bent van harte welkom op de 
Vleutstaat 10 in Liempde. 
Heeft u binnenkort een (kinder) feestje 
te vieren, kijk dan eens op 
www.derekkendonken.nl voor de mo-
gelijkheden.
--------------------------------------
De Plekkers houden 1 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700.
--------------------------------------
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Fashion & Friends: walhalla voor vrouwen

Het was er allemaal via de deelname van 
bedrijven als: Brekelmans, Savohs, Beau-
ty Nails Nikki, Mantelzorg-ondersteu-
ning, Route 41, Body Result, De Wit, Las 
Hermanas, Opaal en Silver Factory, De 
Bever, PuurBrabant, van Dijk automo-
bielen, DA drogist, de Beurs, De Leijer 
en noem maar op. 

“De opzet is hetzelfde, maar we hebben 
wel geleerd van de vorige keer”, lichtte 
Dolinda Opheij van Switch Fashion toe. 
Zo bleken de entreekaartjes direct kans 
te bieden in de loterij en na afloop in-
wisselbaar voor een goody bag.  Daar-
naast was de catwalk verhoogd, zodat 
iedereen beide modeshows goed kon 
aanschouwen. Mannequins van Switch 
Fashion, Gerits Man en Mode en Shoeby 
Fashion showden de nieuwe zomerkle-

ding met schoenen en accessoires van 
Pour Vous en Huiskens Optiek.
“Het is leuk om te zien wat al die Rooise 
ondernemers hier brengen”, vond een 
van de aanwezigen. De dame in kwestie 
bleek een werknemer van de Beurs, maar 

juist die dag had ze vrij. Samen met haar 
dochters bezocht ze Fashion & Friends. 
“Wij waren niet de enigen. Ik zag meer 
dubbele generaties die samen een kijkje 
kwamen nemen. De opkomst is goed, en 
dat op een doordeweekse dag.”

 

 

LOPEND BUFFET
OP ZATERDAGEN

VAN € 16,80 VOOR  € 14,80
OP ZONDAGEN € 16,80

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

1e & 2e PAASDAG 
LOPEND BUFFET

VANAF 17:00 UUR

€19,80 PER PERSOON
€18,80 VOOR 65+

Keuze uit meer dan 
30 specialiteiten

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 16:00 ~ 21:00 uur

vrijdag t/m zaterdag 16:00 ~ 22:00 uur
zondag en feestdagen 12:00 ~ 22:00 uur

Lindendijk 5 | 5491GA St. Oedenrode | T: 0413-477102

In verband met de sterke groei van onze organisatie zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar: 

Uw sollicitatie kunt u richten aan: dhr. P. Hellings (paul.hellings@hellingsmachinebouw.nl) - Adres: Speijkerstraat 5 – 5492 NP – Nijnsel – U kunt ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787400 

Al ruim 22 jaar richt Hellings Machinebouw B.V. zich op het ontwerpen, fabriceren en in bedrijfstellen van interne 
transport-, handlings- en verpakkingssystemen evenals speciaal machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij zijn 
actief in diverse branches, zoals onder andere vlees, vis, gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood & banket en de 
zuivelindustrie. Onze focus ligt zowel op binnen- als buitenland. De als maar groter wordende vraag resulteert in een 
gezond, groeiend en innoverend bedrijf in een inspirerende branche. Momenteel bestaat de organisatie uit ca. 32  
medewerkers. Bezoek onze website (www.hellingsmachinebouw.nl) om een indruk te krijgen van onze organisatie 

MECHANICAL ENGINEER / PROJECT ENGINEER (full time) 

- het engineeren (construeren en tekenen) van transportsystemen, machines en 
complete lijnen 

- projectmatige (technische) begeleiding van productie en montage 
- contact met klanten en leveranciers 

- MBO / HBO Werktuigbouwkunde / Mechatronica 
- minimaal 3 jaar ervaring in het engineeren/ontwikkelen van machines  
- ervaring met een 3D CAD-systeem 
- ervaring met een PDM-systeem is een pré 
- ervaring met machines  voor  de voedingsmiddelenindustrie is een pré 
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal 
- affiniteit met construeren in rvs en kunststof 
- technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V  (part time, 10 – 15 uur per week) 

- ondersteunen van de administratie 
- ondersteunen van de boekhouding 
- telefoniste / receptioniste
- boeken van uren 
- bestellen van kantoorartikelen 
- ontvangen van klanten en leveranciers 
- verzorgen en verwerken van inkomende en uitgaande post 
- archiveren 

- ervaring met boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden  
- goede vaardigheden met Word en Excel 
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en 

geschrift 
- goede beheersing van de Duitse taal is een pré 
- je omschrijft jezelf als communicatief en flexibel 

TECHNISCH INKOPER / BESTELLER (full time) 

- het plaatsen van inkoopopdrachten 
- het bewaken van levertijden 
- het selecteren van en onderhandelen met leveranciers 
- veelvuldig contact met engineering, logistiek en kwaliteitscontrole 

- MBO werk- en denkniveau 
- een technische achtergrond is een vereiste  
- ervaring met verspaning en of plaatbewerking is een pré 
- goede vaardigheden met Word, Excel en Outlook 
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en geschrift 
- technisch gedreven, flexibel en snel kunnen inspelen op de situatie  
- je omschrijft jezelf als communicatief en flexibel 

Functie

Profiel 

Functie

Profiel 

Functie

Profiel 

Personeel
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Toe aan een baan met uitzicht?

Werken bij Van der Velden Rioleringsbeheer 

daspaswerk.nl
Almelo | Amsterdam | Arnhem | Boxtel | Buren | Eindhoven | Groningen | Heerlen | ’s-Hertogenbosch | Nijmegen | Rotterdam | Schalkwijk | Tilburg | Utrecht | Venlo

telefoon: Rob Louwers 06 15 86 58 15     
e-mail: rob.louwers@vandervelden.com

Van der Velden Rioleringsbeheer zoekt wegens succesvolle groei:

Locatie Boxtel (Schouwrooij 4):

Marketing & Communicatie Manager m/v
Coördinator Adviesbureau m/v
Uitvoerder Binnenriolering m/v
Uitvoerder Hoofdriolering m/v

Kijk voor meer informatie op: 
www.daspaswerk.nl Of stuur je volledige cv naar:
www.vandervelden.com  rob.louwers@vandervelden.com

Golfen is meer dan een balletje slaan

Zondag was de landelijke open dag 
van de Nederlandse golfbanen. Ook 
de Rooise golfbaan ‘De Schoot’ deed 
aan die open dag mee. Geïnteres-
seerden konden zich laten informe-
ren over de golfsport. Want er komt 
nogal wat kijken voor je een balletje 
kunt slaan. Maar golfen is meer dan 
alleen een balletje slaan

“Golf is vooral een sociale aangele-
genheid. Het begint al bij binnen-
komst”, vertelt Jos Timmermans. Hij 
heette zondag de bezoekers van de 
open dag namens de golfclub wel-
kom. “Golf begint eigenlijk altijd met 
een kop koffie. Dan bepalen we de 
startvolgorde voor die dag want er 
kunnen maximaal 72 mensen tegelijk 
op de baan”. 

Twee keer lopen
Maar ook tijdens het golfen spelen 

de sociale contacten een belangrijke 
rol. Een ronde over de baan duurt al 
gauw zo’n vier tot vijf uur. Het kan 
dan ook bijna niet anders dan dat je 
in die tijd met je medespelers over 
van alles en nog wat in gesprek raakt. 
Ook is het niet bijzonder om tijdens 
het spel met je medespelers een 
hapje te eten. “De Rooise golfbaan 
is een zogenaamde negen holes golf-
baan. Een volledige baan telt achttien 
holes, maar dat lossen we hier op 
door de baan twee keer te lopen”, 
vervolgt Timmermans. “Tussen de 
eerste en de tweede ronde brengen 
we meestal wel een bezoek aan het 
clubhuis”.

Kennismakingsles
In principe kan iedereen leren golfen. 
Maar het is niet zo dat iedereen zo-
maar de baan op kunt stappen en dan 
een ronde kan gaan lopen. “Voordat 

iemand de baan op mag moet hij of 
zij wel de basistechnieken van het 
spel kennen. Om die vaardigheden 
te leren is er op De Schoot een golf-
school. Daar kun je voor negenen-
veertig euro twee kennismakingsles-
sen volgen. Daarna kun je in overleg 
met een pro kijken welke vervolgles-
sen je het beste kunt volgen. Als een 
speler voldoende vaardigheden heeft 
krijgt hij of zij een zogenaamde baan-
permissie. Met dat bewijs kun je op 
bijna elke baan in Europa spelen.

Tegen jezelf spelen
Op de vraag wat golf zo interessant 
maakt geeft Jos Timmermans een ver-
rassend, maar eerlijk antwoord. “Een 
golfer speelt in eerste instantie tegen 
zichzelf en tegen de baan. Als het spel 
niet loopt zoals je dat zou willen, dan 
ligt dat niet aan de baan of aan de 
tegenstander, maar aan jezelf”.

Standhouders gevraagd 
voor braderie Den Bosch

18 mei
tel: 06-17863144

PUNTJE 
PATAT

Elke woensdag en vrijdag bij de Beckart aan 
de Oude Lieshoutseweg, van 12.00-18.00 uur

Alles uit eigen keuken!

Dotterbloem op haar mooist

Dat het mooi wonen is in Sint-
Oedenrode is bekend. Plan Dot-
terbloem draagt bij aan een prettig 
woon- en leefklimaat. In de lente is 
het gebied in volle wasdom. Bloe-
men staan in bloei en dorpelingen 

recreëren er. Wandelen, vissen, fiet-
sen of gewoon in het gras liggen. 
Middenin in de natuur. Dit is Plan 
Dotterbloem op haar mooist.  

foto: henny van schijndel
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Personeel

Stichting Theater De Blauwe Kei zoekt:

- een bestuurslid
Kijk voor meer informatie op  www.blauwekei.nl

Komend weekend b(l)oeiende opening Gasthuishoeve 
Na weken van hard werken vliegen de deuren 
van de nieuwe Gasthuishoeve – op het ter-
rein van boomkwekerij van den Hurk – aan-
komend weekend open. Er is ontzettend veel 
te zien.

Naast een bijzondere expositie van kunstenaar 
Jan Sonnemans is er een monsterplantentuin 
met meer dan 1500 soorten tuinplanten te 
zien. Alles gekweekt door kwekers uit ons ei-
gen Groene Woud. De meesten van hen zijn 
zelf aanwezig om uitleg te geven. Daarnaast is 
er een marktplein met meer dan 500 produc-
ten uit onze streek, zowel food als non-food. 
Vooral de aankleding van het hele gebeuren is 
verrassend.

Volgens initiatiefnemer Eric van den Hurk 
wordt het een super opening. Voor de eerste 

1000 klanten ligt er een kortingsbon klaar die 
te besteden is in de webshop. Ook is er goed 
aan de kinderen gedacht. Zij kunnen kliederen 
met aarde en plantjes, naar een mooi paasver-
haal luisteren, kleuren, klimmen en konijnen 
aaien. Zo kunt u lekker rustig rondkijken en 
genieten van de Gasthuishoeve.

Tijdens Pasen is er in de middag live muziek. 
Omdat het weer veelbelovend is, zal het nieu-
we terras volledig ingericht worden, zodat de 
bezoekers onder het genot van Brabantse lek-
kernijen van het Brabantse uitzicht kunnen ge-
nieten. Er ligt een aantal fietsroutes, zodat de 
fietstocht vanuit de Gasthuishoeve kan begin-
nen. Speciaal voor de opening hebben ze veel 
zomerbloeiers. Zo wordt de Gasthuishoeve 
één bloeiend geheel. Opening 19/20/21 april, 
van half 10 tot 18.00u.

Autoschade Lambert 30 jaar

Autoschade Lambert viert deze maand een me-
morabel moment. Op 14 april 1984 startte eige-
naar Lambert Brouwers namelijk met zijn eigen 
bedrijf in autoschadeherstel. De eerste vestiging 
werd in Eindhoven geopend.

De zaken verliepen goed en het bedrijf groeide 
gestaag. Er volgde geen rigoureuze verhuizing, 
maar het verkassen van Grobbendonkstraat 3 
naar 5a – in 1989 - leverde wel een groter be-
drijfspand op. Precies wat Autoschade Lambert 
nodig had. Daar bleef het niet bij. Zes jaar later 
kreeg het hoofdstuk ‘expansie’ een mooi vervolg 
toen Lambert het voor elkaar kreeg om nummer 
5 in dezelfde straat erbij te kopen. Na enkele 
maanden verbouwen was Autoschade Lambert 
B.V. Eindhoven compleet. Het was inmiddels een 

bedrijf met een goede naam in de gehele regio. 
Zo’n dertien jaar later hebben dochters Imke  
Verhoeven en Steffie van der Velden de zaak 
overgenomen. Lambert bleef uiteraard wel bij 
‘zijn kindje’ betrokken. Tot op de dag van van-
daag zet hij zich in als bestuurder. Dat doet hij 
zowel in Eindhoven als in Sint-Oedenrode. In 
de tussentijd – 2009 – kochten de zussen na-
melijk de vestiging in Sint-Oedenrode. Daar is 
de schoonzoon van Lambert, Maikel van der  
Velden, bedrijfsleider. 
Het meedenken met de klant mag worden be-
schouwd als één van de redenen voor succes 
voor het Eindhovense / Rooise bedrijf. Auto-
schade Lambert staat er om bekend dat het al-
tijd iets extra’s doet voor de over het algemeen 
particuliere klanten. Enkele voorbeelden zijn bij-
voorbeeld het reinigen van de binnenkant van de 
wagen, een klein krasje weghalen als ze toch met 
de auto bezig zijn of meedenken over een goed-
kopere oplossing als een verzekeraar de schade 
niet wil dekken. Onder meer dit heeft er voor ge-
zorgd dat Autoschade Lambert staat waar het nu 
staat. Een betrouwbare en professionele schade-
hersteller, positief bekend in de verre regio. Dat is 
wel een feestje waard! 
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen 

een film kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk 

topservice - indien gewenst - tot aan de stoel. De 

menukaart biedt alle keuze! Een druk op de service knop 

aan de stoel en de medewerkers brengen het snel en 

ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. Ook voor 

of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

voor het complete filmprogramma van deze week, online 

reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of  

bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

€5,50*
eerste en tweede 

paasdag alle films 

voor 12:00 uur:

*Excl. 3D en Lange films toeslagen

paasKortiNG!

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
16:00

Noah 3d: 

18:30 21:00

rio 2 3d, Nl: 

16:00

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
16:00

pim & pom: Het Grote avontuur: 
16:00

zaterdaG 19 april

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

15:15 18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
13:30 15:30

Noah 3d: 

18:30 21:00

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

13:00 15:30

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
13:30

pim & pom: Het Grote avontuur: 
13:15

zoNdaG 20 april

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

15:15 18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:30 15:30

Noah 3d: 

18:30 21:00

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

Hartenstraat: 

20:00

divergent: 

15:15 19:45

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:30 15:30

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

lucia de b.: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

diNsdaG 22 april

Hartenstraat: 

20:00

divergent: 

19:45

Noah 3d: 

19:45

lucia de b.: 

20:00

the amazing spider-man 2 3d: 
20:00

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
13:30 16:00

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:45

rio 2 3d, Nl: 

13:30 16:00

lucia de b.: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
13:45 15:45

pim & pom: Het Grote avontuur: 
13:45

vrijdaG 18 april

maaNdaG 21 april

woeNsdaG 23 april
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Paasshow bij huyberts Keukens

Keukens in alle soorten en maten

Pasen staat voor de deur. Consu-
menten komen dan aan hun trek-
ken. Na het paaseieren zoeken of 
een gezellige brunch schieten ze 
alle kanten op om paasshows te 
bezoeken. Een tip: vergeet niet bij 
Huyberts Keukens in Nijnsel binnen 
te lopen. Keukens in alle soorten en 
maten, dat is wat je daar kunt vin-
den. 

Na jaren van tegenwind, lijkt de boel 
weer wat aan te trekken. Zo ervaart 
Henry Huyberts, eigenaar van de ge-
lijknamige keukenzaak dat in ieder 
geval. “De laatste maanden stro-

men de orders binnen. Het lijkt er op 
dat onze koerswijziging van enkele 
jaren geleden vruchten begint af te 
werpen.” Henry doelt daarmee op 
de Abbiamo-serie. Een lijn keukens 
naast de bekende Selectiv serie, 
waar de keukenman uit Nijnsel al 
jaren mee werkt. De Abbiamo-serie 
is voor mensen met een wat lager 
budget. Het zijn goed betaalbare en 
kwalitatief goede keukens. Vooral 
via internet stromen de aanvragen 
binnen. Henry: “Ik kan u melden dat 
deze collectie alleen maar is uitge-
breid. Er zijn nog meer mogelijkhe-
den, dus is er nog meer keuze. De 

service blijft natuurlijk zoals iedereen 
van ons gewend is: goed.”

Ook de Selectiv serie heeft steeds 
meer te bieden. Deze serie is van 
hoogwaardiger kwaliteit, ligt in prijs 
wat hoger, maar heeft dan ook nog 
meer in huis. Het is een sterke speler 
in de markt en een trouwe partner in 
de showroom van Huyberts. Selectiv 
is tevens meer op maatwerk gericht. 
Wat de klant wenst, kan gemaakt 
worden. Huyberts Keukens speelt 
daarin een belangrijke rol. De zaak 
fungeert als intermediair en zorgt 
dat de klant precies die droomkeu-
ken geplaatst krijgt die het voor 
ogen had. “Op dit moment is hout 
of hout-look heel erg in. Daar kiezen 
veel mensen voor. Maar het beken-
de hoogglans wit of magnolia is ook 
nog steeds populair. Heeft u andere 
wensen? Geen probleem, kom bij 
ons langs en we bespreken de mo-
gelijkheden”, nodigt de eigenaar uit. 
Een mooie gelegenheid om alvast te 
proeven wat Huyberts Keukens in 
huis heeft is Tweede Paasdag. Dan 
houdt Huyberts Keukens een Paas-
show. U bent van harte welkom. 

Huyberts Keukens, 
Industrieweg 31, 
5492 NG, Sint-Oedenrode, 
0413-490790, 
www.huyberts.nl.   

advertorial

advertorial

2e paasdag geopend 
van 11.00 uur tot 16.00 uur

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

goed advies voor senioren

Naar Baderie Voss voor de ideale badkamer

Al jaren is het bekend dat Baderie 
Voss uit Nijnsel één van de groot-
ste en meest uitgebreide Baderie 
showrooms van Nederland heeft. 
Eigenaar Peter Voss en zijn kundige 
team weten precies wat uw nieuwe 
badkamer nodig heeft. Wilt u weten 
wat de mogelijkheden zijn? Bent 
u op zoek naar de laatste trends? 
Geen probleem… Baderie Voss 
heeft overal een oplossing voor. 
Ook voor senioren. Die doelgroep 
heeft vaak meer specifieke wensen.

Dat is dus zeker de moeite waard 
om een keer te gaan kijken. De 
eerstvolgende gelegenheid is ui-

teraard tijdens Pasen. Op Tweede 
Paasdag houdt Baderie Voss een 
Open Dag. Een paasshow die niet te 
wensen over laat. De showroom be-
staat uit ongeveer 45 compleet in-
gerichte badkamers, daarnaast kunt 
u een tiental losse douche- en toi-
letopstellingen bewonderen en een 
vijftigtal badkamermeubels. U kunt 
hier kijken naar exclusieve produc-
ten, zoals sauna's, stoomdouches, 
whirlpoolbaden of Balena 8000 
douche-wc's. In de badshop vindt 
u de nieuwste badkamermode, ac-
cessoires en badtextiel voor de com-
plete aankleding van uw badkamer. 
Baderie Voss biedt u een breed pak-

ket en alles onder één dak.  
In ons tegelatelier vindt u onder 
meer merken zoals Sphinx, Villeroy 
& Boch, Mosa en Porcelanosa. U 
kunt bij Baderie Voss terecht voor 
een complete badkamer, maar ook 
voor een kleine renovatie of aan-
passing van badkamer of toilet. U 
kunt alles laten installeren door de 
vakmensen van Baderie Voss. Lood-
gieters, elektriciens, timmerman-
nen, verwarmingsinstallateurs en 
tegelzetters zorgen ervoor dat uw 
producten professioneel worden 
aangesloten en verwerkt. Kiest u 
ervoor om zelf werkzaamheden te 
gaan verrichten geheel of gedeel-
telijk, dan kan het installiebedrijf u 
hulp bieden.

Senioren
De markt voor senioren wordt 
steeds belangrijker. Oudere mensen 
hebben andere wensen in een bad-
kamer dan jongere mensen. Daar 
springt Baderie Voss op in. Heeft u 
al gehoord van Kinemagic? Dat is dé 
oplossing die overeenstemt met uw 
behoefte. U kunt uw bad in één dag 
laten vervangen door een XXL dou-
che (zie afbeelding), voor een aan-
trekkelijke prijs. Binnenkort houdt 
Baderie Voss een speciale dag voor 
senioren. Ze laten dan alle moge-
lijkheden zien. Bent u nu al nieuws-
gierig? Loop dan tijdens Pasen even 
binnen.

Baderie Voss, Industrieweg 11, 
5492 NG, Sint-Oedenrode, 
0413-472184, 
www.voss.nl

In het Huys van Waaren

Kraamkado vanaf € 3,95

Hoe gezond is de Gemeente Veghel?

Lezerspodium....
Door: Mr. J.F.A. van de Wall

In het weekblad Elsevier van 15 
maart 2014 is de financiële ge-
zondheid van alle gemeenten van 
Nederland bekeken. Daarin staat 
dat die van onze fusiepartner de 
gemeente Veghel gemiddeld is, 
maar kreeg niet de kwalificatie 
“goed” of “zeer goed”. In een re-
cent artikeltje in DeMooiRooiKrant 
staat dat de gemeente Veghel een 
financieel gezonde fusiepartner is. 

Daarin staat voorts nog het 
volgende:
“een financieel onderzoeksbureau 
genaamd Conquestor heeft - in 
opdracht van de Rekenkamer- , 
een “stresstest” uitgevoerd naar de 
financiële situatie van de gemeente 
Veghel. Dat bureau concludeert 
in een door haar opgemaakt rap-
port, dat deze gemeente een ge-
zonde fusiepartner is, maar dat er 
wel door haar een dubbel beslag is 
gelegd op de Algemene Reserve.” 
Omdat mij het laatstgemelde niet 
duidelijk was, heb ik gebeld met de 
gemeente Veghel.
De griffier vertelde mij:
- dat die gemeente een reserve-
fonds heeft om onvoorziene tekor-
ten op te vangen; en
- dat die gemeente in de laatste 
tijd tweemaal een beroep heeft ge-
daan op dat fonds om onvoorziene 
uitgaven te dekken.
Hoe de verhouding is tussen de 
bedragen - die gehaald zijn uit het 
Reservefonds – en het vermogen 
van dat fonds kon hij niet zeggen, 
alleen dat het een kwestie van ap-
preciatie (= waardering) was. 
Hij zei dat - in de maand mei 2014 
- de jaarstukken van de gemeente 
van 2013 uitkomen, waarin alles te 
lezen stond. Hij zei voorts nog dat 
voormelde stukken in eenvoudige 
taal geschreven worden, en be-
grijpelijk zijn voor een gemiddeld 

raadslid.
Nadien ontving ik het rapport van 
de voormelde “stresstest” (liefst 
54 bladzijden!) die gaat over de 
periode 2008 tot en met 2012. 
Daarin staat o.a. dat de gemeente 
Veghel gewaarschuwd wordt door 
het voormeld bureau om voorzich-
tig te zijn met nieuwe investerin-
gen (grondaankopen) en het aan-
gaan van leningen daarvoor. Des te 
vreemder is het om in dat rapport 
te lezen, dat die gemeente een 
nieuwe schouwburg wil bouwen 
- begroot op liefst 22 miljoen Euro 
- en dat bureau waarschuwt voor 
de gebruikelijke budgetoverschrij-
dingen van dergelijke begrotingen.  
Het enige dat resteert is, om in 
mei - de jaarstukken van 2013 te 
bekijken om te zien, hoe (financi-
eel) gezond de gemeente Veghel 
werkelijk is. Minister Plasterk vindt 
het ook goed dat - i.p.v. een fusie – 
iedere gemeente haar zelfstandig-
heid behoudt, maar via ambtelijke 
samenwerking de uitvoering van 
drie sociale wetgevingen ter hand 
neemt.
De gemeentebesturen van Rooi, 
Schijndel en Veghel spreken al-
leen erover dat iedereen het eens 
is met hun fusie. Door de fusie 
trouwen Rooi en Schijndel als het 
ware in gemeenschap van goede-
ren met de gemeente Veghel, die 
een schuld heeft van liefst 140 mil-
joen. In het normale leven zou nie-
mand zo gek zijn om dat te doen. 
Alle politieke partijen, behalve het 
Roois Burger Belang(RBB), zijn voor 
de fusie, zonder daarbij gehinderd 
te worden door kennis van zaken 
over de voordelen van de fusie, en 
(al helemaal niet) over de nadelen 
daarvan.
  
Mr. J.F.A. van de Wall
Verwestraat 34
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Inschrijfavond Zevensprong 2014

Dit jaar wordt de Zevensprong voor de 
28e keer georganiseerd.  De kinderva-
kantieweek heeft dit jaar het thema  
“de Zevensprong tovert met kleuren!” 
en gaat dit jaar plaats vinden van dins-
dag 15 juli tot en met vrijdag  18 juli.

De Zevensprong is een kindervakantie-
week voor alle kinderen van groep 3 
en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinde-
ren die naar het speciaal (basis)onder-
wijs zijn natuurlijk van harte welkom!
De inschrijfavond voor de Zevensprong 

is op donderdag  17 april van 19.30 tot 
20.00 uur bij Mariendael. De inschrijf-
formulieren zijn  op de basisscholen 
uitgedeeld.
Kinderen die geen formulier heb-
ben ontvangen of naar het speci-
aal onderwijs gaan, kunnen  een 
inschrijfformulier downloaden op 
www.zeven-sprong.nl. Het is ook mo-
gelijk om een formulier aan te vragen 
via info@zeven-sprong.nl of door te 
bellen met Martin van Hastenberg  
06-22461100 (na 18.00 uur)

Inschrijving Jeugdvakantieweek 2014
Ook dit jaar zal de inschrijving voor 
Jeugdvakantieweek 2014 in “Dom-
melzicht” te Dommelstraat 18 plaats-
vinden. De inschrijving voor de kin-
deren van groep 5 t/m 8 vindt plaats 
op donderdag 24 april van 18.30 uur 
– 19.30 uur.

Inschrijfformulieren worden verstrekt 
via de Rooise basisscholen. Kinderen 
die niet in Sint-Oedenrode naar school 
gaan hebben via de gemeente een 
brief gehad. Mocht u geen inschrijf-
formulier hebben ontvangen, dan kunt 
u deze downloaden van onze website 
www.jeugdvakantieweek.nl. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met het 
algemene JVW nummer: 0413-767290 
(bereikbaar tot 21u), of mailen naar 
info@jeugdvakantieweek.nl.
LET OP: Iedereen die  aanwezig is 
op 24 april wordt er op gewezen dat 
het die avond noodzakelijk is om een 
volgnummer te verkrijgen bij één van 
de aanwezige kerngroepleden. Geen 
nummer in de rij is helaas geen inschrij-
vingsmogelijkheid, dit om verwarring 
te voorkomen en een eerlijke inschrijf-
procedure te garanderen. Er wordt een 
maximum van 5 inschrijvingen per ou-
der/kind gehanteerd. 
Graag maken wij de ouders en andere 
geïnteresseerden ervan bewust dat het 
elk jaar moeilijker wordt om vrijwilligers 
te vinden voor de begeleiding van spel-
len gedurende de week. Wij moedigen 

het dan ook enorm aan om even stil te 
staan bij de vraag of u zichzelf wellicht 
beschikbaar zou willen/kunnen stel-
len gedurende de week. U kunt op het 
inschrijfformulier van uw kind of via de 
website www.jeugdvakantieweek.nl 
aangeven of en wanneer u eventueel 
bereid bent te komen helpen. Elk dag-
deel dat u zou kunnen is voor ons al een 
enorme bijdrage. De kerngroep dankt 
iedereen bij voorbaat voor de inzet! 

Leiding gezocht voor 54e Jeugdvakan-
tieweek – Op naar Rooi Kermis
Het lijkt nog ver weg, maar de Jeugd-
vakantieweek staat al weer sneller voor 
de deur dan we denken. Wij zijn nog 
steeds hard op zoek naar enthousi-
aste mensen die het leuk vinden om 
een groepje kinderen te begeleiden 
tijdens de week die plaats zal vinden 
van 18 t/m 22 augustus. Dus ben jij 
16 jaar of ouder en hebben jij en je 
vrienden zin om één van deze enthou-
siaste leiders te zijn? Geef je nu dan 
snel op via de link op onze website: 
www.jeugdvakantieweek.nl onder het 
tabblad vrijwilligers. Ook is het moge-
lijk ons te bereiken via ons algemeen 
telefoonnummer: 0413-767290 of via 
info@jeugdvakantieweek.nl. We hopen 
dat jullie ook dit jaar weer bereid zijn 
in genoeg aantallen te komen helpen 
zodat ook de 54e JVW een grandioos 
succes kan worden.  

Gevarieerd concert ‘de Rooi Tulpen’

Het volkskoor “de Rooi Tulpen” stond 
afgelopen zondagmiddag op het po-
dium in Zalencentrum De Beurs. Dit-
maal trad het op met een gevarieerde 
voorstelling. In verband met de toe-
komstige fusie waren “Big Band” en 
“Jazz of Course” uit Schijndel ook uit-
genodigd om alvast te verbroederen.

Voorzitter Teun de Hommel gaf een 
korte toespraak, waarna presentator 
en zanger Wim van Erp het woord 
kreeg. Nadat het eerste nummer was 
aangekondigd, begon Erie van der 
Zanden met dirigeren. Het gezamen-
lijke geluid van de accordeon en gita-

ren zorgde voor een vrolijke melodie, 
waarna de zangers en zangeressen 
de tekst met trots naar het publiek 
brachten. Die trots ging over het eigen 
dorp, Sint-Oedenrode. Ook enkele 
Schijndelnaren zongen mee uit volle 
borst. 

Het concert werd voortdurend ge-
varieerd. Om het halfuur wisselden 
de groepen elkaar af. Zo kwam Jazz 
of Course met een swingend duo, 
waarvan de één met saxofoon de 
zangeres begeleidde, die op haar 
plaats een Engelse tekst overtui-
gend uitvoerde. Tot slot zorgde de 

Big Band voor de afsluitende act. 
Een combinatie van jazz met pop-
muziek zorgde voor een frisse wind.

‘De Rooi Tulpen’ is een Roois zang-
koor dat alleen Nederlandstalige mu-
ziek uitvoert. Het zijn voornamelijk 
Brabantse nummers die onder be-
geleiding van instrumenten worden 
gebracht. “We wilden voor een di-
verse muziekmiddag zorgen”, zegt 
Wim. “Samen met de anderen koren 
hoopten we op een breed publiek. 
De verschillende stijlen zorgden voor 
een verfrissend element. Zo hadden 
we een keer iets anders.”

Ondernemers Academie Sint-Oedenrode gestart

Met het zetten van de handtekenin-
gen door John van der Velden na-
mens Ondernemers AdviesPunt ZZP, 
Arthur Frieser namens BtB en John 
van de Laar namens het Starterscol-
lectief is de Ondernemers Academie 
Sint-Oedenrode sinds 8 april een 
feit. De Ondernemers Academie is 
een initiatief van deze drie onderne-
mersverenigingen. 

Zij willen met de Academie jonge en 
bestaande ondernemers kansen bie-
den om zich verder te ontwikkelen. 
Daarvoor komen er twee keer per 
jaar bijeenkomsten voor  onderne-
mers die willen starten. Zij kunnen 
dan leren wat er nodig is om suc-
cesvol te kunnen ondernemen. Maar 
ook kan de academie hen laten kij-
ken naar hun sterke en zwakke kan-
ten. Daarna volgt een programma 
voor beginnende ondernemers. Dat 
gaat bijvoorbeeld over klanten win-

nen, offertes maken, administratie, 
plannen en organisatie.

“Maar de ondernemersacademie is 
er niet alleen voor jonge onderne-
mers”, vertelt de voorzitter van de 
Ondernemers Academie, Henk van 
der Pas. “Ook voor mensen die al 
een tijdje als ondernemer actief zijn, 
kunnen we iets betekenen. Voor hen 
spelen bijvoorbeeld vragen over be-
drijfsuitbreiding, hoe om te gaan met 
innovatie en wat er allemaal komt 
kijken bij het aannemen van perso-
neel. Maar ook is er aandacht voor 
hoe om te gaan met tegenslagen, 
want ondernemen is meer dan alleen 
maar succes hebben. De Onderne-
mers Academie vindt vooral ook de 
onderlinge uitwisseling belangrijk. 
Ondernemers kunnen veel van el-
kaar leren”.

Aan de ondernemersacademie heb-

ben zich bekende Rooise namen 
verbonden. Naast Henk van der Pas, 
hebben ook Arent van Dijk en Corry 
Haenen hun vrijwillige medewerking 
toegezegd. Verder zijn natuurlijk de 
drie ondernemersverenigingen nauw 
betrokken.

Het starterscollectief kende al een 
tijdje workshops voor beginnende 
ondernemers. Maar ook onderne-
mers die al een tijdje actief zijn heb-
ben behoefte aan een vorm van 
begeleiding. “We hebben onder de 
leden van de drie verenigingen ge-
peild naar de belangstelling en die 
was groot”, zegt Henk van der Pas. 
“Uit die enquête kwam naar voren 
dat ook bestaande ondernemers be-
hoefte hebben aan opleidingen. De 
voorkeur gaat bij hen uit naar bijeen-
komsten om de twee a drie weken in 
de avonduren, maar dat is eigenlijk 
wel logisch”, zo besluit Van der Pas.

Restaurant

Cafetaria

Zaal 

Aanvang 11.30 uur, voor meer informatie:
www.depelgrim-mariahout.nl

v.l.n.r.: henk van der Pas, arthur frieser, Marjan Boersma, Ralph Jansen, 
Johan van de Laar, John van der Velden en Martien van den hove
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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

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11
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bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes
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www.livage.nl

Koster Brock project leert kinderen over vroeger

Het Sint Oden Rode van toen…
De Rooise koster Adriaan Cornelis 
Brock (1775-1834) wekte zichzelf 
afgelopen week voor de achtste tot 
leven. Met tientallen generatiege-
noten bezorgde hij Rooise groep 5 
leerlingen een onvergetelijke erva-

ring. Samen gingen ze op zoek naar 
een verborgen schat. Het werd een 
reis door de tijd. Een reis door het 
vroegere Sint-Oedenrode. De kinde-
ren weten nu hoe mensen vroeger 
in Sint Oden Rode leefde en wat 

hun dagelijkse bezigheden waren. 
De oorspronkelijke bewoners, in 
prachtige kledij gestoken, vertelden 
honderduit. De foto’s spreken boek-
delen. Kijk voor nog meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Rooise Karin van Vlerken slaagt 
aan Interspiritueel Seminarie 

De bloemen, kaarten en cadeautjes, 
gekregen van familie en vrienden, 
staan nog op de schouw. Een tastbare 
herinnering aan een bijzondere dag. 
Op 30 maart heeft Karin van Vlerken 
uit Rooi haar opleiding aan het Inter-
spiritueel Seminarie afgerond met een 
toewijdingsviering. Ze is nu interspiri-
tueel voorloper. Zelfs Omroep Brabant 

was aanwezig op deze dag.

Vaak krijgt Karin de vraag wat ze er 
nu mee kan. “Natuurlijk is het beha-
len van het diploma een mijlpaal, maar 
het is ook maar een tijdelijk moment 
op mijn spirituele pad. In de afgelopen 
drie jaar ben ik gevormd tot wie ik nu 
ben. Ik hoop vooral een mens te zijn 

die leeft in verbondenheid met God en 
mijn naasten, wie die ook zijn. Ik wil 
leven volgens mijn hart, met compas-
sie en liefde.
Interspiritualiteit is een begrip wat 
nogal wat vragen opwerpt. Een mooi 
beeld is dat van een lantaarn. Je kijkt 
door ieder ruitje naar het licht. Ik kijk 
niet alleen door het ruitje van mijn ka-
tholieke wortels; ik kijk ook door het 
ruitje van het boeddhisme, soefisme, 
hindoeïsme, islam, jodendom. Allemaal 
geven ze hun eigen specifieke licht op 
het goddelijke”, licht de Rooise toe. 

Een speerpunt van Karin wordt ritu-
eelbegeleiding van vrouwen die een 
miskraam of vroeggeboorte hebben 
gehad, of mogelijk abortus hebben ge-
pleegd. Karin: “Vanuit mijn eigen er-
varing heb ik gemerkt dat een viering 
met een ritueel en passende woorden 
en muziek verdriet kan transformeren 
in acceptatie en vrede. Ik gun dit ook 
aan andere vrouwen die nog worstelen 
met deze problematiek.”

Interspirituele viering in de Studentenkapel in Eindhoven, 
30 maart 2014, Karin van Vlerken
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Verkiezingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers is gestart
Mantelzorgers zijn mensen die, naast 
hun werk of andere bezigheden, ge-
durende langere tijd zorgen voor een 
zieke of gehandicapte partner, kind, fa-
milielid of een vriend(in). In Nederland 
is 1 op de 6 inwoners oók mantelzor-
ger. Mantelzorger zijn, daar kies je niet 
voor, maar het overkomt je. De inzet van 
mantelzorgers maakt het vaak mogelijk 
dat mensen zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen.
De gemeente Sint-Oedenrode vindt het 
heel belangrijk om te weten hoe man-
telzorgers het zorgen ervaren, of zij be-
hoefte hebben aan ondersteuning en of 
zij tevreden zijn over de eventuele onder-
steuning die zij ontvangen. Maar ook, wat 
er beter kan. Met een goed ondersteu-
ningsaanbod wil de gemeente voorko-
men dat  mantelzorgers  overbelast raken.

Meedoen kan tot 25 april

Op 8 april is daarom het tevredenheids-
onderzoek Mantelzorgers gestart. Er 
zijn vragenlijsten gestuurd naar inwo-
ners met een individuele Wmo-voorzie-
ning én naar inwoners die bij hen thuis 
Het Gesprek hebben gehad met een van 
onze klantmanagers. Op die manier ho-
pen we zoveel mogelijk mantelzorgers 
te bereiken.
Heeft u zo’n vragenlijst met de post 
ontvangen? Overhandig die dan aan uw 
mantelzorger zodat hij of zij die zelf kan 
invullen en terugsturen. Bent u mantel-
zorger en heeft u de vragenlijst nog niet 
ontvangen? Vraag er dan eens naar bij 
degene voor wie u zorgt. U kunt de in-
gevulde vragenlijst tót vrijdag 25 april 
insturen. Uw medewerking stellen wij 
zeer op prijs!

Verkiezing Europees Parlement 2014

De burgemeester van Sint-Oedenrode 
maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement op donderdag 22 mei 2014 een 
kiezer is toegestaan bij volmacht te stem-
men. Daarbij gelden de volgende bepalin-
gen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aan-
vraag VOLMACHTBEWIJS
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeen-

te zijn kosteloos formulieren verkrijg-
baar voor de verzoekschriften om bij 
volmacht te mogen stemmen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op za-
terdag 17 mei 2014, door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemeester van 
de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 
april 2014 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoekschrift kan niet worden inge-
diend door de kiezer aan wie al een kie-
zerspas is verstrekt of door de kiezer aan 
wie het is toegestaan om per brief te stem-
men.
3.  Degene die zich bereid heeft verklaard 

als gemachtigde op te treden, moet op 
dinsdag 8 april 2014 als kiezer zijn ge-
registreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt 
de gemachtigde een volmachtbewijs. 

5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de 
volmacht in te trekken of zelf aan de 
stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de 
STEMPAS of KIEZERSPAS
1.  De kiezer kan een andere kiezer die in 

dezelfde gemeente als kiezer is geregis-
treerd, machtigen om voor hem/haar te 
stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe het formulier 
dat voorkomt op de stempas of kiezers-
pas en laat de kaart door de gemachtig-
de medeondertekenen.

3.  De kiezer draagt de, aldus in een vol-
machtbewijs omgezette, stempas of 
kiezerspas aan de gemachtigde over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs aan de ge-
machtigde meegeven. Dit kopie moet 
de gemachtigde aan de voorzitter van 
het stembureau laten zien.

5.  Het overdragen, van de in volmachtbe-
wijs omgezette stempas of kiezerspas, 
kan tot en met de dag van de stemming.

6.  Een volmacht dat is verleend door over-
dracht van de stempas of kiezerspas 
kan, tot het uitbrengen van een stem 
door de gemachtigde, door de vol-
machtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) vol-
machten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de ei-
gen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door 
Bureau verkiezingen van het 
Klant Contact Centrum, 
Burgemeester Wernerplein 1.

Agenda

Openbare raadsvergadering
De vergadering van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode op 24 april a.s. vervalt.
De eerstvolgende raadsvergadering is op 13 mei a.s.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis Pasen
Op 2de Paasdag 21 april is het gemeen-
tehuis gesloten.
De avondopenstelling van maandag 
wordt verplaatst naar dinsdag 22 april.
De balie is dan geopend  van 16.00 uur 
tot 20.00 uur.

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

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Besluit 
verzonden Omschrijving
Bestseweg 3 5492 VH 08-04-2014 Realiseren bed and breakfast
Liempdseweg 31 5492 SM 10-04-2014 Aanleggen inrit/uitweg

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Kasteellaan 6,  5492 BR  Tijdelijk gebruik pand voor lichte vormen  
Fioretti College   van bedrijvigheid (3 jaar)
   
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
17 april 2014 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Nieuwstraat 28 5491 VD  Veranderen van agrarisch bedrijf met rundvee
Houtsestraat 26 5492 TM  Exploiteren van boerderijwinkel bij een  
    vergunningplichtig bedrijf met varkens
Eversestraat 7a 5491 SR  Veranderen van transportbedrijf
Everse-Akkerpad ong. ------  Oprichten van composteringshoop
(perceel L368 ged.) 
Gildenstraat 8 5492 NN  Veranderen van metaalbewerkingsbedrijf
Laarsweg 7 5491 SJ  Veranderen van melkrundveehouderij

Vergunningen

Gerrit Ketelaars

Rooi mooi in de verf…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

De burgemeester van Sint-Oedenrode 
maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement op donderdag 22 mei 2014 een 
kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te 
brengen in een willekeurig stembureau in 
Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeen-

te zijn kosteloos formulieren verkrijg-
baar voor verzoekschriften om in een 
willekeurig stemburea aan de stemming 
te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas 
(indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk 
op zaterdag 17 mei 2014, door de kiezer 
zijn ingediend bij de burgemeester van 
de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 
april 2014 als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wan-
neer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht of per brief aan de stem-
ming te mogen deelnemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een 

kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van 

de stempas, doch uiterlijk op woensdag 
21 mei 2014, 12.00 uur de stempas over 
te leggen bij Bureau verkiezingen van 
zijn/haar woonplaats waar hij/zij op 
dinsdag 8 april 2014 als kiezer is gere-
gistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wan-
neer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht of per brief aan de stem-
ming te mogen deelnemen.

3.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij 
verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kie-
zerspas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identifice-
ren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door 
Bureau verkiezingen van het Klant Contact 
Centrum, Burgemeester Wernerplein 1.

Stemmen bij volmacht

Stemmen met een kiezerspas

Op dinsdag 22 april aanstaande nemen de heren René Dekkers en 
Cees van Rossum afscheid als wethouder van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Als dank voor de inzet en de betrokkenheid wordt hen een feestelijke receptie 
aangeboden. Deze receptie vindt plaats op dinsdag 22 april van 16.00 tot 18.00 
uur in het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Namens het college van burgemeester en wethouders nodigen wij u van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn.

Hoogachtend,

P.J.E. van de Loo  P.M. Maas
secretaris                                  burgemeester

Uitnodiging
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil
Bekendmaking ingekomen aanvragen (eve-
nementen)vergunningen en verleende 
vergunningen, ontheffingen en te treffen 
verkeersmaatregelen op grond van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van  7 april tot en met 14 
april 2014 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van CV de Plekkers voor het houden van 

een vlooienmarkt op 1 juni 2014 op het 
terrein van Van Kaathoven Groep, Ever-
sestraat 11, te Sint-Oedenrode. Deze aan-
vraag geldt ook voor de jaren 2015 tot en 
met 2018.

•  Van Stichting MC de Ganghouwers voor 
het houden van het evenement Maiscross 

Sint-Oedenrode 2014, op 23 november 
2014 op het perceel achter de Damianen-
weg en Veerse Heide te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Stichting de Zevensprong voor het 

houden van de Zevensprong 2014 op di-
verse locaties in Sint-Oedenrode van 14 
tot en met 18 juli 2014.

•  Van de Oranjevereniging voor het houden 
van activiteiten in het kader van Konings-
dag op 25 en 26 april 2014 in het centrum 
van Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met een sponsorloop zal de 

Anjerlaan in Nijnsel op 18 april 2014 van 
10.45 tot 11.45 uur afgesloten zijn voor 
het verkeer.

Evenementen

Meldingen

ook Dekkers en glorius onderscheiden

Harry Bekkers ontvangt Thorbeckepenning van VVD

Als er iemand van waarde is geweest 
voor de Rooise afdeling van de VVD, 
dan is het Harry Bekkers wel. De schei-
dend voorzitter werd zondagmiddag 
dan ook niet voor niets in het zonnetje 
gezet door zijn partijgenoten. Dat ge-
beurde bij Miss Hyacinth aan de Da-
mianenweg in Sint-Oedenrode.

Bekkers kreeg één van de hoogste 
VVD-onderscheidingen uitgereikt 

voor zijn jarenlange inzet. Wieneke 
Buurman, tevens VVD bestuurslid, 
overhandigde hem de prestigieuze 
Thorbeckepenning. Ook René Dek-
kers werd verrast met een onder-
scheiding. Hij kreeg de mr. D.U. 
Stikkerplaquette van Cora van Nieu-
wenhuizen-Wijbenga. Zij is lid van de 
VVD fractie in de Tweede Kamer en 
kandidaat voor het Europarlement. Ze 
staat op de tweede plaats van de kies-

lijst voor Europese verkiezingen van 
22 mei a.s.

Wethouder Dekkers werd niet alleen 
onderscheiden, hij mocht zelf ook ie-
mand in het zonnetje zetten. Niemand 
minder dan Freek Glorius ontving van 
zijn leermeester het predicaat Lid van 
Verdienste. Alle drie de heren kregen 
tevens een oorkonde. 

harry Bekkers kreeg zondag de Thorbeckepenning

ook wethouder Dekkers werd onderscheidenfreek glorius (l) kreeg van Dekkers een onderscheiding

Inzameling oud papier
Zaterdag 19 april
•  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 Julia-
nastraat 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;

•  Buurtvereniging Heikant, container aan 
de Gerbrandystraat of Dreesstraat tus-
sen 09.00 en 13.00 uur.

Woensdag 23 april
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woensdag 

van 08.00 tot 13.00 uur;
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Minder vervuiling in oud papier is nodig voor meer en beter hergebruik!

Regelmatig is oud papier vervuild en ver-
vuilt oud papier brengt minder op. Daar-
om doet de gemeente een beroep op alle 

burgers om oud papier niet te vervuilen. 
De materialen plastic folie, plastic tasjes, 
drankkartons, diepvriesverpakkingen, 

pizzadozen, koffiefilters, piepschuim, 
toiletpapier, luiers en ordners horen niet 
thuis tussen het oud papier.

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Sleutel van woongroep

Gevonden voorwerpen
• Sleutelbos met fiets/autosleutel
• ZZing computer voor mp3 speler

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 22 t/m 23 april 2014 
vindt er een militaire oefening plaats 
binnen de gemeente. Dit houdt in dat de 
militaire zich verplaatsen over bestaan-

de wegen en paden. Aan deze oefening 
nemen 340 personen en 69 militaire 
wielvoertuigen deel. Er wordt tijdens de 
oefening gebruik gemaakt van oefen-

munitie.
De oefening wordt gehouden in het 
kader van 200 jarig bestaan van de Ko-
ninklijke Landmacht. 

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 

tweede paasdag 
geopend 

van 11:00 tot 16:00 uur

www. t u i n c en t r umk r an s . n l
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22 april                 
Catechese cursus 18.00-22.00        
Parochiecentrum

24 april                
Lunch pastoraal team 12.30-14.00 

28 april                 
Biddende moeders 13.00-14.15 
Parochiezaal Nijnsel

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

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

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 ©

Hoe mooi is het om te staan voor het kruis, eenvoudig opzien naar 
christus die ons liefdevol aankijkt.

Paus Franciscus

genda

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

Broodhaantjes!
Misschien heeft u ze zondag gezien, 
die mooie broodhaantjes op de palm-
paasstokken van de kinderen. Het 
was bij het knutselen voor de kinde-
ren bijna niet te doen om hun haantje 
te bewaren tot palmzondag. Ze had-
den er het liefst meteen al hun tanden 
ingezet. En hier en daar ontbrak dan 
ook een hapje…

Via deze weg willen we Bakkerij 

Bekkers uit Veghel, Brood- en ban-
ketbakkerij Van de Hagen uit Sint-
Oedenrode en Bakkerij Van den 
Eertwegh uit Nijnsel hartelijk bedan-
ken voor het sponsoren van deze 
heerlijke en prachtige broodhaantjes 
voor de communicanten uit Sint-
Oedenrode en Nijnsel!

namens de werkgroep Eerste heilige 
communie, Manon van den Broek

Wie komt er paaseieren zoeken 
in de pastorietuin?
Ook dit jaar gaan de peuters en 
kleuters op Eerste Paasdag, zondag 
20 april, paaseitjes zoeken in de tuin 
van zowel de pastorie in Son als die 
in Breugel.

In Son begint de peuter- en kleuter-
viering om 09.30 uur in de Sint Pe-
trus’ Bandenkerk. Na de viering gaan 
de kinderen naar buiten om te kijken 
wat de paashaas voor hen in de tuin 
van pastor Bakermans heeft verstopt. 
Als het regent kan dat in de kerk.

In Breugel is er tijdens de Paasvie-
ring om 9.30 uur een kinderwoord-

dienst en gaan de kinderen na de 
viering kijken of de paashaas ook 
voor hen wat eitjes heeft verstopt in 
de pastorietuin

 Als alle eitjes zijn gevonden, gaan 
de kinderen uit Son met hun ouders 
koffie, thee en limonade drinken in 
het parochiecentrum. De harmonie 
kan dan in de kerk vast alles klaar-
zetten om te spelen tijdens de grote 
Paasviering, die om 11.00 uur be-
gint.
Voor de kinderen uit Breugel wacht 
er limonade in Den Bauw, en voor 
de mama’s en papa’s is er koffie.

Voor leerlingen van groep 7

Aanmelding Vormsel
Op 15 en 16 november 2014 zal in onze 
parochie het sacrament van het Vormsel 
worden gevierd.  Dat lijkt nog ver weg, 
maar de voorbereidingen daarop gaan 
binnenkort van start. Al voor de zomer-
vakantie is er een informatieavond voor 
ouders, en kinderen die nu in groep 7 
zitten. Ook ouders en kinderen die er 
nog over twijfelen of ze willen deel-
nemen aan de vormselvoorbereiding, 
zijn op deze avond van harte welkom. 
We vragen u om zich op te geven voor 
de informatiebijeenkomst. U krijgt dan 
zo snel mogelijk te horen wanneer en 
waar de bijeenkomst zal plaatsvinden. 
Opgeven gaat via een e-mail naar: 
vormsel@heiligeodaparochie.nl. Ver-
meld u daarbij voor- en achternaam van 

de vormeling, de school  en de kerk/
kern waartoe u behoort. De inschrij-
vingen moeten voor 20 mei a.s. binnen 
zijn.
Wilt u alvast wat meer informatie, dan 
kunt u kijken op de website van de 
parochie: www.heiligeodaparochie.nl 
onder het kopje “informatie vormsel”. 
Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet, 

Manon van den Broek, pastoraal wer-
kende parochie heilige oda
Wilchard cooijmans, diaken parochie 
heilige oda 
Willemien Vermeulen

Terugblik en vooruitzien 
Palmzondag en Pater van der Lugt 
Afgelopen zondag zijn we, met de 
viering van Palmzondag, de Goede 
Week begonnen. In de St. Martinus-
kerk kreeg deze viering een bijzon-
dere betekenis door de RKK- KRO 
uitzending. Een viering die door de 
moord op de Nederlandse Pater 
Frans van der Lugt in Syrië een heel 
eigen betekenis kreeg. De zegening 
van de palmen kreeg een heel diepe 
betekenis. De palmtak is immers het 
symbool van de martelaar. De rode 
kazuifels, eigen aan de liturgie van 
Palmzondag, verwezen nu ook naar 
het martelaarschap van de pater 
uit Homs. Doordat Sint-Oedenrode 
op de planning stond voor de tv-
uitzending van afgelopen zondag, 
werd ons gevraagd om als “lande-
lijke parochie” aandacht te besteden 
aan het overlijden van Pater Frans 
van der Lugt. In goed overleg met 
de orde van de Jezuïeten, de familie 
en het RKK-pastoraat in Hilversum 
heeft deze herdenking op waardige 
wijze vorm gekregen.

Dank 
Veel dank aan allen die aan deze 
Palmzondagviering hun medewer-
king hebben gegeven: Aurora, kin-
derkoor St. Maarten, de eerste com-
municantjes, kosters, misdienaars, 
lectoren, acolieten en vele helpende 
handen voor en achter de schermen. 
Dank voor uw bijdrage aan deze bij-
zondere TV-mis.

Uitnodiging voor de Goede Week
Nu gaan we op naar de heilige da-
gen. In de diverse kerken van de pa-
rochie worden deze gevierd. Graag 
nodig ik u uit om Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, de Paaswake en Eer-
ste Paasdag met ons mee te vieren. 
De plechtigheden op deze dagen 
duren dikwijls iets langer dan ge-
woon, maar we vieren dan ook in al 
z’n volheid het hart van ons geloof. 
Welkom aan u allen.

Mede namens de leden van het pas-
torale team wens ik u een gezegen-
de Goede Week en een Zalig Pasen.

Pastoor Vincent Blom

Paaswake Sint Petrus’ Banden-kerk 
Son rechtstreeks te volgen op internet
Op zaterdagavond 19 april zal de 
Paaswake in de Sint Petrus’ Banden-
kerk in Son live worden uitgezonden 
op de website “Son en Breugel Ver-
bonden”: 
www.sonenbreugelverbonden.nl  
De uitzending kan zonder inloggen 
worden gevolgd.

De viering begint om 21.00 uur. De 
website “Son en Breugel Verbon-
den” heeft als doel de mensen van 
Son en Breugel met elkaar in contact 
te brengen. Een van de manieren 
waarop dat wordt gedaan, is het uit-
zenden van evenementen die voor 
de inwoners interessant zijn. 

Wake op Witte Donderdag
De avond van Witte Donderdag is een 
avond van waken en bidden. In de H. 
Odaparochie krijgt deze wake gestal-
te in de St. Martinuskerk van 20.30 
uur tot middernacht. Alle parochianen 
zijn uitgenodigd om een moment te 
waken. Jezus zelf richtte deze uitnodi-
ging aan zijn leerlingen in de Hof van 

Olijven, na de viering van het Laatste 
Avondmaal. Het is goed dat in onze 
parochie ook zo’n wake wordt gehou-
den. In stilte, overweging en met zang 
en muziek van onder andere Taizé 
wachten we op Goede Vrijdag. Om 
middernacht bidden en zingen we ter 
afsluiting de Completen.

Viering van het Paastriduüm in 
de H. Odaparochie
17 april: Witte Donderdag
18.30 uur: Eucharistie – St. Genovevakerk
19.00 uur: Eucharistie en Voetwassing – St. Martinuskerk
20.00 uur: Eucharistie – St. Petrus’ Bandenkerk
20.30 – 00.00 uur:  Wake en Aanbidding bij het rustaltaar –    

St. Martinuskerk
00.00 uur: Completen – St. Martinuskerk

18 april: Goede Vrijdag
12.00 uur: Kruisweg – St. Martinuskerk
15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van de Heer – St. Martinuskerk
15.00 uur: Kruisweg voor de kinderen – St. Petrus’Bandenkerk
15.00 uur: Kruisweg – St. Genovevakerk
18.30 uur: Herdenking lijden en sterven van de Heer – St. Genovevakerk 
19.00 uur:  Wake rond het kruis en de laatste woorden vd Heer –   

St. Martinuskerk
20.00 uur:  Herdenking lijden en sterven van de Heer –    

St. Petrus’ Bandenkerk

19 april: Stille Zaterdag
19.00 uur: Paaswake – St. Genovevakerk
20.00 uur: Paaswake – St. Martinuskerk 
21.00 uur: Paaswake – St. Petrus’ Banden

20 april: Eerste Paasdag
09.30 uur: Eucharistie – St. Martinuskerk
09.30 uur: Eucharistie – St. Genovevakerk
11.00 uur: Eucharistie – St. Martinuskerk (Olland)
11.00 uur: Eucharistie – St. Antonius van Paduakerk
11.00 uur: Eucharistie – St. Petrus’ Bandenkerk

21 april: Tweede Paasdag
09.30 uur: Eucharistie – St. Martinuskerk
09.30 uur: Eucharistie – St. Genovevakerk 
11.00 uur: Eucharistie – St. Petrus’ Bandenkerk

Tijdens de dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
vinden de uitvaarten plaats in de vorm van een Woord- en Gebedsviering, 
aansluitend bij de heilige dagen die wij als Kerkgemeenschap vieren.
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Van de pastores
Deze week een 
gedachte rond 
het overlijden 
van Pater Frans 
van der Lugt

‘de tirannie verdrijven, die mij het 
hart doorwondt’
Pater Van der Lugt
hij was de man die bleef
al beefde ook de lucht
en hing de wereld scheef

al kotst de aarde bloed
en schijt de dood uit alle darmen
hij koos het goede deel
veilig in Jezus’ armen

want zijn Profeet is Isa
die elders Christus heet
Hij kwam ten hemel af
en levend uit het graf

de pater is gebleven 
in Syrië in de slag
God, wil zijn botten warmen
tot aan de Jongste Dag

met zonlicht en met gras
ze wassen met de regen
en niet vergeten dat hij 
Uw eigen pater was

voor de daders bid ik
maar niet dat ik dat wil
’t is dat het moet van Christus
veel liever was ik stil

Bron: hilbrand Rozema / nD

Palmpasen in Son en Breugel

In grote getalen waren de kinde-
ren uit Son en Breugel zondagmor-
gen naar de kerk gekomen voor de 
palmpaasviering. Afgelopen week 
hebben heel veel kinderen een 
palmpaasstok gemaakt, waarmee ze 
deelnamen aan de palmpaasproces-
sie. Dat de 1e communicanten af-
gelopen week goed hadden opgelet 

tijdens de voorbereidingsles bleek 
wel toen diaken Cooijmans vragen 
stelde over al de attributen waar-
mee de palmpaasstokken versierd 
waren.  (twaalf pinda’s voor de 12 
apostelen, 30 rozijnen voor de 30 
zilverlingen, een broodhaan, brood 
om te delen op het Laatste Avond-
maal en de haan die kraaide nadat 

Petrus Jezus verloochend had.) Ook 
de vraag over het groen blijvende 
palmtakje, de paaseitjes, de spons 
en het rode hartje werden prompt 
beantwoord.

Wij zijn best trots op zoveel slimme, 
creatieve kinderen.

Fotoboek Goede Herderkerk
Bij gelegenheid van de sluiting van 
de kerk van De Goede Herder is er 
een indrukwekkend fotoboek ge-
maakt. Dit fotoboek, met een bij-
lage over de geschiedenis en het 
karakter van deze bijzondere kerk, is 
uitgedeeld aan de vrijwilligers van 
de parochie en aan enkele anderen, 
o.a. aan de echtgenote en de kin-
deren van de architect van de kerk, 
Pieter Dijkema; de architect zelf is 
enkele jaren geleden overleden. 

Tijdens de koffie, na de slotviering 
op 5 april, en ook later heeft een 
aantal mensen gevraagd of het boek 
misschien te bestellen was. Het boek 
heeft velen ontroerd.
In overleg met de parochie is het fo-

toboek nog na te bestellen.
Er is met de firma die het fotoboek 
heeft gedrukt, overeengekomen 
dat het nog nageleverd kan worden 
voor de speciale prijs van 15 euro. 
Dit unieke fotoboek (formaat 20x20 
cm) wordt geleverd in een fraaie, 
luxe uitvoering:
een harde kaft en de foto’s gedrukt 
op mooi, stevig fotopapier.
Het boek, met bijlage, is vóór 1 mei 
te bestellen via het volgende email-
adres: j.hamelink2@versatel.nl of te-
lefonisch: 0413 473419.
Mensen die interesse hebben, kun-
nen het boek eventueel inzien bij 
Diny en Jos Hamelink,
Verwestraat 3, Sint-Oedenrode.

Kerkberichten
PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 19 april 21.00 uur paaswake
Wilhelmina Roovers – vd Loo (verj)
Jan en Marietje vd Laar – v Overdijk 
(verj) Ouders de Beer – vd Hurk

Zondag 20 april  09.30 uur 
Sjaan vd Koevering – Scheutjens (mgd)
Ton en Nan Vester
Joop v Eijndhoven (jgt)
Fam. v Eijndhoven – Sassen

Maandag 21 april 09.30 uur
Dinsdag 22 april 19.00 uur 
Woensdag 23 april 19.00 uur 
Jan Jennissen (verj)
Donderdag 24 april 09.00 uur 
Vrijdag 25 april 09.00 uur 

OVERWEGING PASEN
“Indien Christus niet verrezen is, is uw 
geloof waardeloos”: zo kras drukt Pau-
lus zich uit om aan te geven dat het 
paasmysterie de kern is van ons geloof. 
Geloven moet natuurlijk ook gevolgen 
hebben voor ons dagelijks leven, het 
moet ons aanzetten tot daden van naas-
tenliefde, en het kan en mag ook een 
bron van troost en kracht en bemoedi-
ging zijn wanneer we het zelf moeilijk 
hebben. Uiteindelijk echter gaat het 
erom dat Christus ons door zijn  lijden, 
sterven en verrijzen verlossing heeft ge-
bracht, dat Hij daardoor de Heiland is 
die ons leidt naar het eeuwig leven bij 
de Vader in de hemel. Daarom is Pasen 
het hoogtepunt van het liturgisch jaar en 
is zelfs elke eucharistieviering een ‘klein 
Pasen’ waardoor ons geloof wordt ver-
sterkt, onze hoop vernieuwd en onze 
liefde vermeerderd. Heel ons leven als 
gelovigen wordt samengevat in die blij-
de boodschap die voor ons belofte is van 
blijvende vreugde: “Christus is waarlijk 
verrezen, alleluja!”   

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 19 april
Geen eucharistie.

Zondag 20 april, Eerste Paasdag, 11.00 u
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Jan Hubers

ODENDAEL 

17 april: Witte Donderdag
10.00u eucharistieviering met Odendael 
koor.
18 april: Goede Vrijdag
19.00u met Gemengd Pauluskoor
20 april: 1e Paasdag
10.00u eucharistieviering met Odendael 
koor
intenties: Jan Sanders, mevr. Blummel - 
van Breugel, Jan Merks en zoon Rien, 
overleden heer van Westen.
21 april: 2e Paasdag
10.00u eucharistieviering met Odendael 
koor.
intenties: Drieka Donkers van Heeswijk

MARTINUSKERK

Zaterdag 19 april 20.00u.: 
Paaswake met het Martinuskoor.
Intentie: Martien Kaskens.

1e Paasdag 9.30 uur  
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Uit dankbaarheid b.g.v. een 
90e verjaardag,Michel van Bokhoven, 
Janus van Roosmalen, Fien van Erp-Zog-
gel, Tiny en Jan Habraken- van Iperen, 
Riek van de Ven-van Beek, Sjef en Wil-
helmina de Leijer-van Rooij, Marietje van 
Houten-van de Ven, Overl. ouders Reijs-
Gunst en overl. ouders van Breemaat-
Hoefnagel, Paul, René en Wilma, Jas 
en Miet Heijmans-van Wanrooij, zoon 
Wim en dochter José, Jan Kanters, Jan 
en Dora Lodewijcks, Bert en Anna Kluijt-
mans-van Acht, Jan van Acht, Jan van 
de Laar, Broer de Poorter, Ties van den 
Oever, Overl. ouders der Kinderen-van 
der Vleuten en fam. leden, Theo Ver-
stappen en Berdien Verstappen-Lambie, 
Nard van den Oever, Wies van de Wij-
deven-van den Einden, Antoon en Nelly 
Adams-Seijkens en zoon Willy, Tonnie en 
Bertus Braat-van Kaam.

2e Paasdag 9.30 uur 
Eucharistie met koor Aurora.
Intenties: John Harks en Carla van Kaat-
hoven Havinga en overl. fam. leden 
Harks en van der Meijden, Maria van 
Bree, Overl. ouders Brewel-Donkers.

Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie.
Vrijdag 9.00u. Eucharistie. 
Intentie  Jan Steenbakkers.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

PROTESTANTSE KERK 
KNOPTOREN
 
17 april, 20.00 uur, 
Predikant Ds. B. Stigter, Witte Donder-
dag, Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. 
de kleine cantorij.
18 april, 20.00 uur, 
Predikant Ds. B. Stigter, Goede Vrijdag, 
m.m.v. het mannenkoor.
19 april,  21.00 uur, 
Predikant Ds. B. Stigter, Paaswake, 
Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de 
cantorij.
20 april, Dienst in Son, 10.00 uur,
Predikant Ds. B. Stigter, Pasen.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  20 april 
Hoogfeest van Pasen om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd koor   .  
Intenties:  Tonia v.d. Burgt- v.d. Oever, 
Jans v.d. Meerakker, overl. ouders v.d. 
Ven- Vervoort, Mien v.d. Brand- van Oor-
schodt, Ad Verhagen, Linard Verstraten.
   
Dinsdagavond 22 april 19.00 uur.
2de Noveen H. Antonius van Padua 
         
SINT PETRUS’  BANDEN-KERK,
SON

Woensdag 16 april
19.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 17 april, Witte Donderdag
20.00 uur: Witte Donderdagviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
Achter in de kerk zullen manden staan 
waarin  Paasgeschenken voor minder 
bedeelden kunnen worden gelegd.

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
15.00 uur: Gezinsviering met Kruisweg 
voor de kinderen met muzikale mede-
werking van de dames Cooijmans.
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
De kinderen mogen een bloemetje of 
een mooie tekening meenemen om bij 
het kruis te leggen.
20.00 uur: Goede Vrijdagviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M) 
Zaterdag 19 april, Paaszaterdag
21.00 uur: Paaswake m.m.v. het Sons 
Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M 
en de website www.sonenbreugelver-
bonden.nl) 

Zondag 20 april, Eerste Paasdag
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering; 
daarna eieren zoeken in de pastorietuin
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Harmonie “Pro Honore et Virtute”
intenties: Ad van Dongen, Pim Prinsen, 
Huub van den Eertwegh en overleden 
ouders Van den Eertwegh, De Man en 
Van Mook, familie Van der Zanden-
Coolen.

Maandag 21 april, Tweede Paasdag
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
intentie: Ton Eysbouts

Woensdag 23 april
19.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 26 april
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

Mariastraat 1, 5738 AH  Mariahout  0499 423 267 / 06 208 975 44
josevanrooi@hotmail.com  www.asperges-mariahout.nl

@vanRooiAsperges      Asperges Mariahout

Dagelijks verse asperges!

Aspergekwekerij 
Jean-Paul & José van Rooi

U bent welkom van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur  
Op zon- en feestdagen van 9.00 uur tot 14.00 uur 

Aspergekwekerij

Jean-Paul & 
José van Rooi

Mariastraat 1
5738 AH  Mariahout  

T: 0499 423 267
M: 06 208 975 44 

josevanrooi@hotmail.com
www.asperges-mariahout.nl

@vanRooiAsperges
Asperges Mariahout

Dagelijks verse 
asperges!

U bent welkom van 
maandag t/m zaterdag 

van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Op zon- en feestdagen 
van 9.00 uur tot 14.00 uur

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Grandioze Paasshow 
2e paasdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Vele paasaanbiedingen, ook op vrijdag en zaterdag 

Nu alles van Kettler 20% korting!

Parasols van Borek, Glatz en 4-Seasons

Nomad van Gloster: 20% korting!

Aanbieding: €169,- voor € 89,-

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.
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Parochiekoor van de Goede Herder gaat zingen in 
Martinuskerk

Op zaterdag  5 april heeft het paro-
chiekoor van de Goede Herder voor 
de laatste keer gezongen in de Goede 
Herderkerk. Er was veel belangstel-
ling. Veel mensen waren naar  de 
Goede Herderkerk gekomen  voor 
de laatste viering in dit bijzondere 
gebouw. Een gebouw vol symboliek. 
Het was een mooie viering. Het paro-
chiekoor zong voortreffelijk.  Ook het 
orgelspel van de vaste organist Henk 
van Riel mocht er zijn. In de stemmen 
van de koorleden  klonken soms de 
emoties een beetje door.

Het parochiekoor hield donderdag 
haar jaarvergadering. De voorzitter 
opende de vergadering met een ge-
dicht over het afscheid van de kerk. 
Vijf koorleden hebben besloten te-
gelijk met de sluiting van de kerk te 
stoppen.  De rest van het koor gaat 

vanaf zaterdag 3 mei zingen in de 
kerk van de H. Martinus. Het koor 
blijft houdt wel haar eigen naam. Het 
blijft het koor van de Goede Herder. 
De voorzitter had voor iedereen een 
persoonlijk woord van dank voor al 
die jaren dat zij zich hebben ingezet 
voor het parochiekoor. De koorle-
den die afscheid namen kregen een 
prachtige bos lentebloemen. Ook de 
leden die blijven zingen in het koor 
waren niet vergeten. Zij werden  ver-
rast met een mooie roos. Mevrouw 
Nellie van der Linden vierde haar 
25- jarig jubileum. Zij werd extra in 
de bloemetjes gezet en kreeg een 
oorkonde van de Nederlandse Gre-
gorius verenigingnellie van der Linden (r) ontving en een oorkonde voor haar 25-jarig jubileum

Deze mensen namen afscheid van het koor tijdens de jaarvergadering.

Onlangs vond er een inventariserende samenkomst plaats van het 
project ”Samen ombuigen.” Inwoners van ons dorp opperden ideeën 
om te bezuinigen. Eén van de aanbevelingen was om meer te halen 
uit de recreatie en het toerisme.

Voordat er weer verschillende dure bureaus ingehuurd worden, wil ik 
wat ideetjes opperen aangaande die onderwerpen (recreatie en toe-
risme). Een paar jaar geleden kwam er een goed idee om een soort 
van streekfestival te houden; dat geschiedde. Het was een groot suc-
ces. Zo werd overal gezegd, maar het had geen vervolg. Weg idee….. 
jammer. Verder dan Rooi kreeg het ook geen bekendheid. We moeten 
grootser denken.
Waarom zouden we niet een streekfestival op kunnen zetten met een 
provinciale uitstraling? Volgens mij kan dat. Zeker nu we zo’n beetje 
de poort zijn van het Groene Woud. Het zou in het centrum kunnen 
met uitbreiding tot en met het kasteel toe. Eerder gaf ik al aan dat we 
ons konden promoten als zijnde ‘het fietsdorp van Nederland’. Het is 
denk ik goed om ons te beperken met de promotie van ons dorp tot 
één onderwerp. We moeten ons richten op één speerpunt. Groen, 
gemoedelijk en gastvrij is ieder dorp al en is nietszeggend.
Heel belangrijk kan ook het natuurtheater en het hele plan Kienehoef 
worden. Misschien moet dat wel het speerpunt worden. Een ander 
onderwerp is de fokpaardendag. Deze kan misschien uitgebreid wor-
den tot een landelijk evenement.
Dat zijn mijn ideeën, maar ja:” iederen boer kust z’n wijf op zijn ma-
nier.“

Rois Praotje
Rois Praotje

column door: nico van de Wetering   

Promotie van Rooi; één speerpunt

Paasvieringen Protestantse gemeente
Wij zijn allemaal keurige, brave 
burgers die het beste met onszelf 
en anderen voor hebben, maar soms 
schrikken we van ons al te mense-
lijk gedrag. Wij kunnen ontroerd 
raken als iemand een gevoelig lied 
zingt over een toekomst vol rozen-
geur en maneschijn, maar tegelijk 
giftig reageren op etnische minder-
heden en meegillen met een meute 
die zich ter wille van een vermeende 
mooie toekomst van hen wil ont-
doen. Zie de mens van goede wil in 
al zijn dubbelheid. Hetzelfde over-
kwam Jezus van Nazareth. Hij deed 
echt wel goede dingen, maar ging 
volgens veel tijdgenoten te ver ging 
in de omgang met mensen die er 
“ook niet bij hoorden.” Je kunt niet 
iedereen laten mee eten!”

Zie de mens, woorden die werden 
uitgesproken tijdens het proces van 
Jezus door de prefect van Juda, 
Pontius Pilatus.  Hij wist dat Jezus 
onschuldig was, maar door een op-
portunistische politiek deed hij nog 
een beroep op het medelijden van 
mensen, maar waste tegelijk zijn 
handen in onschuld. Wat kon hem 
die mens schelen! En zo werd een 
onschuldig en zwaar gemarteld 
mens, Jezus van Nazareth, een prooi 
van de grillen van de toeschouwers. 
Hier werd een man gestraft, omdat 
hij andere mensen hielp.

Ik schrik daarvan. Onschuldige bur-
gers opofferen aan de nukken en de 

grillen van  een politiek opportunis-
me. Toch gebeurt dat nog elke dag. 
De lijdensgeschiedenis van Jezus is 
een actueel verhaal, dat ons leert 
over wat bij voorbeeld haatzaaierij 
teweeg kan brengen.
Alle mooie woorden zoals vrede, 
verzoening, solidariteit, trouw en 
barmhartigheid, zijn niet vanzelf-
sprekend. Hoewel ze als echte men-
senwoorden een appèl doen op 
onze beste eigenschappen moeten 
ze bevochten worden op de wer-
kelijkheid. Want vaak blijken mooie 
woorden alleen maar een lege con-
tainer te zijn en het is maar de vraag 
welke mensen die containers vullen. 
Als een partijleider zich ter wille van 
de vooruitgang wil ontdoen van be-
paalde etnische minderheden kijken 
we plotseling heel anders tegen dat 
woord vooruitgang aan. Woorden 
moeten geijkt worden op hun ware 
betekenis en dat ijkpunt is voor de 
gelovige het handelen van Jezus van 
Nazareth. 

Van Hem heeft de christelijke ge-
meente geleerd wat de werkelijke 
waarde van al die grote woorden 
(en daden) zijn .In zijn leven en leer 
overschreed hij de grenzen van het 
eigen belang en het eigen gelijk om 
alle mensen in een heilvol perspectief 
te zetten van Gods barmhartigheid 
voor iedereen. Met Pasen vieren wij 
die weg van Jezus als een weg van 
bloed zweet en tranen, toch is het 
verhaal van Pasen een verhaal dat 

die weg niet dood loopt.

Aanstaande week vertellen wij dat 
verhaal met veel muziek en zang in 
de Protestantse kerk in Rooi onder 
het thema “Zie de mens”
Dat deze diensten de moeite waard 
zijn om te bezoeken zult u al wel ge-
hoord hebben van de vele kerkgan-
gers die er elk jaar zijn.

Op Witte Donderdag volgen wij het 
verhaal van Jezus en zijn dienstbaar-
heid naar mensen toe in de Knopto-
ren kerk in Rooi om 20.00 uur

Op Goede Vrijdag volgen wij de 
mens die het goede wil, maar ge-
slachtofferd wordt door de arrogan-
tie van de macht. Ook deze dienst 
begint om 20.00 uur

Op Paaswake komen wij als ge-
meente die kennelijk verdwaald is 
en vastzit op een doodlopende weg 
bijeen om te horen dat alles wat zich 
dood loopt in deze wereld door de 
Eeuwige nieuw leven wordt ingebla-
zen. Deze dienst begint om 21.00 
uur

Op Paaszondag vieren wij met de 
kinderen het feest van de opstan-
ding van Jezus. Deze dienst vindt 
plaats in de Protestantse Kerk in Son 
en begint om 10.00 uur.

ds. Bas Stigter

Extra E-BIKE demonstratie 
om 11.00, 13.00 & 15.00 uur. 

Graag tot ziens op 2e paasdag 
tussen 11.00 en 17.00 uur.

PAASSHOW
2E PAASDAG

HEUVEL 6 - LIESHOUT - TEL: 0499-421231
PROFILEDECONCURRENT.NL

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

TVE Reclameproducties weer 
sponsor van Paaspop 2014

De samenwerking tussen Paaspop 
en het eveneens in Sint-Oedenrode 
gevestigde TVE Reclameproducties 
is ook voor 2014 wederom beze-
geld. Dit jaar zal TVE Paaspop weer 
voorzien van visuele uitingen, zoals 
onder andere festivalprints, vlag-
gen, panelen & bewegwijzering.

Hennie van Osch, directeur van TVE 
licht toe: ‘'Paaspop is inmiddels een 
toonaangevend landelijk festival 
dat traditioneel het festivalseizoen 

opent en kan rekenen op meer dan 
50.000 bezoekers. We zijn erg trots 
dat we ook dit jaar weer mogen sa-
menwerken met dit topfestival in 
onze thuisregio. TVE en Paaspop 
beschikken allebei over een gezonde 
dosis Brabantse nuchterheid en een 
ambitieuze, no-nonsense onderne-
mersmentilateit. Deze mooie match 
gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat 
we ook dit jaar Paaspop tot een nog 
‘'mooier '' feest gaan maken.’’
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

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

25a

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

        

 

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
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• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

MAAK UW
DROOMBADKAMER

WAAR

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

Bekijk de website van….

Tegeloutlet..
Tegels, tegels en nog eens tegels. 
Zowel wand- als vloertegels, dat heeft 
Tegeloutlet uit Nijnsel in het assorti-
ment. Tijdens Tweede Paasdag is de 
zaak open. Een mooie gelegenheid om 
eens te gaan kijken. De website is ech-
ter altijd open en ook daarop is precies 
te zien wat het bedrijf te bieden heeft. 
Het ruime assortiment wordt duidelijk 
getoond! www.tegeloutlet.nl

2E PAASDAG GEOPEND 
VAN 10:00 TOT 16:00 UUR

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

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

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

24

25

14
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De muur van het restaurant hangt helemaal vol met foto’s in lijstjes, van 
de lambrisering tot aan het plafond. Dat doen ze graag, die Spaanse eet-
tenten, laten zien welke beroemdheden er allemaal hebben gedineerd en 
in dit geval waren dat blijkbaar voetballers van Real Madrid, aangevuld 
met kiekjes van andere belangrijke hotemetoten. De foto van ons gezel-
schap is op tafelhoogte genomen  en onze hoofden steken net uit boven 
een woud van glazen. Ik kijk ’n beetje sip want ik heb iets verkeerd be-
steld: escabeche van patrijs, vlees dat voornamelijk is gegaard in een soort 
zure marinade en ik kende dat niet. De anderen verslikken zich echter in 
zulke hoeveelheden vlees dat ik zelfs hun restanten, die mij meelevend 
worden toegeschoven, niet op krijg. Tot mijn verbazing komt de grote 
toeloop naar het restaurant pas na elven ’s avonds op gang, als wij de 
rekening al lang en breed hebben betaald.
De volgende dag brengt een lange tocht in een stel taxi’s ons naar het 
plaatsje Valdilecha, ruim ’n uur buiten Madrid, waar wij een rondleiding 
krijgen bij het wijnhuis Maín. De oogst is in volle gang, tractoren met 
aanhangers vol druiventrossen rijden af en aan en kieperen hun lading in 
een grote opvangbak. De jonge wijnmaker doet zijn uiterste best uitleg te 
geven in het Engels, maar daar zijn Spaanse monden over het algemeen 
niet voor geschapen (denk aan de onverstaanbare teksten van die twee 
dames van Baccarat: “Jessurrrr, ai ken boeggiee…”). We betreden een hal 
met een indrukwekkend bataljon staande betonnen vaten van zo’n vier 
meter hoogte en een doorsnee van drie meter en klauteren vervolgens 
naar de eerste verdieping om er boven in te kunnen kijken. Een mede-
werker is bezig de inhoud rond te pompen en laat ons de paars-rode drap 
zien die uit de zware slang spuit. De rondgang eindigt vanzelfsprekend 
met een “kleine” proeverij in een knus keldertje, en dat om ’n uur of elf 
’s morgens. De foto toont geanimeerde gezichten achter een zestal ver-
schillende flessen van het wijnhuis. Normaliter zouden wij hier ook een 
lunch hebben gebruikt, maar dat is nu door de oogstdrukte niet mogelijk 
en daarom verkassen wij naar een dorpsrestaurant waar ook de wijn van 
Maín wordt geschonken. De maaltijd die volgt blijkt onvergetelijk, ’n tafel 
vol met de heerlijkste tapas, van zalm, inktvis en sardientjes tot hartige 
taarten en gekruide balletjes. Voor ’n fles wijn vragen ze € 6,41, pardon? 
Ook hier weer foto’s aan de muur, deze keer van stoer kijkende stieren-
vechters die hier blijkbaar graag een vorkje meeprikken, of wellicht de 
beruchte criadillas (de testikels van de door hun gedode stier) laten berei-
den. Achter in de zaak staat een koelvitrine waarin ook nog wat speciali-
teiten liggen uitgestald, zoals een aantal speenvarkens voor aan het spit. 
Daarna zitten we in de zon ’n beetje uit te buiken en in slaap te soeze-
len, wachtend op de taxi die ons weer naar Madrid moeten brengen. De 
overige dagen worden besteed aan cultuur en tussendoor slepen wij ons 
van tapasrestaurants naar een Museo del Jamón (’n zaak waar je diverse 
soorten ham kunt proeven en iets daarbij kunt drinken) om ons verblijf af 
te sluiten in een flamenco-restaurant, niet eens een tourist trap maar een 
serieuze aangelegenheid met ernstig kijkende danseressen, waar niet mee 
te spotten valt, vermoed ik zo.
Het gezelschap vliegt terug naar Nederland maar ik keer ’n uurtje later 
alleen terug naar Nice om weer ’n aantal weken aan het huis te gaan 
werken. Ik koop een mooie fles whisky in de tax free en stop die in m’n 
handbagage. Op het vliegveld blijkt dat ik mijn koffertje niet mee in het 
vliegtuig mag nemen en eenmaal geland in Nice haal ik de aansluiting van 
de trein naar Draguignan nog net. Terwijl ik de bagage boven in het rek 
leg voel ik hoe een koude straal langs mijn arm loopt. Een fikse verwen-
sing richting Spaans grondpersoneel borrelt in mijn brommende hersenen 
omhoog….

Inktvis gefrituurd, snelle methode (4 pers)
2 verse pijlinktvissen (ca. totaal 600 gr), bloem, panco (Japans paneer-
meel)
2 eieren,  4 eetl. mayonaise, 75 ml room, 2 tenen knoflook, bieslook,
Worchestersaus, aromat, partjes citroen
Maak de pijlinktvis schoon: Verwijder het dunne vel en de tentakeltjes, 
haal de smurrie eruit en de harde graat. Als u dit teveel wordt, vraagt u het 
aan uw visboer. Spoel de inktvis af, snijd de inktvis in ringen van 1 cm en 
dep droog. Haal ze door de bloem, waar u wat peper en zout door heeft 
gemengd. Klop af en haal door het losgeklopte ei en vervolgens door de 
panco. Frituur de inktvis in kleine porties. Maak de knoflookmayonaise: 
meng  mayonaise, geperste knoflook, stijfgeslagen room, fijngesneden 
bieslook, enkele druppels worchestersauce en ’n snuf aromat door elkaar.
Serveer met de mayonaise en partjes citroen.
Pijlinktvis is aan het oprukken naar onze Noordzee en wordt met behulp 
van kunstlicht gevangen.

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

Fotoalbum 2 Madrid

Oldtimers sieren Olland

Oude auto’s zijn er om mee te rijden, 
maar vooral ook om te bewonderen. 
Enkele liefhebbers kwamen afgelo-

pen zondag dan ook aan hun trek-
ken. De Dorpsherberg in Olland re-
gelde een oldtimerdag voor het café 

aan het Dorpsplein. Tientallen auto’s 
legden aan en dat leverde uiteraard 
ook extra publiek op. 

Speeddaten voor de jeugd bij de Brabantband
Dinsdagavond 22 april vindt in Ma-
riëndael weer de speeddate plaats 
voor de leerlingen van de groepen 
6, 7 en 8 van de basisscholen uit 
Sint-Oedenrode. Ook de Brabant-
band is dan in haar eigen ruimte 
weer aanwezig. De kinderen kun-
nen daar dan verschillende mu-
ziek-instrumenten beluisteren en 
mogen onder begeleiding van de 
instructeur en enkele leden van de 
Brabantband zelf uitproberen zoals 
bijvoorbeeld trompet, althoorn en 
kleine trom. De avond begint om 
18.15 uur en duurt tot 20.30 uur.

Kinderen, die daarvoor belangstelling 
hebben en zich op die avond opge-
ven bij de Brabantband, mogen ge-
heel vrijblijvend en kosteloos tot eind 
juni elke vrijdagavond van 18.00 tot 
19.00 uur proeflessen volgen. Begin 
juli kan dan een definitieve beslissing 
genomen worden over een blijvend 
lidmaatschap en opleiding op een in-
strument. Dan wordt gekeken waar 
de opleiding wordt gevolgd: bij de 
Brabantband of MIK. Naast een spe-
ciale leerlingencontributie moet voor 
deze opleiding dan 50% van de op-
leidingskosten worden betaald. Hier-
van krijgt men in het 3de jaar, als men 

nog steeds lid is van de vereniging, 
weer een gedeelte terug betaald. Tij-
dens de opleiding kan de vereniging 
voor een instrument zorgen.
Muziek maken bij de Brabantband 

betekent samen met jonge mensen 
muziek maken bij een gezellige ver-
eniging! Kom de verschillende mu-
ziekinstrumenten beluisteren én uit-
proberen tijdens de speeddate.

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

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
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Excursie naar orthopedisch kliniek 
ViaSana in Mill

Op 9 april is vereniging Zij Actief 
Nijnsel met een aantal dames naar 
orthopedisch kliniek ViaSana te Mill 
gegaan.  Het is een kliniek waar 
veelal heup/knie/rug en schouder-
operaties worden gedaan. Dus bij-
na al de bottengewrichten van het 
menselijk lichaam.

Bij aankomst zijn ze hartelijk ont-
vangen. Er werden dia’s getoond 
over wat er zoal gebeurd met het 
vervangen van botten en gewrich-
ten. Er werden dan ook veel vragen 
gesteld en werd ook overal duidelijk 

een antwoord op gegeven.  Na een 
rondleiding door de polikliniek wer-
den ook een kunstknie en heuppro-
these getoond, een slaapkamer met 
aangrenzende doucheruimte voor 
als je er een nacht moet verblijven. 
Er is zelfs een hotel waar familie kan 
overnachten. 
De operatiekamer werd op supergro-
te foto getoond. Hier mochten de da-
mes niet in, omdat deze steriel moet 
blijven. Na de rondleiding zijn ze nog 
een kopje koffie met elkaar gaan drin-
ken, daarna reden ze al babbelend 
over de kliniek weer richting Nijnsel.  

Eerste Ladies Night bij sportschool Van den Oever

De dames hadden afgelopen vrij-
dagavond een streepje voor bij 
sportschool Van den Oever aan de 
Koninginnelaan. Speciaal voor hen 
was er een Ladies Night. Normaal 
sporten zij om zich goed te voelen. 
Vrijdag konden de veelal Rooise da-
mes kennismaken met verschillende 
soorten producten om er beter uit te 
zien. 

Het idee om deze avond te houden 
kwam van sportinstructrice Claudia 
van Gorkum. Samen met eigenaar 
Theo van den Oever heeft zij het 
initiatief genomen om deze Ladies 
Night te houden. “Nadat ik in de-
cember klaar was met een actie voor 
de voedselbank, ben ik begonnen 
met het uitwerken van dit idee. Ei-

genlijk ging het 
allemaal vrij 
snel, binnen 
de kortste ke-
ren hadden we 
veertien onder-
nemers die mee 
wilden wer-
ken aan deze 
avond”, vertelt 
Claudia.

In totaal waren 
er meer dan honderdtwintig da-
mes die de Ladies Night bezochten. 
Daar werden zijn geïnformeerd over 
de nieuwste trends op het gebied 
van sieraden, make-up en lingerie. 
Maar ook was er een mogelijkheid 
om kennis te maken met botoxbe-

handelingen. De Eerstelijnskliniek uit 
Sint-Michielsgestel liet zien wat er 
komt kijken bij een botoxbehande-
ling. Veel dames maakten van deze 
eenmalige gelegenheid gebruik om 
eens een keer van dichtbij te zien 
wat daar allemaal bij komt kijken. 

Bloeiende, staande geraniums 
à € 0,99 per stuk

Het hele seizoen:
50 soorten vastenplanten 
à € 1,00 per st.  Perk- en kuipplanten

-  Coniferen, heesters en alle soorten 
bomen. 

- Laurier, buxus en taxus in alle maten.
- Groente- en kruidenplanten

2e PaasdaG GeoPend
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Groencentrum L. van Heesch
Kerkdijk-zuid 7b 5492 HW  sint-oedenrode | 0413-472040

Collse 
Hoek 
E i n d h o v e n

W W W.DECOLLSEHOEK.NL

Collse Hoek Eindhoven   •  Collseweg 4A  •  5641 JN   •  eindhoven   •  T. 040 281 16 38   •   F. 040 281 05 37 
Openingstijden dinsdag en woensdag van 12.00 tot 17.00 uur. donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.   

i n t e r i e u r 
s t y l i n g 
p r o j e c t e n

2e  paasdag open
van 12:00 tot 17:00
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Mooi in de regio

Speciale voorjaarsaanbiedingen!

haarden 
kachels 
schouwen
houten vloeren

2e paaSdag geopend van 12.00 - 17.00 uur
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Bijna twee kilometer tafel bomvol 
tweedehands spullen
Op 2e Paasdag (21 April) is er een 
enorme snuffelmarkt met mooie 
oude spullen in congrescentrum NH 
Koningshof te Veldhoven.  Vanaf 
9:00 uur staan bijna 300  kramen 
opgesteld waar tienduizenden 2e 
hands spullen worden aangeboden. 
Leuke dingen, gekke dingen, kost-
bare en handige dingen, zomaar of 
voor de heb. Het is er allemaal, een 
compleet huis kan worden ingericht 
met het gigantische aanbod op deze 
snuffelmarkt.

Duizenden bezoekers weten steeds 
de weg te vinden naar deze snuffel-
markt mede dank zij het hele grote 
aanbod van spullen. Snuffelmark-
ten zijn niet meer weg te denken uit 

onze maatschappij. Koopjesjagen zit 
ons in het bloed. Het leuke van deze 
markten is dat je nooit weet wat je 
tegenkomt. Oude lp's van in verge-
telheid geraakte sterren, complete 
serviezen,  zakken vol gebruikte 
kleding, een leuk kastje om nog op 
te knappen, en nog veel meer. De 
markt in de NH Koningshof is zo-
danig van opzet dat er van alles te 
koop is , van mooie verzamelspul-
len tot prullaria.  De snuffelmarkt is 
geopend 2e Paasdag (Maandag 21 
April)  van 09:00 tot 16:30 uur. De 
toegang bedraagt € 3,50 voor vol-
wassenen, kinderen onder geleide 
t.m 12 jaar zijn gratis. Parkeren is 
gratis. NH Koningshof, Congrescen-
trum, De Locht 114, Veldhoven.

Sponsorloop Fioretti College voor schoolbus in India
De onderbouwleerlingen van het 
Fioretti College in Veghel gaan zich 
inzetten voor stichting Solidair met 
India. De stichting, die verbonden 
is aan de Abdij van Berne in Hees-
wijk, zet onderwijsprojecten op in 
de armste gebieden in India. On-
derwijs is de sleutel om de spiraal 
van armoede en kinderarbeid te 
doorbreken.

In het plaatsje Gulbarga in de pro-
vincie Karnataka staan een priorij, 
twee schooltjes en een ziekenhuis-
post. Veel kinderen uit de regio 
zouden graag naar die schooltjes 
gaan, maar de afstanden zijn veel te 
groot. Via de jaarlijkse sponsorloop 
zamelen de Fioretti-leerlingen geld 

in om een schoolbus aan te kunnen 
schaffen voor deze kinderen.

Alle leerlingen krijgen volgende 
week een informatieve gastles, 
verzorgd door vrijwilligers van de 
stichting. Tijdens de lessen Mens 
& Maatschappij wordt dieper in-
gegaan op het land, de cultuur, de 
bevolking en het project.

De sponsorloop vindt plaats op 
woensdag 21 mei. Op donderdag 
24 april krijgen de leerlingen een 
sponsorformulier en een ansicht-
kaart met informatie mee naar huis. 
Het is de bedoeling dat ze hun ou-
ders, grootouders, familieleden, 
vrienden en buren gaan benaderen 

voor sponsoring. Het gaat tijdens 
deze sponsorloop niet om het aan-
tal rondjes. Sponsoring kan daarom 
gerust met een vast bedragje ge-
beuren, bijvoorbeeld 1 of 2 euro. 
Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen het geld meteen meekrijgen 
en samen met het sponsorformulier 
inleveren op school.

Steun onze leerlingen, zodat we 
een schoolbus aan kunnen schaffen 
voor deze kansarme kinderen in In-
dia! Zie ook: 
www.fioretticollege.nl.

Lezing over Bevers
Op donderdag 17 april houdt Natuurwerkgroep 
Liempde een lezing over Bevers in café ’t Groene 
Woud.

Het uitzetten van bevers is een van de grootste suc-
cessen op het gebied van herintroducties in ons land. 
Vanuit de Biesbosch trekken bevers langs de grote 
rivieren verder het land in. Ook in onze eigen omge-
ving zijn de dieren opgedoken in de Dommel bij Sint-
Michielsgestel, waar zij hun aanwezigheid zichtbaar 
maken door knaagsporen . 

Lily Vercruysse, ecologe uit Den Dungen, monitoort 
de diersoort in Brabant en volgt de ontwikkelingen op 
de voet. In haar lezing neemt zij ons mee in de wereld 
van Europa's grootste knaagdier. De lezing, georga-
niseerd door Natuurwerkgroep Liempde, vindt plaats 
op donderdag 17 april (aanvang 20.00 uur) in café 
't Groene Woud, Kasterensestraat, Liempde en is vrij 
toegankelijk.  

Nieuwe galerie in Liempde

Liempde is een galerie rijker. Op de 
Nieuwstraat 35 is nu Galerie Petrus 
toegankelijk voor iedereen. Na het 
faillissement van de drogisterij stond 
dit pand al bijna negen maanden 
leeg en hierdoor kwam het idee van 
de eigenaar Piet Maas om er een 

galerie van te maken. Alles komt nu 
veel meer tot z’n recht en er is heel 
veel van eigen werk te bewonderen. 
Op Tweede Paasdag en 25 mei aan-
staande tijdens Liemps Kunstpad zijn 
zij geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Iedereen is welkom

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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2e PAASDAG SHOW!
open vanaf 10:00 uur

Tijdens de wielerronde van Gerwen zijn wij goed bereikbaar

Lezing over Bevers

Meer dan 3000 likes op facebook

Help de kinderen van Heikant veilig oversteken

Na het ernstige ongeluk van vorige 
week maandag, waarbij de elfjarige 
Sterre van Esch zwaargewond raakte 
na een botsing tijdens het overste-
ken van de Schijndelseweg, zijn de 
ouders Saskia en Giel een petitie ge-
start. De actie op Facebook onder de 

naam ‘Help de kinderen van Heikant 
veilig oversteken’ heeft al meer dan 
3000 likes gekregen. Dat is mede 
gelukt dankzij media-aandacht van 
Omroep Brabant, Eindhovens Dag-
blad en Hart van Nederland. De 
ouders spreken hun bezorgdheid 

uit voor de vele kinderen die dage-
lijks vanuit de Heikant over moeten 
steken om naar school of naar het 
sporten te gaan. Het gaat om de 
oversteek op de Schijndelseweg bij 
het Bongers-tankstation. Ze willen 
dat het punt veiliger wordt.

Kijkdag Weidevogelgroep Rooi

Zaterdag 19 april nodigen vrijwil-
ligers van de weidevogelgroep IVN 
Rooi jong en oud uit om naar de 
weidevogels te komen kijken op 
de Schijndelse Heide. Van 11.00uur 
tot 14.00uur staan ze u te woord en 
zijn telescoopkijkers opgesteld op 
Schijndelse Heide 4 bij de golfbaan. 
Er zijn kievieten, grutto‘s, wulpen, 
scholeksters en ook de eerste jonge 
kieviten te zien.

Dit jaar had de weidevogelgroep van 
IVN Rooi de primeur van het eerste 
kievitsei van Brabant. 
Misschien is dit ook wel het bewijs 
dat het collectief weidevogelbeheer 
in de Schijndelse Heide echt werkt ! 
Meer informatie over de activiteiten 
van onze weidevogelgroep is te vin-
den op de website www.ivnrooi.nl .

Hartstichting bedankt 
Sint-Oedenrode voor opbrengst
De jaarlijkse collecte van 6 tot en 
met 12 april in Sint-Oedenrode heeft 
dit jaar € 7.583,28 euro opgebracht. 
De Hartstichting bedankt haar vrij-
willigers, collectanten en gevers van 
harte voor hun steun aan de Hart-
stichting! 

Impact hart- en vaatziekten
Van alle mensen die getroffen wor-
den door hart- en vaatziekten, wor-
den de meeste mensen getroffen 
door een hartinfarct, hartstilstand of 

beroerte. Dit zijn niet alleen veelvoor-
komende ziektes, ze zijn ook levens-
bedreigend. Een op de drie Nederlan-
ders sterft hier aan. Van de een op 
andere dag kun je er niet meer zijn. 
Of moet je leven met de gevolgen 
ervan. En dat heeft niet alleen impact 
op degene die het overkomt. Ook 
familie, vrienden of collega’s raakt 
het. Zij kunnen een dierbare hierdoor 
verliezen of worden geconfronteerd 
met het feit dat diegene onverwachts 
hulpbehoevend is. Hierdoor veran-

dert ook hun leven van de een op 
andere dag. Op dit moment zijn er 1 
miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar 
verwachting stijgt dit aantal tot 1,3 
miljoen in 2020.

Wat doet de Hartstichting eraan?
De Hartstichting spant zich in om 
hart- en vaatziekten sneller en beter 
op te sporen, te behandelen of zelfs 
te genezen. De Hartstichting wil dat 
mensen weten hoe belangrijk het is 
om snel te handelen in het geval van 

een hartstilstand, hartinfarct en be-
roerte. Hoe eerder iemand geholpen/
behandeld wordt, hoe meer kans hij 
of zij maakt om te overleven en weer 
redelijk te herstellen. Tijd is daarin 
cruciaal. De Hartstichting geeft voor-
lichting over hoe een beroerte en 
hartstilstand te herkennen en hoe te 
handelen. Van elke ontvangen euro 
gaat 80 cent naar onder meer het fi-
nancieren van onderzoek. 

Heeft u de collectant gemist? 
De Hartstichting heeft uw financiële 
steun hard nodig. Want de Hartstich-
ting is volledig afhankelijk van giften 
uit de samenleving. Heeft u de col-
lectant gemist? Dan kunt u uw gift 
storten op giro 300 ten name van 
Hartstichting Den Haag. Wilt u ons 
volgend jaar twee uurtjes helpen met 
de collecte?  Meld u dan aan bij hart-
stichting.sint-oedenrode@live.nl of 
neem contact op met Erwin 
Steijaert 06-29096780
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Paas-praatwandeling over  “vriendschap”
Het Gesprek te Pas, dat op 20 april, 
Paaszondag, in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft als onderwerp 
‘vriendschap’. Wanneer beschouw je 
iemand als een vriend? Welke ver-
wachtingen heb je ervan en welke 
eisen stel jij aan vrienden? Geldt dat 
ook andersom? Iedereen, jong of niet 
meer zo jong, die over deze en derge-
lijke vragen mee wil denken en praten 
tijdens dit ‘gesprek met wandeling’, 
is van harte welkom op zondag 20 
april om 10.00 uur bij het Damiaan-
centrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB 
in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georganiseerd, 

telkens met een nieuw onderwerp. 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 onge-
veer 12.00 uur worden afgesloten. De 
opzet is steeds hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en een 
inleiding op het thema (met enkele 
gedichten) maken de deelnemers in 
kleine groepjes een wandeling van 
een uurtje in de bossen, tuinen of de 
prachtige omgeving van het centrum. 
Zij spreken dan, al of niet aan de hand 
van de meegegeven vragen, over of 
naar aanleiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een gezel-
lige kop koffie/thee de ervaringen, 

verhalen of meningen uit, bespreken 
de teksten en om ongeveer 12.00 uur 
besluiten we dan deze ontmoeting 
van mensen en hun ideeën en denk-
beelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen na-
der tot elkaar te brengen en wat inspi-
ratie te bieden. Onze kosten bedragen 
per deelnemer ongeveer 4 euro, we 
zijn tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. 

Voor alle informatie over de Gesprek-
ken te Pas: tel. 0413-291200 of 06-
10223044.

3 Ontmaskering
3.4 Rooi of Rood
Detective Rien Raavens onderzoekt 
de zaak naar een mystery guest op 
de bruiloft van Lonneke, de doch-
ter van haar vriendin Hanneke. Rien 
geeft hulp aan een ondernemer in 
een fraudezaak. Zijn boekhouder is 
slachtoffer geworden van een on-
betrouwbare beleggingsadviseur. 
Dochter Francis helpt haar.

Meteen nadat Rien van haar op-
drachtgever de naam van de malafide 
beleggingsadviseur heeft gehoord, 
rijdt ze als een speer naar haar vrien-
din Hanneke. Riens hart klopt heftig. 
Deze keer niet door de blik van een 
mooie man, maar door de medede-
ling van de ondernemer waaruit blijkt 
dat het haar vriendin is die anderen 
in het ongeluk heeft gestort. Rien 
kan het nauwelijks geloven. Deze 
keer neemt ze de achterdeur en vindt 
Hanneke in de keuken bezig met kof-
fiezetten. 
‘Daar ben ik ook wel aan toe en ik 
ga hier niet weg voordat je alles hebt 
opgehelderd.’ Hanneke houdt zich 
van de domme. Na flink aandringen 
vertelt  ze dat ze  jarenlang  met de 
inleg van allerlei vrienden en beken-
den mooie resultaten wist te boeken 
op de beleggingsmarkt. ‘Maar sinds 
de economische crisis, Rien, moest  ik 
meer risicovolle producten proberen. 
Zo is er heel veel geld verloren ge-
raakt.’ Naar de buitenwereld toe had 

ze haar luxe levensstijl verklaard door 
het verhaal rond te strooien van een 
fikse erfenis van een oudtante. Zo 
was haar leven een grote leugen ge-
worden. Zelfs haar echtgenoot wist 
van niets. ‘En dan ook nog dat dure 
trouwfeest op het kasteel’, merkt 
Rien op, ‘wanneer word je wakker, 
meid? Die mystery guest, was dat 
soms ook een van je klanten?’ ‘Dat 
is Charlotte, een oude vriendin van 
school. Ze heeft inderdaad ook veel 
geld via mij belegd.’ Ook de boek-
houder van de Rooise ondernemer 
blijkt een van de gedupeerden te zijn. 
De lijst van slachtoffers wordt steeds 
langer en Hanneke wordt hoe langer 
hoe nerveuzer. Dan houdt ze het niet 
meer en barst uit in een hysterische 
huilbui. Rien heeft met haar te doen, 
maar moet zakelijk blijven. Ze is ten-
slotte aan het werk. ‘Han, het wordt 
tijd om schoon schip te maken. Hoe, 
daar komen we wel uit. Laten we 
eerst maar eens een wijntje nemen. ‘ 

‘s Avonds vertelt Francis over haar 
speurtocht naar de verdwijning van 
haar moeders zuster Ans in Zuid-
Afrika. Ans verdween op zeventienja-
rige leeftijd van de ene op de andere 
dag op weg naar vrienden in de stad. 
Dat is nu meer dan veertig jaar ge-
leden. Francis heeft haar moeder er 
vaak over gehoord. Ze kon de affaire 
niet verkroppen en is via relaties in 

het vraagstuk gedoken. Ze heeft een 
aantal dingen ontdekt waar ze haar 
moeder nooit over heeft horen pra-
ten. Het is nieuw voor Rien wat ze 
nu te horen krijgt. Misschien moet ze 
zelf eens naar Zuid-Afrika? 

Het is weekend en Rien en Francis 
plannen een paar uitjes. Op zater-
dag gaan ze naar opa Koos in het 
verzorgingshuis. Die is zo blij met 
het bezoek van zijn kleindochter, dat 
het hem niet lang genoeg kan duren. 
Steeds opnieuw vraagt hij naar haar 
leven in Zuid-Afrika. Hij zegt: ‘In mijn 
tijd was de apartheid een veel gro-
ter probleem en de sfeer grimmiger.’ 
Rien is ontroerd als ze ziet hoe de 
twee mensen, waar ze zo van houdt, 
hun ervaringen delen.

Op zondag is het genieten geblazen 
in De Beurs, daar is ‘t Rooi Tulpen fes-
tijn en zingen ze uit volle borst mee 
met Hollandse liedjes. Na afloop van 
de voorstelling voelt Rien een klopje 
op haar schouder. Ze draait zich om 
en staat oog in oog met iemand die 
ze hier allerminst zou verwachten.

Veel veranderd
Ja, ik denk dat we veranderd zijn door 
te emigreren en te leven in Zuid-Afrika. 
Ik weet dat het grootste gedeelte van 
de droom van mij was, maar dat mijn 
mannen dit met me wilden delen. Al 
kon Floris (toen problemen met slik-
ken) het hele emigreren maar moeilijk 
verkroppen. Wat is er veel veranderd in 
8,5 jaar tijd.

Vorige week had Floris overigens opnieuw slikproblemen…maar 
dat is een heel ander verhaal. Vaak en met veel plezier werkt hij na 
school en in de weekenden als vrijwilliger bij Eagle Encounters. Hier 
heeft hij de klusjes hokken schoonmaken, eendagskuikens voeren, 
met toeristen bij de uilen vertoeven of met een buizerd over Spier 

Wine estate wandelen inmiddels 
wel onder de knie. Tijd voor iets 
nieuws! Hij werd uitgenodigd om 
te gaan jagen met een roofvo-
gel. ’s Avonds laat om 21.30 uur 
stond er hier een bakkie (pick-up) 
aan de deur met personeel van 
Eagle Encounters en natuurlijk de 
Jackal Buzzard. De schuddende 
jonge mensen achter in de bak 
zoeken met spotlichten naar dui-
kertjes of konijnen. 
Om twee redenen was ik wel blij 
dat het geen duikertje was wat er 
gevangen werd, maar laat ik niet 
op de zaken vooruit lopen.
De bedoeling is dat de roofvogel 

met zijn scherpe zicht de prooi spot en deze vangt en aardig wat 
tijd later lukte dit dan ook. Ja, die konijnen zijn ook niet gek, die 
laten zich niet zo snel vangen. Op zich allemaal nog leuk denk ik, 
jagen….. maar dan wordt het hoofd van de romp gescheiden. En 
het nog warme lichaampje van het konijn opengesneden en wordt 
Floris voor de keuze gesteld… Hart of Lever?
Hij kiest met tegenzin voor de lever….die hij ter plaatste warm en 
rauw aangeboden krijgt…. 
En zoals alle jagers deze hier als ontgroening op hun eerste ‘hunt’ 
rauw moet opeten! Ik kan het haast niet geloven dat hij dit gedaan 
heeft, maar de bewijzen op video zijn er. Om half 1 s ’nachts kwam 
hij thuis, met bloed besmeerd door zijn vrienden en rode lippen 
van zijn ‘venison meal’. Ongelooflijk vond ik het. Onze zoon, soms 
toch nog bang voor spinnen. Die nooit iets van kamperen en wild-
life moest hebben, werkt met roofvogels en is zelfs bereid om de 
vangst te delen.

Waar dat Afrikaanse leven van mij zich beperkt tot een culturele 
avond bij AmaZink. Ik me voorzichtig waag aan wat Afrikaanse 
danspasjes, gaat Floris een paar stapjes verder. Stoere man wordt 
het, dat jongetje uit Sint Oedenrode. Wil je meer lezen over ons 
leven in Zuid-Afrika bezoek dan www.zeelandhuys.blogspot.com 
of word vriend via facebook. 

Een warme groet uit Stellenbosch, astrid van Zeeland
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met toeristen bij de uilen vertoeven of met een buizerd over Spier 

jonge mensen achter in de bak 

Knutselen en paaseieren schilderen bij Kinderboerderij Kienehoeve
Maandag 21 april (2e Paasdag) 
staan onze paashazen aan de in-
gang van de Kinderboerderij om 
alle kinderen welkom te heten en 
ze te verwennen met lekkere paas-
eitjes. Maar er is meer! Alle kin-
deren kunnen die middag volop 
knutselen en paaseieren schilde-

ren, het is tenslotte Pasen!

De vrijwilligers van de boerderij 
hebben weer gezorgd voor de no-
dige paaseieren en knutselmateria-
len, zodat het de jonge bezoekers 
aan niets ontbreekt, ze kunnen 
hun hartje ophalen!! Ook buiten is 

weer van alles te bewonderen, het 
is immers weer lente. De jonge gei-
tjes dartelen weer in het rond, elk 
jaar opnieuw een feest op de boer-
derij! Hopelijk laat de natuur zich, 
zeker die dag, van zijn allerbeste 
beste kant zien. Onze vrijwilligers 
zijn er in ieder geval graag voor u 

en uw kinderen. 
De kinderboerderij is open van 
13.30 t/m 17.00 uur en U bent van 
harte welkom. De activiteit is, net 
als de speeltuin, voor alle kinderen 
gratis te bezoeken! Park Kienehoef 
en Kinderboerderij Kienehoeve; 
Beestachtig mooi groen en gastvrij! 

Alfa Romeo 1.4 Distinctive ........................................ 2010

BMW 118D EXE .......................................................... 2004

BMW 318I  Touring Busines Line ............................... 2008

Citroën C3 1.6 TDIF Airdream Dynamique ................. 2012

Citroën C5 Picasso 1.8 16V Ambiance G3 ................. 2008

Ford Fiesta 1.2I 5drs. Trend........................................ 2010

Ford Focus C-Max 1.8 Futura ..................................... 2006

Ford Fusion 1.6I 16V Futura, automaat ..................... 2007

Ford Grande Punto 1.2i Sporting .............................. 2009

Ford Ka 1.3 Trend ....................................................... 2008

Huyndai IX35 2.0I CRDI 2WD ..................................... 2011

Kia Carens 2.0 Vcct EX ............................................... 2008

Kia Ceed 1.4 CVVT ..................................................... 2010

Kia Rio 1.4I automaat ................................................ 2007

Kia Picanto 1.0 LX...................................................... 2007

Kia Venga 1.4 CVVT X-TRA ......................................... 2010

Nissan Qashqai 1.6I 16V Tekna .................................. 2008

Opel Corsa 1.2i 16v Business, 5drs ............................ 2008

Opel Corsa 1.2 TWINP S&S 3D Anniv Edition............. 2012

Opel Corsa 1.2i, 5drs.................................................. 2006

Opel Corsa 1.3 CDTI, 5drs Edition ............................. 2011

Opel Corsa 1.4 16V 5drs Business ............................. 2008

Opel Insigna 1.8 Edition Sport Stationcar ................. 2010

Opel Meriva 1.6i 16V Enjoy automaat ...................... 2009

Opel Vectra 1.9 CDTI Comfort, stationwagon ........... 2006

Peugeot 107 Sublime 1.0 12v, 5 deurs ...................... 2010

Peuteot 206 1.4 i XS .................................................. 2004

Peugeot 207 1,6 16v Pack ......................................... 2007

Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack ................................... 2006

Peugeot 307 2.0 HDI.................................................. 2005

Renault Clio 1,2I 16V 5 drs. Business ........................ 2006

Renault Grand Scenic 1.4 TCE Business ..................... 2009

Renault Grand Scenic 2.0 Dynamic, 7 persoons ........ 2006

Renault Grand Scenic 1.6 Dynamic, LPG .................... 2004

Renault Twingo 1.2 .................................................... 2010

Seat Althea XL 1.6i Clubstyle .................................... 2008

Seat Leon 1.6 Sportstyle ........................................... 2009

Suzuki Swift 1.3 ......................................................... 2008

Toyota Corolla Verso 1.6 16V Terra  ........................... 2009

Toyota RAV4 2.0 Sol Limited ..................................... 2009

Toyota Yaris 1.3 16V 5 drs., Luna ............................... 2006

Volkswagen Jetta 1.6 FSI Comfortline ...................... 2008

Volkswagen Passat 1.4 SI Variant, Trendline ............. 2009

Volkswagen Polo 1.4 TDI 5 drs. ................................. 2007

Volkswagen Polo 1.2 Comfortline 5 drs. ................... 2009

Volvo V50 1.8 Edition ................................................ 2006

AUTOSHOW OP 2DE PAASDAG VAN 11 TOT 16 UUR.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

2E PAASDAG OPEN DAG 

VAN  11.00 TOT 18.00 UUR

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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MooiRooikrantDe 37
5 juli bij sporthal De Streepen, inschrijven begonnen

VV Rooi komt met beachvolleytoernooi
Sint-Oedenrode krijgt na een beach-
hockeytoernooi en een beachvoet-
baltoernooi nu ook een beachvol-
leybaltoernooi. Het dorp begint zo 
langzamerhand op de Copacabana 
te lijken. Nu het weer nog! Volleybal 
Vereniging Rooi is volop bezig met de 
voorbereidingen. De eerste inschrij-
vingen voor het vier tegen vier toer-
nooi op 5 juli zijn zelfs al binnen. 

Tijdens een overleg met de gemeente 
kwam ter sprake dat bij sporthal De 
Streepen niet veel te doen was wat 
betreft buitenactiviteiten. Hans Voets, 
voorzitter van de club, kwam met een 
lumineus idee: een beachvolleytoer-
nooi. “We kennen allemaal het succes 
van de andere beachtoernooien. Toen 
dacht ik ‘dat kunnen wij ook!’ Op dit 
moment zijn enkele jonge dames en 
heren binnen onze club bezig met de 
organisatie. Het wordt echt geweldig. 
Iedereen mag meedoen. Of je nu wel 

of niet kunt volleyballen. De gezellig-
heid staat centraal”, oppert Voets. 
De club richt op het parkeerterrein van 
De Streepen twee velden in om op te 
spelen. Het gaat om een vier tegen 
vier toernooi. Ieder team mag maxi-
maal zes spelers inschrijven. De mini-
mum leeftijd is zestien jaar. VV Rooi is 
de laatste jaren een goede weg inge-
slagen. De club wint aan populariteit 
door dat het zich meer profileert. Dit 
evenement zal daar zeker aan bijdra-
gen. Hoofdsponsor van den Berk as-
surantiën is erg enthousiast. Het team 
van medewerkers zal ook de zandbak 
induiken om mee te doen. 
Heb je interesse om met een team mee 
te doen? Wacht dan niet af en schrijf 
in via www.vvrooi.nl. Het wordt niet 
alleen een volleybalfeest. ’s Avonds is 
er voor de deelnemers een spetteren-
de feestavond. Natuurlijk met respect 
voor de buurt! Inschrijven kost slechts 
dertig euro per team.   

Word uw eigen energieleverancier en 
kies voor uw locale specialist Mobizon!

Kwaliteit zonnepanelen

Rendement omvormers

Lokale installateur

Bewezen service en flexibiliteit

Oprecht advies/maatwerk

Levering inclusief installatie

Beste prijs/kwaliteit

Aantal panelen  20
Vermogen     5000 WP
Energie       4500 kWh
Besparing     1375 €/JR
Omvormer     5000MTL (100%)
DHZ-pakket    € 5.799,00

ZEUS 5000

Aantal panelen  18
Vermogen     4500 WP
Energie       4050 kWh
Besparing     1237 €/JR
Omvormer     5000MTL (100%)
DHZ-pakket    € 5.195,00

ZEUS 4500

Aantal panelen  16
Vermogen     4000 WP
Energie       3600 kWh
Besparing     1100 €/JR
Omvormer     4200MTL (100%)
DHZ-pakket    € 4.598,00

ZEUS 4000

Aantal panelen  14
Vermogen     3500 WP
Energie       3150 kWh
Besparing     963 €/JR
Omvormer     3600MTL (100%)
DHZ-pakket    € 4.139,00

ZEUS 3500

Aantal panelen  12
Vermogen     3000 WP
Energie       2700 kWh
Besparing     825 €/JR
Omvormer     3000MTL (100%)
DHZ-pakket    € 3.575,00

ZEUS 3000

Aantal panelen  10
Vermogen     2500 WP
Energie       2250 kWh
Besparing     688 €/JR
Omvormer     2500MTL (100%)
DHZ-pakket    € 3.095,00

ZEUS 2500

Aantal panelen  8
Vermogen     2000 WP
Energie       1800 kWh
Besparing     550 €/JR
Omvormer     2000MTL (100%)
DHZ-pakket    € 2.395,00

ZEUS 2000

Aantal panelen  6
Vermogen     1500 WP
Energie       1350 kWh
Besparing     413 €/JR
Omvormer     1500MTL (100%)
DHZ-pakket    € 1.899,00

ZEUS 1500

Aantal panelen  4
Vermogen     1000 WP
Energie       900 kWh
Besparing     275 €/JR
Omvormer     1000MTL (100%)
DHZ-pakket    € 1.375,00

ZEUS 1000

Bekijkenwww.mobizon.nl

To do:

Afspraak maken
073-8200307

Service voor:
- aanmelden installatie bij netwerkbeheerder;
- kosteloze omwisseling van uw meter;
- BTW terugvordering óók als particulier.

ZEUS (Zonne-Energie Uit Schijndel)

DHZ-pakketten voor de laagste prijs per kWh.

Zie voorwaarden op www.mobizon.nl

All Black panelen (Canadian Solar) meerprijs slechts € 15,00/st.

Gratis advies en inmeten op locatie.

Levering en installatie door Mobizon vanaf € 0,25 / WP. 

Paashaas heeft  zijn eieren 
verstopt in Eerschot

Het bestuur komt deze week bij alle leden van 65 jaar en 
ouder die lid zijn van haar wijkvereniging een leuke paas-
attentie bezorgen.

Met alle kinderen tot en met groep 8 gaan wij zondag 20 
april eerste Paasdag paaseieren zoeken. Kom om 10.30 uur 
naar Meerschot dan gaan wij samen met de paashaas op 
zoek naar zijn verstopplaats.  Neem een tasje mee om de ge-
vonden eieren in te doen. Misschien vind jij wel het gouden 
of zilveren ei en dan heeft de paashaas een extra verrassing 
voor jou.  Kom gezellig mee doen en breng je papa en mama 
mee, maar zij mogen natuurlijk niet de paaseieren zoeken.

Speeddaten met 
Jeugd Creatief

Op 22 april kun-
nen de kinderen 
van de groepen 
6,7 en 8 komen 
SPEEDDATEN, dat 
betekent in korte 
tijd kennismaken 
met het culturele 
aanbod uit Sint- 
Oedenrode. in CC 
Mariëndael met de 

verschillende culturele aanbieders van 18.15 uur tot 
20.30 uur.

Bij wie kunnen de kinderen een kijkje komen nemen:
De Brabantband, Marja Musson, intuïtief tekenen, 
Scouting Rooi, Harmonie Nijnsel, Kinderatelier Rianne 
Brugmans en MIK: 
1. Musical bij MIK. 
2. Jeugdatelier van MIK
3. Muziek bij MIK. 
Er wordt dan uitgelegd wat er in een cursus allemaal 
gebeurd en je kunt  al wat uitproberen of maken. Het 
kost niets! En het wordt vast heel leuk!

Dus: kom naar CC Mariëndael op: dinsdag 22 april van 
18.15 uur tot 20.30 uur.
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 16 APRIL

T/M DINSDAG 22 APRIL

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

HOED
bier of rozen

1.49
SJAAL
uni of print

1.49
BRIL
diverse 
varianten

0.59
SCHMINK
SET
rood-wit
blauw

0.59
KUNST
NAGELS
diverse 
varianten

0.59

DAMES
GYMPEN
hoog 
model
maten 
36-41

4.99

UITZOEKEN! 2 VOOR

STUNTPRIJS!

A-MERK
MAKE-UP
zoals oogschaduw, eyeliner 
oogpotlood of nagellak

KINDER
ONDERGOED
o.a. Mega Mindy, K3, 
Mega Toby, Piet Piraat
maten 86-128

INTEX
ZWEMBAD
262x175x56 cm

WATERBALLON
POMP
met 200 
ballonnen

WERCKMANN
STEEKWAGEN
opvouwbaar
handvat in hoogte verstelbaar
draagvermogen 100 kg
aluminium

DAMES
GYMPEN
laag model
diverse kleuren en prints
canvas
maten 36-41

7 STANDEN
TUINSTOEL
aluminium frame
textileen zitting
(excl. kussen)

JERSEY
HOESLAKEN
wit of off-white

DISNEY
GESCHENKTAS OF WENSKAART
• luxe geschenktas klein
 21x25x8.5 cm
• 3D wenskaart 
 incl. envelop
 13.5x19.5 cm

ORANJE
TOP
singlet of strapless
print of uni
maten S-XL

HANGING
BASKET
wilgenteen
wit of grijs
Ø 30 cm

UNITED SPORT
CAPRIBROEK
dry cool
maten S-XXL

MILKA
TOFFEE
classic, coffee
of hazelnoot 
zak 213 gram

17.95

13.95

19.95 1.99

2.992.99

1.79

2.39

6.99

2.39

0.88

1.49

2.49

vanaf:

KONINGSDAGTIP!

TUINSTOEL
KUSSEN
117x45x5.5 cm

6.99

PLANTEN
HANGER
metaal

1.49

DISNEY
GESCHENKTAS
luxe geschenktas groot
32x39x12 cm

0.69

RACERBACK 
TOP
diverse kleuren
maten S-XXL

3.99

INTEX
AFDEKZEIL
geschikt voor 
het zwembad
305x183 cm

3.79

WATER
BOMMEN
100 stuks

0.45

KINDER
SOKKEN
maten 19-30
2 PAAR

vanaf:

1.19

Elders
5.95
7.95

Elders
24.95
37.95

Elders
14.95
24.95

Elders
2.95
3.95

90x200 cm

2.39
90x220 cm

2.49
140x200 cm

3.49
180x200 cm

3.99
180x220 cm

4.49
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Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

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

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

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

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

Diverse showroommodellen met ruim 50 % korting!
7 zones pocketvering matras 90 x 200 cm nu slechts € 195,00 !!

Diverse dekbedovertrekken met 50 % korting!
Leuke acties Pip studio en Riviera Maison dekbedovertrekken

Playbackwedstrijd v.v.Ollandia 
met hoog amusementsgehalte

voetbal

Vrijdagavond had niemand vooraf 
kunnen vermoeden dat het lot had 
bepaald dat de beste act tot het laatst 
bewaard zou worden. Want achteraf 
gezien was het laatste optreden van 
de Ollandia 4 dames het beste optre-
den om als eerste te eindigen. 

Verrassend, origineel en tot in detail 
uitgevoerd waren de steekwoorden 
die de jury gebruikte bij het bekend 
maken van de winnaars. De dames 
hadden zich verscholen achter le-
vensgrote foto’s van een groot aan-
tal bekende Ollandia fans, plaatste 
er een bijpassend liedje onder en de 
act was compleet. Het publiek was 
meer dan enthousiast vooral als ze 
“zichzelf” voorbij zagen komen en 
op de korrel werden genomen. De 
2de plaats was voor de A-junioren, 
en het 3de elftal eindigde als der-
de. De organisatie is overigens be-
nieuwd of Robert vd Biggelaar zijn 
kammetje nog heeft gevonden. 

Zondagmiddag was er tijdens de 
playback optredens van onze juni-
orenteams weinig sprake van een 
echte wedstrijd competitie. Het mee-
doen is leuker dan winnen was het 
devies. De enthousiaste deelnemer-
tjes gingen er helemaal voor op het 
grote podium. Ze konden rekenen 

op de steun van de in grote getale 
aanwezigen vaders, moeders, opa’s 
en oma’s. Na afloop was de jury van 
mening dat alle teams de 1ste prijs 
verdiende en onderstreepte dat door 
alle deelnemers te verblijden met 
een heuse playback bokaal. 

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Harm van Oirschot 
beste schutter 2014

Tijdens de voorrondes hadden zich 
een aantal jeugdleden geplaatst 
voor de grote finale van de jaarlijkse 
penaltybokaal bij v.v.Ollandia. De fi-
nale werd gehouden op zaterdag 12 
april. 

Naarmate de competitie vorderde 
nam de spanning toe. De een glim-
lacht, de ander barst uit in euforie en 
weer een ander maakt een vreugde-
dansje als ze weer een ronde verder 
zijn gekomen. De doelmannen van 
Ollandia werden aardig op de proef 

gesteld. 
Rechts boven in de hoek, een sim-
pel lijkend rolletje of een snoeihard 
schot, ze kregen het allemaal voor 
hun kiezen. Uiteindelijk was Harm 
van Oirschot die middag de beste 
schutter. De 2de plaats was voor 
Harm Wouters, Bram Ooyen eindig-
de als 3de  en Jesse Jacobs  was heel 
knap 4de.  Wij feliciteren alle man-
nen met deze fantastische prestatie 
en hopen dat zij ook in de competitie 
wedstrijden van hun kwaliteiten ge-
bruik zullen maken. 

Rhode 4 kampioen

Zondag werd Rhode 4 kampioen. 
Met nog 2 wedstrijden te spelen 
werd het onbereikbaar voor de con-
currentie. Het vierde speelde één 

keer gelijk en wist de rest te winnen. 
Zondag had het tegen Sparta nog 
een moeilijke start. Met 10 man wist 
Sparta Rhode 4 toch nog op achter-

stand te zetten. Vlak voor rust werd 
het 1-1 en na rust kon de zege veilig 
gesteld worden.  

Paasweekeinde inhalen bij Ollandia
Met Pasen heeft de KNVB opnieuw 
diverse inhaalwedstrijden ingepland 
voor de jeugd en senioren. Zaterdag 
komen diverse jeugdteams in actie. 
Op Paasmaandag moeten de Ol-
landia Vrouwen en Ollandia 4 aan-

treden tegen resp. ELI en WEC. Ook 
doordeweeks staan diverse wed-
strijden op het programma, dus kijk 
regelmatig op www.ollandia.nl voor 
de laatste informatie.  
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MooiRooikrantDe40 
KV Rooi 1 pakt belangrijke 
punten tegen JES 1

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi begon zwak aan de wed-
strijd. Tegenstander JES was dan 
ook de eerste die de korf wist te 
raken. 

Na ruim een kwartier spelen was het 
Sanne Hulsen die van afstand wist 
te scoren voor KV Rooi, 1-1. Direct 
daarop volgde Ilse van den Bosch 
van afstand en vanuit een vrije worp 
voor de 1-3.  Deze stijgende lijn 
werd doorgezet door Suze van der 
Zanden en scoorde van afstand, ook 
Marlou Schoenmakers wist de korf 
te raken door middel van een kort 

kansje. JES wist hun fysieke spelletje 
te spelen en voor rust nog maar liefst 
twee keer te scoren; 3-5. 
Na rust leek KV Rooi de draad weer 
op te pikken en wist Suze van der 
Zanden opnieuw van afstand te sco-
ren, 3-6. Hierop kwam antwoord 
van JES, maar KV Rooi liet het hier 
niet bij zitten en ook Sanne Kuijpers 
wist van afstand te scoren, 4-7. JES 
was duidelijk nog niet uitgespeeld en 
liet opnieuw van zich horen, zij wis-
ten de 6-7 op het scorebord te zet-
ten. Gelukkig was het daarna Sanne 
Hulsen die haar strafworp koelbloe-

dig wist af te ronde en daarmee de 
overwinning een stukje dichterbij 
bracht. Daarna wist JES nog één keer 
te scoren en was het Ellen Hulsen 
die in de laatste minuut haar korte 
kansje keurig afronden, dit bracht 
de eindstand op 7-9. Een wedstrijd 
waar de meiden hard moesten knok-
ken tegen het fysieke spel van de 
tegenstander, maar de belangrijke 
punten zijn in Rooi gebleven! Aan-
staande donderdag speelt KV Rooi 1 
de halve finale van de beker tegen 
landskampioen SPES op eigen veld 
om 20.00u.

TAC Rally loopt uit op deceptie 
voor VDZ Racing

autosport

Afgelopen zaterdag werd in de 
omgeving van Tielt (B) de tweede 
ronde van het Belgisch Rally kam-
pioenschap, de TAC Rally, verre-
den. Ook voor de deelnemers aan 
de Nissan 350Z Challenge was de 
lastige wedstrijd in het westen van 
België de tweede afspraak op hun 
kalender. 

De verkenning op vrijdag werd on-
der stralend weer afgewerkt maar 
zaterdagochtend werd de eerste 
boucle van vier klassementsproeven 
onder zeer dichte mist verreden. Het 
zicht was op sommige punten ver 
onder de vijftig meter waardoor er 
al tijdens de eerste klassementsproef 
menig coureur de mist in ging. 

Roel van der Zanden en zijn navi-
gator Paul Geerts kwamen de eer-
ste klassementsproeven zonder 
noemenswaardige problemen door. 
Gaandeweg de tweede boucle wist 
het duo, onder flink verbeterde 
weersomstandigheden, steeds beter 
in het ritme te komen en waren ze in 
een mooie strijd verwikkeld om de 
derde plaats. 

“We kwamen wat lastig in ons ritme 
en de zeer dichte mist hielp daar niet 
echt bij. Ook is het erg wennen aan 
het feit dat er in België erg veel kan 
worden gesneden, dit in tegenstel-
ling tot de wedstrijden in Nederland. 
In sommige bochten rijd je met vier 
wielen op hoge snelheid door het 
gras naast het parcours. Maar tij-
dens de tweede boucle ging het al 
een stuk beter. Tijdens de tweede 
service van de wedstrijd moesten er 
twee draagarmen worden vervan-

gen en dat hebben de jongens van 
het serviceteam erg snel en vakkun-
dig gedaan”, aldus Roel. Ze wisten 
de derde plaats in het Nissan klasse-
ment vast te houden en moesten al-
leen Antoine Biesheuvel en Matthias 
Boon voor zich dulden. Het duo leek 
op weg naar een zekere derde plaats 
in de 350Z Challenge totdat het op 
de voorlaatste klassementsproef van 
de wedstrijd vreselijk misging.
 
Op hoge snelheid werd een bocht 
gesneden, zoals dat al de gehele 
dag werd gedaan, maar deze keer 
kwamen ze in de greppel naast het 
parcours terecht in plaats van op het 
asfalt. Ze gleden nog een flink aantal 
meters door en kwamen uiteindelijk, 
met nog flinke snelheid, tot stilstand 
tegen een betonnen telefoonpaal 
die daardoor afbrak en boven op 
de auto terecht kwam. Roel en Paul 
konden de auto ongedeerd verlaten 
maar de Nissan werd door de crash 
flink beschadigd. 

“De Nissan heeft echt een flinke 
klap gehad en we gaan kijken wat 
de schade precies is. Dit betekent 
dat we de komende weken echt 
weer flink hard aan het werk moeten 
om tijdens de ELE Rally, wat natuur-
lijk onze thuiswedstrijd is, weer goed 
aan de start kunnen verschijnen. Het 
is wel frustrerend, vorig jaar zijn we 
in tien wedstrijden aan de start ge-
komen en hebben iedere wedstrijd 
de finish weten te halen. Dit jaar 
rijden we goede tijden, kunnen we 
het tempo steeds beter volgen maar 
bereiken we nu voor de tweede 
wedstrijd op rij niet de finish,” sluit 
Roel af. Handboogvereniging Ontspanning

Vorige week dinsdagmiddag is 
bij de Rozelaer geschoten voor de 
competitie. Deze week was de win-
naar Jan van Bergen met een score 
van 231. Verdere uitslag: Antoon 
Vervoort 227, Jan van Erp 218, Jan 
Gordijn 211, Toon Hermes 200, 
Ron Spijker 197, Wim Boonstoppel 
196, Leo van Breugel 192 en Jan  
Lathouwers 120. 

Op vrijdagavond is de 4e wedstrijd 
voor de ZONA trofee geschoten. Het 
gaat in 9 wedstrijden over wie hoogste 
aantal 9 (ZONA) schiet. De wedstrijd is 
gewonnen door Mart Verhoeven met 
14 * 9 en een totaal score van 215. 
Verdere uitslagen: Jan van Bergen 12 
* 9 (223), Antoon Vervoort 11 * 9 
(208), Jan Gordijn 8 * 9 (208), Mar-
jelein Verhoeven-van de Staak 8 * 9 
(188),  Mark Kuys 7 * 9 (205), William  
Huyberts 6 * 9 (228), Wim Boonstop-
pel 5 * 9 (194), Jan van Erp 5 * 9 
(191), Sjef van den Berg 1 * 9 (249!) 
en Jos van den Berg met houten boog 
1 * 9 (104). 
Het weekend stond in het teken van 
de rayonkampioenschappen 25 meter 
1 pijl en de eerste outdoorfita van het 

jaar.
Tim Hulsen en Simon Roumen scho-
ten thuis het rayonkampioenschap 
voor aspiranten. Zij schieten allebei 
bij de jongens t/m 12 jaar. Tim schoot 
156 punten en werd 12e, Simon 
schoot 128 punten en werd 15e.
Simon Boersbroek en Dione Mesu 
schoten in Drunen het RK bij de ca-
detten 1e klasse. Simon schoot 189 
en 195, totaal 384 punten. Dit was 
goed voor een 12e plaats bij de jon-
gens. Dione schoot tweemaal 214, 
totaal 428 punten. Zij won de zilve-
ren medaille bij de meisjes.
Mark Kuys en Mart Verhoeven scho-
ten in Ammerzoden het RK in de 4e 
klasse. Mark schoot 170 en 196, to-
taal 366 punten. Hij werd 7e. Mart 
schoot 205 en 216, totaal 421 pun-
ten. Mart wist hiermee ook de zilve-
ren medaille in de wacht te slepen.
Piet en Sjef van den Berg schoten een 
outdoorfita en Olympische ronde in 
Almere. Piet schiet bij de cadetten op 
70, 60, 50 en 30 meter en Sjef bij de 
junioren op 90, 70, 50 en 30 meter. 
Met een score van 310, 321, 310 
(PR) en 346 (PR) werd hij tweede 
bij de 70 meterschutters. Sjef schoot 

314, 334, 330 en 353. Ook hij werd 
tweede in zijn categorie.
Op zondag schoten Sjef en Piet een 
Olympische ronde. Sjef op 70 meter 
en Piet op 60 meter. Sjef schoot in de 
kwalificatieronde 333 en 331, totaal 
664 punten. Hij gaat als eerste ge-
plaatst naar de finales. De eerste drie 
rondes wint hij met 6-0, 6-4 en 7-3. 
In de finale komt hij net wat te kort 
en deze verliest hij met 2-6, zodat 
Sjef eindigt op de tweede plaats. Piet 
begon sterk met 326 en 320, totaal 
646 punten. Hij ging als derde naar 
de finales. De eerste twee rondes 
won hij met 6-0. In de halve finale 
verloor hij met 2-6, maar in de kleine 
finale kwam hij sterk terug. Piet won 
met 6-0 en behaalde de derde plaats.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Op dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
haar clubmiddag. Vrijdagavond is de 
clubavond voor de senioren en wordt 
de Paasbeker verschoten. De leden 
hebben een eigen sleutel en kunnen 
vrij trainen als de accommodatie niet 
bezet is. De jeugdtraining is op woens-
dagavond.

handboogschieten

Grote nederlaag Odisco
Afgelopen zondag gingen de dames 
van Odisco naar Wijbosch om het 
op te nemen tegen kampioenskan-
didaat Celeritas.

Vanaf het begin hadden de Ollandse 
dames het moeilijk tegen het bewe-
gelijke spel en de strakke verdediging 
van Celeritas. Daar waar Odisco over 
het algemeen de kansen wel creëert, 
ontbrak het daar deze wedstrijd het 
de gehele eerste helft wel aan. Ver-
dedigend had Odisco het lastig  om 

het bewegelijke spel van Celeritas 
te kunnen volgen. Dit resulteerde in 
een 8-0 ruststand. Tijdens de rust is 
afgesproken een dikke streep onder 
de eerste helft te zetten en opnieuw 
te beginnen. Nu met meer beweging 
en meer durf om zo de verdediging 
van Celeritas onder druk te zetten. 
Na rust ging het ook beter. Odisco 
korfbalde beter, er zat meer bewe-
ging in het spel en er werden meer 
kansen gecreëerd. Hierdoor kon 
Odisco de 2e helft in het spoor blij-

ven van Celeritas. Zowel qua score 
als ook met het spel. Uiteindelijk 
ging de wedstrijd met 17 – 6 verlo-
ren.
De komende vier wedstrijden zul-
len belangrijk zijn in de strijd tegen 
degradatie. De dames van Odisco 
zullen alle zeilen bij moeten zetten 
maar hebben het nog volledig in ei-
gen hand om handhaving veilig te 
stellen. Doelpuntenmakers: Meike 
Leenderts 3x, Marlon van Heeswijk, 
Maré Meijs, Myrthe van Heereveld

KV Nijnsel verslaat Midako
Na het gelijkspel van twee weken 
geleden tegen de Weebosch was 
het de bedoeling van KV Nijnsel 
om weer het volle aantal punten 
mee naar huis te nemen. Iets wat, 
gezien de standen in de competi-
tie, niet de grootste opgave van de 
competitie zou moeten worden. 

De eerste tien minuten van de wed-
strijd verliepen aan beide kanten 
moeizaam. Er werden wel kansen 
gecreëerd, maar zonder resultaat.  
Het duurde dan ook tien minuten 
voor dat Nijnsel de eerste keer de 
korf wist te raken. Myrna Foo-
len maakte de eerste twee treffers 
van de wedstrijd en het begin was 
gemaakt. Hierna werden er zowel 
door de verdediging van Nijnsel als 
door die van Midako fouten ge-
maakt. Deze fouten werden bestraft 
met een doelpunt aan de kant van  
Midako en een strafworp ten voor-
dele van Nijnsel. Deze strafworp 
werd perfect afgerond door Nicole 
de Koning. Dit zette een toon voor 
de rest van de eerste helft, waarin 

de twee teams fel vochten maar 
niemand de overhand nam. Aan 
beide kanten vielen doelpunten 
en met een ruststand van 4-5 ging 
Nijnsel onrustig aan de ranja.

Die onrust werd in de tweede helft 
vrijwel direct omgezet in wilskracht 
en fanatisme aan de kant van Nijn-
sel. Er werd goed samengespeeld 
en de juiste keuzes gemaakt op het 
juiste moment. Nijnsel herpakte zich 
volledig en nam de wedstrijd over. 
Door middel van mooie combina-
ties werd iedere speler van Nijnsel 
regelmatig vrijgespeeld en was Mi-
dako nergens meer. Ondanks toch 
wat gemiste kansen bracht Nijnsel 
binnen twintig minuten de stand op 
4-10. Het leek alsof Nijnsel dacht 
dat de wedstrijd met deze stand 
gespeeld was, want de verdediging 
verloor haar scherpte.  Midako wist 
maarliefst vier keer achter elkaar de 
korf te raken, zonder dat Nijnsel in-
greep. Door het felle begin van de 
tweede helft was het gevaar niet zo 
groot, maar onnodig was het zeker. 

Nijnsel wilde toch graag het laat-
ste woord hebben in Mierlo en dat 
lukte, Anne Sijbers rondde de wed-
strijd af met een omdraaiballetje. 
Met een eindstand van 8-12 draait 
Nijnsel nog bovenin mee binnen de 
poule. 

Myrna Foolen 4x; Anne Sijbers, 
Manon van Walbeek 2x; 
Sandra Verhagen, Astrid van de Laar,  
Nicole de Koning 1x. 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Kom nu een KijKje nemen in onze Kassen!

Vrijdag 18 april 
start de verkoop van de planten uit de kas

mooie bloeiende geraniums € 1,00 per stuk
Tweede Paasdag 

open van 10.00 tot 17.00 uur

openingstijden: 
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.30 uur

en za. van 8.30 tot 17.00 uur
alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur



Woensdag 16 april 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 41
Argo derde op 24-uurs zwemmarathonzwemmen

De Rooise zwem- en waterpolover-
eniging Argo is als derde geëindigd 
op de zwemmarathon. De Rooise 
zwemmers zwommen in 24 uur 
132,000 kilometer. Tempo uit Val-
kenswaard won de wedstrijd met 
132,950 kilometer. Zegenwerp uit 
Sint-Michielsgestel eindigde als 
tweede met 132,600 kilometer. Het 
uit Veghel afkomstige Nautilus was 
met 127,750 kilometer hekkensluiter.

De sfeer in zwembad 'De Neul' was 
het laatste uur van de marathon op 
en top. Een record zat er voor nie-
mand in en drie van de vier teams 
konden een betere prestatie dan vo-
rig jaar neerzetten. Voor de zwem-
mers was er geen druk en de coa-
ches konden rustig de tijd nemen om 
hun kanjers aan het  publiek voor te 
stellen.

Niet te vroeg vertrekken
Coen de Goeij is al jaren hoofd-
scheidsrechter bij de 24-uurs zwem-
marathon. Maar hij kan niet alleen 
toezien op het eerlijke verloop van 
de wedstrijd. Samen met nog on-
geveer dertig officials en evenveel 
tellers houdt hij het verloop van de 
wedstrijd in de gaten. Kort voor de 
finish vertelt hij wat zijn belangrijk-
ste taak is: “Ik let er vooral op dat 

de zwemmers niet te vroeg vertrek-
ken. Een zwemmer mag pas starten 
als de rand van het bad door de 
vorige zwemmer is aangetikt”, ver-
telt De Goeij. “Natuurlijk zien we 
bij een wedstrijd als deze, die alleen 
maar uit wissels bestaat wel eens 
een missertje door de vingers. Maar 
het moet niet te bont worden”, zo 
vervolgt hij. “Als we constateren dat 
een team in de fout gaat, dan geven 
we een officiële waarschuwing. Gaat 
de wissel daarna nog een keer mis, 
dan volgt een verplichte stop van 
tien seconden”.

Drie 'schrikkelseconden'
Dan moet Coen zijn plaats aan de 
rand van het bad weer innemen, 
want het einde van de wedstrijd na-
dert. Dat einde is wat later dan dat 

de klok aangeeft. “Omdat de klok 
vannacht is gereset, loopt die drie 
seconden voor op de daadwerkelijk 
verstreken tijd. Dat betekent dat de 
zwemmers nog drie tellen langer 
mogen starten dan dat de klok aan-
geeft. Omdat de zwemmers die in 
het water zijn, hun baan af mogen 
maken, kunnen die drie seconden zo 
maar vijftig meter schelen”, zegt De 
Goeij. 

Iedereen binnen
Als dan om acht uur het eindsignaal 
klinkt gaat er een zucht van verlich-
ting door het zwembad. Alle teams 
hebben de wedstrijd uitgezwom-
men, er zijn geen reservezwemmers 
ingezet en bijna iedereen heeft een 
betere prestatie neergezet dan een 
jaar geleden. 

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

Broodj� eiersalad� 

€ 3,80

Amsterdamse taferelen op 
Rooise tennisvelden

tennis

De bovenstaande titel gaat absoluut 
op voor Gemengd 1 van TV de Kie-
nehoef. Thuis spelen, zelf nauwelijks 
een steek laten vallen zonder al te 
aanvallend de strijd in te gaan. Ech-
ter, de directe concurrent welke op 
die dag elders speelt houdt de deur 
nog even dicht. Het kan een gevoel 
van onbehagen geven, echter kop op 
en doortrekken de komende week.  

De wedstrijddag verliep als volgt. De 
damessingles in de eerste ronde wer-
den betrekkelijk eenvoudig zonder 
enig setverlies gewonnen door Vera 
en Daisy. De heren Dylan en Frank 

deelden de single punten met de te-
genstander. Met een 3-1 voorsprong 
werd gestart met de dames en heren 
dubbel. Al snel bleek de tegenstander 
beter bewapend te zijn dan TV de 
Kienehoef. Met 3-3 op naar de laatste 
mix partijen. Zoals op de foto te zien 
verliep dit gesmeerd. TV de Kiene-
hoef beslist evenals een niet nader te 
noemen Amsterdamse ploeg graag en 
veelvuldig op het allerlaatste moment. 
Gaat deze mentaliteit de kampioens-
schaal brengen? We gaan het zien.

Heren 1 had thuis meer moeite met 
de tegenstander van ’t Root. Arné en 

Frank eisten beiden in close matches 
de singles op. Roy en Mark hadden 
meer moeite met het servicegeweld 
van beide tegenstanders. Een tussen-
stand van 2-2 was het gevolg. In de 
dubbels trokken Arné en Frank geza-
menlijk ten strijden. Een strijd vol van 
vree met goed resultaat. De rood-wit-
ten van TV de Kienehoef wisten het tij 
tijdig te keren in de eerste set waar-
door zowel set 1 als set 2 in het voor-
deel werden beslecht. Met een 3-2 
voorsprong hadden Roy en Mark wat 
lucht, echter de klasse van de tegen-
standers deed de derde set geen goed. 
Met 3-3 werd de dag afgesloten. Het 
heren 2 onder leiding van Sietse wist 
geen potten te breken. Met 6-0 werd 
verloren van jonge talentvolle tennis-
sers in de leeftijd tussen de 13 en 16 
jaar. Het excuus kan zijn dat de eerste 
en tweede heer van het zeskoppige 
team niet gespeeld hebben. Hopelijk 
is het team volgende week wel weer 
op volle oorlogssterkte. Gemengd t/m 
17 junioren 1 met Megan, Shania, 
Veerle, Guus, Rens en Rob hebben 
3-3 gespeeld. Gemengd t/m 14 juni-
oren 1 met Chiel, Mischa, Jelle, Zara, 
Isa en Esmee speelden eveneens 3-3. 
Jongens t/m 14 team 1 heeft jammer-
lijk verloren met 5-1. Toch knap dat 
ze 1 punt wisten te behalen op het 
gravel van TV Duno. Volgende week 
weer een nieuwe week met nieuwe 
kansen. Alle overige uitslagen zijn te-
rug te vinden op www.mijnknltb.nl. 

Rooise BMX’ers rijden in Heiloobmx

De Rooise bmx’ers hebben de eer-
ste TC (Topcompetitie) gereden in 
Heiloo.
 
Zaterdag 12 april:
Koen van der Wijst, nieuwelingen 
boys 15/16 jarigen
Tijdrit 2e. Zondag mag hij zijn start-
positie kiezen.
 

Zondag 13 april:
Boys 11 jarigen.
Bas Verhagen: manches 2e, 2e en 
6e, kwartfinale 8e.
Lex Veldt: manches 3 x 6e.
Kyro van Schijndel: manches 1e, 1e, 
5e,  kwart 3e, halve 5e.
Boys 13/14 jarigen
Wessel van Dijk: manches 3 x 2e,  
kwart 6e.

Boys 15/16 jarigen 
Koen van der Wijst: manches 3 x 1e, 
1/8 1e, kwart 1e, halve 4e, finale 7e.
Elitie Woman 2
Ilse Verhagen: manches 6e, 7e, 7e.
 Cruissers All
Alex Veldt: manches 4e ,4e ,2e, hal-
ve finale 6e.

Kampioenschap team 2 TTV Attaque

tafeltennis

Zoals verwacht is team 2 met over-
macht kampioen geworden. Team 1 
zal in de laatste wedstrijd nog veel 
punten moeten behalen om degra-
datie te ontlopen. Team 3 heeft het 
behalen van het kampioenschap 
nog volledig in eigen handen.

Attaque 1 speelde een heel be-
langrijke wedstrijd tegen het op de 
laatste plaats staande Schijndel. Het 
werd slechts 5-5. Maarten Kerkhof 
en Menno van Os wonnen iedere 
twee wedstrijden, Dirk Kastelijn won 
er één. Attaque heeft nu 41 punten 
en staat 4 punten achter op num-
mer 4 JCV. De laatste wedstrijd is 
tegen JCV en die zal het team met 
8-2 moeten winnen om degradatie 
te ontlopen. 

Attaque 2 werd zoals verwacht kampi-
oen en promoveert daardoor naar de 3e 
klasse. Naaste concurrent Kruiskamp 
uit Den Bosch werd met 7-3 verslagen. 
Frank van der Zanden won drie wed-
strijden, Henry van Casteren en Leon 
Huijberts wonnen er ieder twee. Voor 
dit kampioenschap zorgden behalve 
bovengenoemde spelers verder nog 
Burt van Geffen, Co Stamps en Peter  
Verhagen.

Attaque 3 speelde een uitwedstrijd 
bij OTTC in Oss en won met 7-3. 
Cliff van Driel en Anne van de Sande 
wonnen beiden hun drie wedstrij-

den, Bram Marinus wist geen wed-
strijd te winnen, verder werd nog 
het dubbelspel gewonnen. Het team 
bezet met 55 punten de 2e plaats. 
Het heeft slechts twee punten ach-
terstand op koploper Never Despair, 
maar ook maar één punt voorsprong 
op nummer drie Always Fair. De 
laatste wedstrijd speelt het team 
tegen koploper Never Despair. Het 
heeft dus het kampioenschap nog 
volledig in eigen hand.

Het jeugdteam speelde een thuis-
wedstrijd tegen Taverbo uit Boxtel. 
Het verloor kansloos met 9-1, al-
leen Bas Janssen wist één wedstrijd 
te winnen. Het team bezet met 47 
punten de veilige 3e plaats.

A.s. vrijdag spelen de teams de laat-
ste wedstrijden van dit seizoen.       

Piept ’t of Kraakt ’t 
Rien maakt ‘t
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-   Sporten voor je rust met de ultieme Body & Mind groepsles op 
muziek - 

De TACOYO®  groepsles is  een training met Oosterse en Wes-
terse invloeden. Series van ritmisch gevarieerde bewegingen wor-
den afgewisseld met bewustwordings-, rek-, ademhalings- en yo-
gatechnieken. Anno 2014 staat  TACOYO al op zo’n  60 plaatsen 
in Nederland op het groepslesprogramma. Thermae Son is trots 
te kunnen vertellen dat de lessen nu ook bij de sportclub van het 
wellnessresort, Thermae Sport, exclusief in Son en Breugel op 
het lesprogramma staan. TACOYO® is een uitstekende manier 
om in conditie te komen en te blijven en iedereen kan meedoen 
jong, oud man en vrouw. Bij TACOYO geen ingewikkelde pasjes 
of apparaten, maar totaalbewegingen voor het hele lijf. Vooral de 
belangrijke houdingspieren komen aan bod, zoals de rug en buik-
spieren, maar er wordt ook gewerkt aan het uithoudingsvermo-
gen, bij TACOYO verbrandt je al snel 450 Calorieën per les. Maar 
bewegen is niet het enige wat je bij TACOYO doet. De lessen zijn 
er ook op gericht om te onthaasten en een stuk rust te vinden in 
de drukke week, maar hoe doe je dat eigenlijk, onthaasten?

Training Ademhaling Conditie Ontspanning Yoga en Omgaan 
met stress TACOYO leert je aandacht aan je lichaam schenken en 
eerder bewust te worden van signalen die het lijf geeft. Tijdens 
een les TACOYO bouw je eerst (spier) spanning op door je hevig 
in te spannen en vervolgens door rustgevende oefeningen en 
muziek die spanning weer los te laten. Je leert dus goed voelen 
waar je eigen grenzen liggen, deze combinatie met inspanning 
is uniek. Tijdens de inspannende oefeningen wordt gebruik 
gemaakt van gewichtjes variërend van 0,5 tot 3 kilogram. De 
les bestaat uit intensieve en energieke bewegingsvormen en 
verhoogt daardoor de stofwisseling, verbrandt overtollig vet en 
het verhoogt de conditie. Hoewel er Oosterse ontspanningstech-
nieken aan bod komen, is er zeker geen sprake van zweverigheid, 
de les heeft een eigentijds en
‘Westers’ karakter. De lessen duren een uur en een kwartier en 
zijn een verrassende mix van inspanning en heerlijke rust. 

Sporten voor je rust
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat sport en ontspanning 
probate middelen zijn tegen stress. In Nederland zijn stress en 
burn-out een reëel en veel aanwezig probleem aan het worden, 
we worden nu eenmaal met zijn allen steeds drukker. TACOYO 
leert bewust om te gaan met deze drukte en laat je inzien hoe 
je lichaam op stress reageert. Daarnaast krijg je er een hele goede 
conditie van. Deze tweeledigheid maakt TACOYO tot een van de 

meest effectieve workouts in Nederland.
Unieke methode op de beste muziek.
Ten opzichte van het ruime aanbod aan bewegingsvormen in de 
Nederlandse sportscholen, is TACOYO uniek door de combinatie 
van ontspanning en inspanning en het gebruik van wekelijks 
wisselende muziek. Bij TACOYO is geen les hetzelfde, nooit meer 
elke week dezelfde muziek en dezelfde moeilijke pasjes, maar 
iedere week een muzikaal feestje van herkenning.

Deelname les?
Kijk voor meer informatie op de website van Thermae Son: www.
thermaeson.nl Wellness & healthresort Thermae Son is gelegen 
aan de Thermaelaan 2 te Son en Breugel. 

T A C O Y O  S T A r T  e x C l U S i e f  B i j  S p O r T C l U B  T h e r M A e  S p O r T

Bart en Gijs Packbiers winnen bij 
JC Berlicum

judo

Afgelopen zondag trokken de judoka’s 
van Dai-Ippo naar St-Michielsgestel 
voor het jaarlijkse toernooi van JC 
Berlicum. 

Ook Seb Pruissen was weer aanwezig. 
Seb begint wat meer naar de grotere 
toernooien te gaan maar had nog geen 
potten te breken. Hij was in een poule 
van vijf ingedeeld. De eerste partij be-
gon hij te voorzichtig en verloor deze 
dan ook, van de latere winnaar. Seb 
ging in zijn volgende drie partijen veel 
beter draaien en wist deze te winnen. 
Hij werd dus mooi 2e op een groter 
bondstoernooi. 
Sam Packbiers, Niels van de Laar, Lotte 
van Aarle, Teun Packbiers, Jort van de 
Laar en Quint Rovers kwamen niet op 
het podium. Wel moet gezegd worden 
dat vooral Quint drie partijen met ip-
pon heeft weten te winnen. De ene 
was nog mooier dan de andere. Jort 
van de Laar kwam dan wel niet op het 
podium, hij heeft wel mooie partijen 

laten zien. Jort moet nog wat meer 
overtuiging in zijn spel gaan leggen, 
dan zullen de prestaties verbeteren.

Jim van de Ven pikt de tips vanuit de 
trainingen steeds beter op. Hij stoom-
de dan ook snel door naar de finale. 
Daar liet hij zich in het begin van de 
strijd verrassen door zijn tegenstander. 
Jim pakte de draad snel weer op maar 
kwam helaas niet tot scoren. In de strijd 
om de 2e en 3e plaats wist hij zijn te-
genstander toch weer te verschalken. 
Arman Wardanjan weet zijn partijen 
ook steeds beter in te delen en zijn te-
genstander goed aan te voelen. Arman 
wist drie partijen te winnen en werd 
derde. In de poule van Arman draaide 
ook Bart Packbiers zijn strijd. Bart liet 
vanaf het begin zien dat hij maar voor 
één ding kwam: “Winnen”. Bart is 
zeer gretig maar neemt steeds minder 
risico’s. Dit brak hem in het verleden 
nog wel eens op. Zondag niet, hij won 
overtuigend al zijn partijen en werd 

eerste. Zijn jongere broer Gijs, vorige 
week nog 5e op het NK , was ook weer 
zeer scherp. Gijs wist al zijn partijen 
met ippon te winnen. Zijn finale tegen 
een lastige tegenstander uit Emmen 
wist hij in 10 seconden met een ver-
schrikkelijk harde ippon te winnen. Een 
mooie ontlading bij Gijs mocht er ze-
ker zijn na zo’n spetter. Laat op de dag 
kwam ook Martijn van Dalen nog de 
tatami op. Martijn maakte in zijn eerste 
partij een fout in de pakking en werd 
meteen gediskwalificeerd. Daarna wist 
Martijn dit foutje goed te herstellenen. 
Met drie keer ippon werd hij tweede.
In Lommel werd door judoka’s van 
Dai-Ippo ook nog gestreden voor het 
eremetaal. Noa Hooi wist daar weer 
een eerste plaats te behalen. Dewy  
Lo-A-Njoe en Kim Hooi werden 3e. 
Voor Dewy toch weer bijzonder om-
dat zij weer een klasse hoger uitkwam. 
Haar broer Ryan moest in een zwaar 
deelnemersveld  genoegen nemen met 
een zevende plek.

Bart (l) en gijs

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Jarno en Youri van Esch debuteren

Eindelijk weer fortuin voor 
Stef van Lierop

De afgelopen weken stond alleen 
Stef van Lierop aan de start. Jur 
zat in het gips door een enkelbreuk 
wat later groeipijn bleek te zijn. Stef 
heeft het ook nog niet meegezeten 
de afgelopen weken. Na een valpar-
tij en een valpartij die een herstart 
veroorzaakte moest hij de afgelopen 
weken genoegen nemen met een 
12e en 16e plek en door valpartij 
geen uitslag. Afgelopen zondag zat 
het gelukkig voor de jonge Rooise 
renner wel mee.

Afgelopen zondag stonden maar 
liefst drie Rooise renners aan de start 
in Kessel. Stef en Jarno en Youri van 
Esch. Voor de laatste twee was het 
hun 1e wedstrijd in hun carrière. 

Stef stond samen met Youri aan de 
start in categorie 7. 13 en 14 jarige 
renners. De renners gingen er als 
een speer vandoor en er ontstond 
al meteen een kopgroep van twaalf 
met daarin Stef. Youri kon het hoge 
tempo in zijn 1e wedstrijd niet vol-
gen en kwam knap in de 2e groep 
terecht. De kopgroep werd met de 
ronde kleiner en uiteindelijk bleven 
ze met zeven renners over. In de 
sprint die volgde werd Stef vijfde. 
Youri kwam als 13e over de streep. 
Jarno mocht meteen na Stef en Youri 
van start en ook daar gingen ze 
hard. Hij wist lang bij te blijven en 
kwam uiteindelijk als 24e over de 
streep. Hij was dus voor niets heel 
erg zenuwachtig geweest.

wielersport
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Samen sterker

www.rabobank.nl/stos 

Wij wensen u een gezellig Paasweekend toe!

Regel 24 uur per dag uw bankzaken via internet of telefoon.

zijn wij
gesloten. 

Goede Vrijdag 
en 2e Paasdag

Waterpolodames Argo sluiten af 
in stijl

waterpolo

Ook de laatste waterpolowedstrijd 
van de dames van Argo tegen DZT 
resulteerde in een nederlaag. Maar 
het scheelde niet zo heel veel of de 
dames hadden gewoon punten ge-
pakt van deze mededegradant uit 
Deurne. 

Het werd een mooie wedstrijd waar-

bij Gerold Kivits, trainer van de da-
mes van Argo maar eveneens trainer 
en coach van de dames van DZT bij 
voorbaat de winnaar zou zijn in dit 
duel. Argo was in de wedstrijd net 
niet fel en scherp genoeg om de 
druk bij DZT op te voeren. Daarbij 
kreeg DZT extra steun van een groot 
publiek wat zich verzameld had om 

aansluitend Heren 1 van DZT aan te 
moedigen in het behalen van hun 
kampioenschap. De wedstrijd was 
wel een mooie testcase voor het vol-
gende seizoen, waarin beide teams 
elkaar zullen treffen maar dan waar-
schijnlijk in een strijd om een plaats 
in de top 3 binnen de districtscom-
petitie. Het werd een geslaagde test 
voor Argo, ondanks het verlies van 
10-8 tegen DZT. Coach Anja van 
Wanrooij moet voldoende aankno-
pingspunten hebben gezien om de 
score volgend seizoen om te buigen 
naar een winst voor Argo. Met 3 
doelpunten van Josine Raaijmakers 
was zij voor Argo de meest produc-
tieve speelster van deze wedstrijd en 
met een totaal van 42 doelpunten 
over het gehele seizoen is zij daar-
mee ook de topscoorder van het 
team. Overige doelpunten in deze 
wedstrijd zijn gemaakt door Paula 
Smith (2x), Renske vd Burgt en 
Liesbeth van der Korst (2x).

gerold Kivits (DZT’62) en anja van Wanrooij (argo).

duivensport

Duivensport weer begonnen
Na een winter met winteractiviteiten 
en een winterkweek zijn ze vorige 
week weer begonnen met de wed-
vluchten. Want het mooie van deze 
hobby zijn toch wel de vluchten met 
ieder zijn specialiteit. Van vitesse 
korte afstand tot de marathonvluch-
ten, lange afstanden, ieder zijn ding.

Ze begonnen met de vitesse, wat 
voor de een zijn afstand is en voor de 
ander als training wordt beschouwd. 
Vorige week stond Nijvel op het pro-
gramma (afstand 134 km met 20 
deelnemers en 472 duiven uit Sint-
Oedenrode.) De snelheidsmannen 
stonden weer op scherp. De eerste 
bij deze start was J. Lathouwers. Dit 
keer alweer voor het derde jaar de 
eerste bij de eerste vlucht. Doe het 
maar even! Jan proficiat. De uitslag 
was: J. Lathouwers: 1,7. H. Janssen: 

2,6,14,15. H. Vos: 3. R. v/d Brand: 
4,5,9,10.  J. v. Boxmeer: 8,13. J. v. 
Laarhoven: 11.  H. v. Boxmeer: 12. 
De kop is er weer af. Op naar de vol-
gende vlucht.

Tweede vlucht vanuit Chimay
Op zaterdag 12 april werd de twee-
de vlucht vanuit Chimay gevlogen 
(afstand 187 km) met 22 deelnemers 
en 510 duiven uit Sint-Oedenrode. 
Gelost om 12.30 uur.
Als eerste werd een duif geklokt door 
H. Janssen om 14.35 uur met een snel-
heid van 1413 mpm. De vlucht kende 
een vlot verloop. Om 14.59 uur was de 
laatste prijsduif binnen.
De eerste 15 in Sint-Oedenrode wa-
ren: H. Janssen: 1,6. J. Lathouwers: 
2,4. J. v. Boxmeer: 3. A. v/d Heyden: 
5.  H. v. Boxmeer: 7. W. v. Houtum: 
8,9,10,12,13,14,15. G. & H. v. Dijk: 11.

Tête-à-tête: Erik Verschuijten nog 
ongeslagen
Na de tweede donderdagavond in de 
strijd aan om het tête-à-tête clubkam-
pioenschap 2014 bleek alleen Erik 
Verschuijten nog ongeslagen te zijn 
(6 +54) en staat daarmee ruim boven-
aan in poule C. Tweede in deze poule 
is Frits Tak (4 -1). Poule A kent twee 
leiders met 5 winstpartijen: Karel Ver-
schuijten (5 +32) en Toon Bergen (5 
+25). In poule B gaat Wil Passier aan 
de leiding (5 +10) met op de 2e plaats 
Jos van Eck (4 +9). Ook poule D kent 
twee leiders: Wim vd Rijdt (4 +25) en 
Martin Gerritsen (4 +8).

Koningsboulen voor iedereen
Op Koningsdag 26 april kan iedereen 
deelnemen aan een boulewedstrijd in 
het kader van de festiviteiten op die 
dag. Er worden 3 partijen gespeeld en 
iedereen maakt kans omdat iedere partij 
met een andere partner wordt gespeeld 
middels trekking van een nummer. Een 
mooie gelegenheid om eens kennis te 
maken met de jeu de boules sport. Er 
zijn mooie prijzen in nature te winnen. 
Degenen die mee willen doen dienen 
zich om 13.00 uur  te melden bij het 
clubgebouw van Cloeck & Moedigh 
aan de Mater Lemmensstraat 27 (bij het 
kasteel). Voorinschrijving is niet nodig. 

jeu de boules
Rooise Biljart Competitie

Oud Rooi kan de vlag al buiten 
hangen want met nog een ronde 
te gaan hebben ze een voorsprong 
van maar liefst 56 punten op de nr. 
2 Gin Keus. 

In ronde 25 behaalden Boskant  
en Wapen van Eerschot  een goe-
de score van 87 resp. 85 punten. 
Korte partijen:Ton Rovers (Wapen 
van Eerschot) 28 car. in 12 beurten 
(moy. 2,33), Bart Bekkers (B.C. Eer-
schot) 20 car. in 12 beurten (moy. 
1,66), Antoon van Eert (Boskant) 
38 car. in 13 beurten (moy. 2,92), 
Hans Holdijk (Kofferen) 30 car. in 
13 beurten (moy. 2,30), Cees van 
Oorschot (St.Joris) 24 car. in 13 

beurten (moy. 1,84), Ruud van 
Driel (Gin Keus) 22 car. in 13 
beurten (moy. 1,69), Theo van 
Hastenberg (Beurs) 30 car. in 14 
beurten (moy. 2,14), Henk van 
Eerdt (D’n Toel) 22 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,57.

Uitslagen:Krijt op Tijd – Wapen van 
Eerschot 55-85, Boskant – Jacht-
rust 87-53, Kofferen – Gin Keus 
75-65, Oud Rooi – B.C. Eerschot 
69-71, Dorpsherberg – Beurs 56-
80, St.Joris – D’n Toel 70-70, Wellie 
Winne Welles – ’t Pumpke 78-62.

Stand: 1 Oud Rooi 1943, 2 Gin 
Keus 1887, 3 Kofferen 1821, 4 Wa-

pen van Eerschot 1813,
5 St.Joris 1809, 6 Wellie Winne 
Welles 1805, 7 Boskant 1802, 8 
Jachtrust 1755, 9 D’n Toel 1731, 10 
Beurs 1688, 11 Krijt op Tijd 1670, 
12 B.C. Eerschot 1644, 13 ’t Pump-
ke 1575,
14 Dorpsherberg 1450.

Programma Di. 15 apr.: D’n Toel – 
Kofferen
Do. 17 apr.: Beurs – B.C. Eerschot, 
Wapen van Eerschot – Oud Rooi, 
Jachtrust – Dorpsherberg, ‘t Pump-
ke – Krijt op Tijd, Gin Keus – Boskant 
en Wellie Winne Welles – St.Joris .

biljarten
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Geweldige prestaties bij Regiofinales en 1/2 Finale NK 3e divisie turnen

Op zaterdag 12 en zondag 13 april 
vonden in Valkenswaard de Regiofi-
nales D1 en 4e divisie plaats. Maar 
liefst 11 turnsters van Dioscuri had-
den zich tijdens de voorrondes voor 
deze wedstrijd geplaatst. 

De Pupillen I begonnen hun strijd 
om een plekje in de Districtsfinale 
op de evenwichtsbalk, waar Juul 
van Bogget een geweldige oefening 
liet zien die zorgde voor de nodige 
blijdschap én met een score van 
13,250 pt uiteindelijk goed bleek te 
zijn voor de 1e plaats. Evi van den  
Meerendonk turnde eveneens een 
nette balkoefening, inclusief radslag. 
En ook op vloer liet Evi met onder 
meer een arabier flikflak zien stap-
pen gemaakt te hebben. Amy Jones 
behaalde op het derde onderdeel, 
sprong, met een nette overslag en 

huizenhoge salto knap 13,600 pt. 
Met slechts 0,350 pt meer behaalde 
Anouk van den Brand op dit onder-
deel de 3e score. Ook op het laatste 
toestel werd door de meiden goed 
geturnd. Anouk wist zelfs de op één 
na hoogste score op brug te beha-
len: 13,333 pt. Ook Kaya van der 
Wijst liet een keurige brugoefening 
zien, goed voor 12,900 pt. Juul, 
Anouk, Evi en Kaya wisten zich uit-
eindelijk knap te kwalificeren voor 
de Districtsfinales in Asten op 10 
mei. Amy kwam helaas een kleine 
drie tienden van een punt tekort.
In baan 2 turnden de Junioren 
hun Regiofinale. Zij begonnen 
de wedstrijd op brug, waar Linde 
van Grunsven een prachtige oe-
fening liet zien (11,200 pt.) Op 
de evenwichtsbalk, schitterde  
Anneke Verwaard. Haar ele-

gante balkoefening was zelfs goed 
voor de 1e score op dit toestel: 
11,400 pt. Op vloer stal Ilse van 
der Heijden de show. Met keurige 
series en veel uitstraling wist zij op 
dit onderdeel de hoogste score op 
haar naam te schrijven: 12,000 pt. 
Ook Nienke van der Vleuten had 
duidelijk haar dag op vloer. Met on-
der andere een mooie wisselloop-
sprong en salto voorwaarts wist zij 
een 11,350 pt binnen te slepen. Op 
sprong liet Nienke twee nette over-
slagen zien en turnde Ilse, Linde en 
Anneke twee keurige half in/half 
uit sprongen. Ilse, Linde en Anneke 
wisten zich ook te plaatsen voor de 
Districtsfinale. Nienke helaas niet, 
maar kan ze terugkijken op een ge-
slaagd wedstrijdseizoen.  
Tot slot was het de beurt aan de 
Senioren. Maranda Haenen was he-

laas verhinderd en dus kwam alleen 
Myrne van den Eertwegh in actie. 
Op het eerste onderdeel, sprong, 
wist zij met twee prachtige half in/
half uit sprongen met een score van 
11,650 pt knap de 5e plaats te be-
halen. Ook op brug en balk turnde 
Myrne naar tevredenheid. Aan 
het einde van de wedstrijd moch-
ten jury en publiek genieten van  
Myrne’s elegante vloeroefening, met 
prachtige gymnastische elementen. 
Tranen van geluk waren er toen 
Myrne zich gekwalificeerd bleek te 
hebben voor de Districtsfinale. 

Op zondag 13 april trad Jeugdturn-
ster Paula Verwaard aan in Val-
kenswaard. Zij had zich met een 
puntentotaal van 39,475 pt voor 
de Regiofinale 4e divisie geplaatst. 
Paula’s doel was om dit totaal te 
overtreffen. Met een eindtotaal van 
41,800 pt heeft zij ruimschoots aan 
deze doelstelling voldaan. Op brug 
liet ze een goede oefening zien, in-
clusief kip aan de lage ligger. Ook 
op balk wist Paula zich, met onder 
meer een verrassende camouflage-
actie na haar radslag, goed staande 
te houden.   
In Valkenswaard vonden ook de Re-
giokampioenschappen D2 plaats. 
Instappers Janne Oerlemans en 
Evelien den Ouden turnden hier 
hun allereerste individuele wed-
strijd. In een groot deelnemersveld 
begonnen ze de wedstrijd op brug, 
waar beiden een nette oefening lie-
ten zien. Janne behaalde hier zelfs 
11,800 pt. Op balk verloor zij he-
laas haar evenwicht bij de opsprong 
en koprol. Evelien wist haar balans 
wel te behouden. Haar balkoefe-

ning werd door de jury beloond 
met 11,100 pt. Op het derde toe-
stel, vloer, schitterden de meiden. 
Met een score van respectievelijk 
12,800 pt en 12,550 pt behaalden 
Evelien en Janne een knappe 5e en 
6e plaats op dit toestel. De wedstrijd 
werd afgesloten op de sprong. Eve-
lien eindigde op de 13e plaats en 
Janne volgde op de voet met een 
keurige 15e plaats. Helaas niet vol-
doende voor plaatsing voor de Dis-
trictsfinale, maar de meiden mogen 
trots zijn en met plezier terugkijken 
op deze eerste individuele wedstrijd.  

In het al drukke wedstrijdweek-
end vond op zondag 13 april ook 
de 1/2 Finale NK 3e divisie plaats 
in Uithuizen. Sterre van den Brand 
kwalificeerde zich, een prestatie op 
zich, maar Sterre deed er nog een 
schepje bovenop. Voor het eerst 
in een individuele wedstrijd liet ze 
twee half in/half uit sprongen zien. 
Na de eerste ronde stond ze zelfs 
1e in het algemeen klassement. 
Haar sprongen bleken uiteindelijk 
goed voor de 5e score op sprong. 
Ook op de andere drie toestellen 
turnde Sterre een goede wedstrijd, 
met als hoogtepunt toch wel de 
evenwichtsbalk. Sterre beëindigde 
haar balkoefening met een prachtig 
uitgevoerde salto achterwaarts af. 
Ook hier wist ze de 5e score op het 
toestel te behalen. De beste 7 turn-
sters plaatsten zich voor de Finale 
NK in Waalwijk op 17 mei. Met een 
gedeelde 6e plek heeft Sterre zich 
super knap weten te kwalificeren. 
Na vele jaren dus weer een Dioscuri 
turnster op het NK! Sterre, we zijn 
trots op je! 

Sterre van den Brand tijdens de halve finale nK 3e divisie De turnsters uit de D1, D2 en 4e divisie

Gevecht startplaatsen voor Brabantse 
kampioenschappen begonnen 

paardensport

Dit weekend is in Geldrop de eerste 
selectiewedstrijd verreden in de strijd 
om startplaatsen voor de Brabantse 
Outdoor kampioenschappen. De 
Nijnselse dressuuramazones en rui-
ters hebben meteen hun visitekaartje 
afgegeven door bovenaan in de uit-
slagen te eindigen.

In de klasse Z2 eindigde Michelle Wes-
terdijk op de derde plaats met haar 
paard Approval T en behaalde 62.9%. 
Eveline van de Ven startte haar paard 
Allure in de klasse Z1 en behaalde 
63.2% , goed voor de vierde prijs. In 
de klasse M2 behaalde Martijn van 
Stiphout met zijn paard Allure 64.0% 

in de klasse M2 en behaalde een zesde 
plaats. Michelle Westerdijk startte haar 
paard Divers T in de klasse M1 en be-
haalde 65.7%, goed voor een derde 
prijs. In de klasse L2 startte Michelle 
Westerdijk met haar paard Elistone 
M en behaalde een score van 63.7% 
goed voor een derde prijs. Marloes 
van Stiphout startte in de klasse L1 
haar paard Figaro en behaalde 60.7% 
goed voor een achtste plaats.
Thom van Dijck startte op een spring-
wedstrijd zijn paard Coco Habana in 
de klasse Z en behaalde de derde prijs. 
Met zijn paard Archer startte Thom in 
de klasse ZZ en behaalde hier ook een 
derde prijs. 

Scholierenloop SV Fortuna ‘67hardlopen

Ieder jaar organiseert Fortuna'67 de 
scholierenloop voor kinderen in de 
leeftijd 2 t/m 16 jaar. Ook dit jaar 
stonden er weer veel kinderen vol 
enthousiasme in de startblokken om 
hun krachten op de proef te stellen. 

Na het startschot vlogen ze alle-

maal het parcours op. 595m werd 
gelopen door alle kinderen tot en 
met 7 jaar. Vanaf 8 jaar werd het 
parcours verlengd tot 1095m en de 
grote bikkels vanaf 13 jaar legden 
zelfs een afstand van 2035m af. Na 
afloop was er een medaille en di-
ploma voor iedere deelnemer. Ook 

mag elke deelnemer een keer gratis 
meetrainen. De eerste 3 per cate-
gorie mochten een mooie beker in 
ontvangst nemen.  We kunnen weer 
spreken van een succesvolle editie 
van de scholierenloop. Voor de uit-
slagen zie: www.uitslagen.nl/uitslag

Mooie scores tijdens eerste selectie 
In Geldrop werd dit weekend de 
eerste dressuur selectiewedstrijd 
verreden voor de paarden. Er wer-
den mooie resultaten behaald, die 
reeds meetellen voor de selectie-
standen van kring Eindhoven.

 Op zaterdag nam Suzanne Klomp 
met Annatrichta deel in de klasse L1. 
Ze reed een keurige proef die be-
loond werd met een mooie 3e plaats. 

Willeke van der Velden stelde Enjoy 
voor de eerste keer voor in de klasse 
M1. De proef werd netjes verreden 
en dit bracht hen met trots op een 
2e plek. In Oisterwijk werd dit week-
end een dressuurwedstrijd verreden 
voor de ponyruiters. Hier startte Hil-
de van den Oever haar paard Rana 
in de klasse D-M2. Ze lieten zien wat 
ze waard waren en dat resulteerde in 
een prima 2e plaats voor deze com-
binatie. Julia Geers reed dit weekend 
haar paard Darwin op de springwed-
strijd in Asten. Ze lieten twee fout-
loze rondes zien, die hen een 3e plek 
opleverden. Evelyne Evers en Ohlala 
zijn ook goed op dreef. Afgelopen 
maandag maakten zij meteen hun 
debuut in de klasse Z1, die werd ver-
reden in handicap met de klasse Z2. 
Voor Evelyne was het al meer dan 
10 jaar geleden dat ze in deze hoge 
klasse actief was, maar ondanks dat 
wist ze alle 'letters' nog te vinden. 
Ook hier legde zij beslag op de 1ste 
plaats.

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

ALTIJD EEN 
STRAK GAZON?

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

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

2e PAASDAG GEOPEND!
Van 10.00 tot 17.00 u



Woensdag 16 april 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 45

599,-
799,-

10-17
OPEN VAN

UUR
10-17 OPEN

21 APRIL

OPEN VAN OPEN

21 APRIL21 APRIL

2e PAASDAG

Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden) 599,-

Bardani Trento
Comfortabele loungeset met extra dikke kussens

en een stevig aluminium frame

189,-
225,-

Mobicool C40
Compressor koelbox

Instelbaar tussen +10°C en -15°C

Picknicksets

399,-
VANAF

399,-
Tentenshow

• Meer dan 300 modellen tenten
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, 

Nomad, Eureka, De Wit, Outwell, Coleman, 
Vango, High Peak en Easy Camp

• De grootste specialist van Nederland!
• Alle topmerken: o.a. Cabanon, Jamet, Conway,

Europa Camper, Pennine, 3Dog en Comanche

Cabanon Imperia
4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar

katoenen doek, uitritsbaar bisonyl kuipgrondzeil en vaste luifel

-50%50%
Sticks tot

399,-
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

• De grootste specialist van Nederland!

Vouwwagenshow
6999,-

VANAF

Cabanon ImperiaCabanon Imperia
4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar
Cabanon Imperia

4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar
Cabanon Imperia

6999,-

39,99
VANAF

Safarica Lake Mackay
Royale 5 of 6 persoons tunneltent met polyester tentdoek, vast kuipgrondzeil en glasfi ber stokken.

Schrijf in voor hockeyclinic met Wouter Jolie

Doe 2e Paasdag gratis mee aan 
de Rabobank Hockeyclinic

Op maandag 21 april (2e Paasdag) 
vindt de Rabobank Hockeyclinic met 
International Wouter Jolie plaats bij 
hockeyclub MHC Sint-Oedenrode 
(Bremhorst 2). 

Nieuw leden mogen een half jaar lang 
gratis hockeyen! (inclusief shirt)
In de ochtend zal er voor iedereen 
tot en met groep 6 een Fun Clinic 
plaatsvinden. Neem al je vriendjes 
en vriendinnetjes mee! Iedereen, 
hockeyend of niet hockeyend, is van 
harte welkom. En als je deze dag lid 
wordt van MHC Sint-Oedenrode
mag je een half jaar lang gratis 
hockeyen! Meer informatie vind je 
op www.mhcsint-oedenrode.nl. In 
de middag is er een clinic voor de A, 
B, C en D jeugdleden van MHC Sint-
Oedenrode. Een hockeycircuit met 
de nieuwste technieken. Natuurlijk is 
iedereen van harte welkom om deze 
dag een drankje te komen drinken 
op het terras van MHC.  

Tophockeyers
De clinic’s worden gegeven door 
International, Wouter Jolie en 3 

hoofdklassespelers! Alle kinderen 
kunnen op die dag vragen stellen 
aan de meegekomen hockey Inter-
national! Wouter Jolie speelt in He-
ren 1 in Bloemendaal, heeft 2x deel-
genomen aan de Olympische spelen 
en aan het WK.

Doe mee!
Inschrijven doe je door een mail te 
sturen naar jongstejeugd@mhc-
sint-oedenrode.nl (voor 18 april). 
Vermeld in de mail je naam, leef-
tijd, school, groep, en als je lid 
bent van MHC Sint-Oedenrode in 
welk team je speelt. Meer info op 
www.mhcsint-oedenrode.nl. 
Tot dan! 
                     

Rooi dames 1 eerste ploeg die 
wint in Tegelen

hockey

De dames van Rooi zijn de eerste 
ploeg in de eerste klasse C die dit sei-
zoen de volle drie punten hebben ver-
overd op de velden van Tegelen. De 
Limburgse dames hielden tot nu toe 
aan alle thuiswedstrijden ten minste 
een punt over. Rooi ging sterk van 
start en stond na een klein kwartier 
spelen al met 2-0 voor. Eerst was het 
Iris van de Loo die Lin Schakenraad 
bediende. Niet veel later waren de 
rollen omgedraaid en scoorde Iris. 

Maar zo snel als Rooi op een com-
fortabele voorsprong kwam, zo snel 
gaf het deze ook weer uit handen. 
Voor rust scoorde Tegelen maar liefst 

drie keer waardoor Rooi met een 
achterstand de kleedkamer in ging. 
Daar werden de neuzen met een 
donderspeech weer dezelfde kant 
op gezet. 

In de knotsgekke tweede helft was 
het Loes van der Heijden die als 
eerste scoorde. Uit een strafcorner 
bracht ze Rooi weer op gelijke hoog-
te. Vervolgens kwam Rooi opnieuw 
op voorsprong door een actie van 
Lin Schakenraad. De marge werd 
zelfs weer teruggebracht naar 2 toen 
Corinne van Uden, op aangeven van 
Iris van de Loo, de bal prachtig bin-
nen werkte. Dankzij dit mooie doel-

punt en haar werklust werd Corinne 
van Uden benoemd tot Woman of 
the Match. 

Tegelen deed nog even wat terug 
door een strafbal te scoren. Protesten 
voor de onjuiste procedure werden 
door de scheidsrechters in de wind 
geslagen. Sterk balbezit van Floor 
Oppers en Loes van der Heijden 
zorgde ervoor dat de tijd langzaam 
wegtikte. En toen was het nogmaals 
Iris van de Loo die van zich liet spre-
ken en een strafbal versierde. Karien 
Thielen maakte deze strafbal zonder 
blikken of blozen en zette de eind-
stand van 6-4 op het bord. 

Ruime overwinning Rooi H1
Na de derde 3-2 overwinning op rij 
van Rooi H1, stond hockeyclub DES 
deze week op het programma. Op 
het moment staat DES op de elfde 
plek, dit zegt echter weinig over het 
eerste spel dit seizoen. In de wed-
strijd eerder dit seizoen uit tegen 
DES had Rooi het moeilijk. De man-
nen van DES zijn harde werkers en 
geven de wedstrijd niet zomaar uit 
handen.

Na het eerste fluitsignaal duurde het 
precies zestien seconden voordat de 
eerste corner werd gegeven in het 
voordeel van DES. Deze corner werd 
meteen benut en de 0-1 achterstand 
van Rooi was een feit. Al snel kwam 

Rooi met een antwoord. En wat 
voor een antwoord. Na enkele mi-
nuten stond de 1-1 op het scorebord 
na een mooie goal van Jorn van het 
Hof. Vervolgens scoorde nog vier 
verschillende spelers van Rooise kant 
vijf doelpunten. Dit vlotte scorever-
loop resulteerde in een 6-1 stand bij 
rust. De taak die H1 kreeg van coach 
Eugene Ficheroux was duidelijk: 
‘Werken aan het doelsaldo en geen 
tegendoelpunten.’’

In de tweede helft werd er, zoals in 
de eerste helft, goed aan het doel-
saldo gewerkt. Rooi bleef veruit het 
meeste balbezit houden en wist nog 
vier maal te scoren. De wedstrijd 

werd daarentegen wel wat slordi-
ger, DES kreeg hier en daar nog een 
aantal kansen maar Rooi zorgde er 
uiteindelijk voor dat de taak werd 
volbracht. Rooi kreeg namelijk geen 
enkel tegendoelpunt in de tweede 
helft. 

De strijd om het kampioenschap 
gaat door, maar het einde is in zicht. 
Voor de strijd om promotie is het 
erg spannend, dit zal zo blijven tot 
de laatste speeldag. Concurrenten 
HOD en Gemert hebben afgelo-
pen zondag ook beide gewonnen. 
Over twee weken gaat de strijd om 
het kampioenschap verder en speelt 
Rooi H1 uit tegen Waalwijk. 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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MooiRooikrantDe46 Uitslagen/programma

Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren
Rhode 1 - DAW 1 0-2
Rhode 2 - Erp 2 6-2
Schijndel 3 - Rhode 3 4-3
Rhode 4 - Sparta 6 3-1
UDI 10 - Rhode 5 1-2
Rhode 6 - Schijndel 7 3-0 
DVG 6 - Rhode 7 2-0
Erp 7 - Rhode 9 2-5
Gemert 13 - Rhode 10 2-3 
Rhode VR1 - Keldonk VR1 1-0
Veteranen – MULO 8-0

Uitslagen jeugd:
Rhode A2 - WEC A2 0 - 4
Rhode E5 - Rood Wit E3 0 - 2
WEC E3G - Rhode E6 1 - 5
Rhode F2  Gemert F2 4  2
Rhode F5G - Rood Wit F2 1 – 2
Rhode B3 - Sparta’25 B2 3 - 3
DVG B2 - Rhode B4 4 - 1
WEC C1 - Rhode C2 0 - 3
Rhode C5 - Boekel C4 2 - 7
DVG D1G - Rhode D1G 3 - 1
Heeswijk MC1 - Rhode MC1 0 - 1
Rhode C1 - Blauw GeelC1 1 - 2
Rhode D3 - Blauw Geel D4 1 - 6
Rhode F8 - Blauw Geel F9M 8 - 0
Rhode F10 - WEC F4 1 - 4
Bavos B1G - Rhode B2 1 - 3
Rhode E3 - Venhorst E1 0 - 4
Rhode A1 - HVCH A1 2 - 2
Rhode A2 - Mifano A2 1 - 5
JVC Cuijk B1 - Rhode B1 4 - 2
Brandevoort B1 - Rhode B2 1 - 5
Rhode B3 - Bavos B1G 7 - 5
Rhode B4 - Mierlo Hout B4 5 - 2
Nooit Gedacht C1G - Rhode C1 2 - 2
Mierlo Hout C3 - Rhode C2 2 - 1
Rhode C4 - Schijndel C2 1 - 9
Irene C2 - Rhode C5 5 - 6
Rhode D1G - ONDO D1 0 - 7
Rhode D2 - Gemert D4 3 - 3
Schijndel D3 - Rhode D3 1 - 1
Rhode D4 - SCMH D2 1 - 5
MULO D4 - Rhode D5 4 - 6
Schijndel E1 - Rhode E1 1 - 2
Rhode E2 - Bavos E1G 1 - 2
Boskant E1 - Rhode E3 2 - 5
Irene E1 - Rhode E4G 2 - 1
Gemert E6 - Rhode E5 0 - 6
SCMH E1 - Rhode E6 9 - 2
Rhode E7 - RKPVV E2 6 - 2
Rhode E8 - Nijnsel/TVE E2G 12 - 3
Rhode E9G - MULO E9 10 - 6
Helmondia F1  Rhode F1 0  2
Rhode F2 - Sparta’25 F2 9 - 1
Rhode F3 - MVC F1 5 - 1
Avanti’31 F2 - Rhode F4 3 - 1
Keldonk F1G - Rhode F5G 3 - 4
Rhode F6 - Boerdonk F1 1 - 2
Gemert F7 - Rhode F7 1 - 2
Rhode F8 - Gemert F8 12 - 3
ASV’33 F4 - Rhode F9G 1 - 3
Blauw Geel F14  Rhode F10 2 - 1
Rhode F11 - Gemert F14 9 - 0
HVCH MC2  Rhode MC1 1 - 3
UDI’19 MD1 - Rhode MD1 3 - 2

Programma  jeugd woe 16/4:
Rhode A1 - JVC A1 19:00u
Gemert D5 - Rhode D4 19:00u
VOW E1 - Rhode E3 19:00u
Rhode E6  Ollandia E2G 19:00u
Sparta’25 F5 - Rhode F2 18:30u
Rhode F9G - Blauw Geel F7 18:45u
VOW F3 - Rhode F11 18:30u
Volkel MA1 - Rhode MA1 19:30u
Rhode MC1  SBV MC1 19:00u

Programma jeugd do 17/4   
Rhode C3G - Gemert C3 19:00u

Programma za 19/4:  
SCMH A2 - Rhode A2 14:30u
Rhode B1 - Wittenhorst B1 14:30u
HVV B1 - Rhode B2 15:00u
Stiphout V. B2 - Rhode B3 14:30u
MULO B2 - Rhode B4 15:00u
Rhode C2 – Boekel C3 13:00u
Handel C1 - Rhode C3G 12:30u
Rhode C4 - Blauw Geel C7 13:00u
Ollandia C1G - Rhode C5 13:00u
Rhode D2 - Blauw Geel D5 11:30u
ASV’33 D1 - Rhode D3 12:30u
Rhode D4 - Blauw Geel D9 11:30u
Rhode D5 - Schijndel D4 11:30u

Rhode E1 - Rood Wit E1 9:15u
Rhode E2 - Handel E1 9:15u
Sparta’25 E4 - Rhode E3 9:15u
Rhode E4G - Schijndel E7 9:15u
Rhode E5 - Schijndel E4 9:15u
Irene E2 - Rhode E8 9:30u
Gemert E11 - Rhode E9G 9:15u
Rhode F1 - Rood Wit’62 F1 9:15u
Rhode F3 - Sparta’25 F5 10:30u
Rhode F4 - Schijndel/DE WIT F2 10:30u
Rhode F5  Rhode F6 9:00u
Rhode F7 - Schijndel F5 10:30u
Rhode F11 - Sparta’25 F8G 10:30u
Rhode MC1 - Herpinia MC1 11:30u
Rhode MD1 - VOW MD1 10:15u
Overige teams zijn vrij

Programma do 17/4:
Erp 8 - Rhode 10 19:30u
Blauw Geel 11 – Rhode 5 18:45u

Programma za 19/4:
ELI-Veteranen 17:00u

Programma  di 22/4:
Rhode C5 - Blauw Geel C8 19:00u
Rhode E6 - Bavos E3 19:00u
Rhode F4 - Rhode F3 18:00u

Programma  woe 23/4: 
Rhode B3 - WEC B1 19:00u
Rood Wit’62 C4G - Rhode C2 19:30u
Rhode E7 - Gemert E9 18:45u
Rhode F1 - Gemert F1 18:45u
Boekel Sport F1 - Rhode F2 18:30u
Ollandia F1G - Rhode F5G 18:30u
Rhode MA1 - NLC’03 MA1 19:30u

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Ollandia 1-NLC’03   1-2
VOW 2-Ollandia 2   0-0
Avanti’31 8-Ollandia 3   1-3
Ollandia 4-WHV 5   6-4
ELI Vr1-Ollandia Vr1   4-2

Uitslagen jeugd:
Ollandia A1-Erp A2   2-3
Ollandia B1-Gemert B3   3-0
Ollandia D1-Bavos D2    4-1
Ollandia E1-Venhorst E2    1-3
Bavos E2-Ollandia E2    2-0
Erp F2-Ollandia F1   2-9
Ollandia MF1-Zwaluw VFC MF5   0-9

Programma senioren do17/4: 
Heeswijk 8-Ollandia 4   19.30u
Paasmaandag 21/4: 
Ollandia 4-WEC 7   10.00u
Ollandia Vr1-ELI Vr1   10.00u
Do 24/4: 
Ollandia Vr1-Vorstenbosch Vr1 20.00u

Programma jeugd woe 16/4: 
Avanti’31 C4G-Ollandia C1G  v:17.45u
Rhode E6-Ollandia E2   v:18.15u
Za 19/4: 
Ollandia B1-Irene B1G   14.30u
Ollandia C1G-Rhode C5   13.00u 
Erp E3-Ollandia E1  v:8.15u
Ollandia E2-Schijndel E6   10.30u
SCI  MF2-Ollandia MF1   v:9.30u
Woe 23/4: 
Ollandia F1-Rhode F5G   18.30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-DVG 1 3-0
Boskant 2-Oss’20 3 1-3
Boskant 3-Avesteyn 5 0-1
Nooit Gedacht 5-Boskant 4 2-2
Boskant 6-Nijnsel 5 6-4
Schijndel 12-Boskant 7 0-2

Uitslagen jeugd
Schijndel A2–Boskant A1 5-1
Boskant C1–NLC ’03 C1 1-3 
Boskant C1–Avesteyn C1 4-2
Boskant C2–Erp C4 1-3
Boskant D1–Boekel Sport D4G 4-3
Sparta ’25 D3– Boskant D1 7-1
Boskant E1–Rhode E3 2-5
Schijndel F3G–Boskant F1 2-3

Programma senioren do 17/4:
Boskant 4-DVG 5 19.30u.

Programma senioren za 19/4
Boskant 1-FC Schadewijk 1 18.00 u.

Programma senioren ma 21/4:
Boskant 7-Heeswijk 8 10.00u.

Programma jeugd woe 16/4:
Boekel Sport E2–Boskant E1 v.17:45u.
Boskant A1–Blauw Geel A5 a.19.30u.

Programma jeugd  do 17/4:
Boskant D1–Handel DiG a.19:00u.
Boekel Sport C4–Boskant C2 v.17:45u.

Programma jeugd za 19/4:
Margriet C2–Boskant C1 v.12:45u.
Boskant C2–Irene C2 a.13:00u.
Boskant F1–WEC F2 a.10:30u.
DVG mini F2–Boskant mini F v.8:45u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
FC de Rakt 1 - Nijnsel/TVE 1 1 - 1
Nijnsel/TVE 2 - Prinses Irene 3 2 - 1
Milheezer Boys 2 - Nijnsel/TVE 3 3 - 1
Nijnsel/TVE 4 - ELI 5 0 - 1
Boskant 6 - Nijnsel/TVE 5 6 - 4
Blauw Geel 18 - Nijnsel/TVE 6 7 - 3
RKVVO VR1 - Nijnsel/TVE VR1 2 - 2
Nijnsel/TVE VR2 - Vorstenbosch VR1 2 - 2
Nijnsel/TVE VR3 - Prinses Irene VR3 3 - 1

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE A1 - Someren A2 3 - 6
Boekel Sport C2 - Nijnsel/TVE C1 0 - 2
ELI E3 - Nijnsel/TVE E2G 9 - 4
ASV’33 A1 - Nijnsel/TVE A1 2 - 3
Nijnsel/TVE B1 - Sparta’25 B2 2 - 8
Nijnsel/TVE C1 - Handel C1 8 - 3
ASV’33 C2 - Nijnsel/TVE C2 7 - 1
Nijnsel/TVE D1 - Schijndel D5 2 - 0
Nijnsel/TVE E1 - Schijndel E6 6 - 1
Rhode E8 - Nijnsel/TVE E2G 12 – 3
Nijnsel/TVE F1 - Boekel Sport F6 3 - 8
WEC F3G - Nijnsel/TVE  F2 4 - 6
Vorstenbosch  MD1 - Nijnsel/TVE MD1 2 - 5

Programma Jeugd 19/4
RKPVV A1 - Nijnsel/TVE A1 14.30u
MVC B1 - Nijnsel/TVE B1 14.30u
Nijnsel/TVE C1 - Venhorst C1 12.00u
Nijnsel/TVE E2G - Blauw Geel E13 10.00u
Nijnsel/TVE F2 - Boekel Sport F5 10.00u 
 
Heeswijk MD1 - Nijnsel/TVE MD1 10.00u
Nijnsel MF - Boerdonk MF 10.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 9/4
1 Echtpr. Seegers 60,42 % 2 Mevr. 
A.v.d.Velden-Hr. L.v.Uffelen 57,50 % 
3 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
56,25 % 4 Dms. N.Lathouwers- 
Z.Bevers  en Hrn. Van Erp 52,92 %.

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 9/4
1 Echtpr. Seegers 60,42 % 2 Mevr. 
A.v.d.Velden-Hr. L.v.Uffelen 57,50 % 
3 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
56,25 % 4 Dms. N.Lathouwers- 
Z.Bevers  en Hrn. Van Erp 52,92 %.

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 9 april: 
A lijn 1. Coen Meuwissen-Peter Sche-
pers 60.76 ; 2. Ardie v. Bakel- Lies-
beth Bekkers 60.07.; 3. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 56.60. zie ook: 
www.deneinder.nl

BC Rooi 750

Uitslag d.d. 9/4:
A-lijn: 1.Hetty van Geffen & Lieke Pie-
ters 60,00  2.Will Schilder & Tino Hille-
naar 58,33 3. Jos van Rijbroek & Harrie 
van Rijbroek 55,00
B-lijn: 1.Anneke Majoor & Toon Ma-
joor  67,19   2.Ria Habraken & Toon 
Habraken 55,73  3.Heleen Voets & In-
eke Wijtzes 52,29

C-lijn: 1.Jan Verbunt & Christ Verhoe-
ven 60,42 2.Harrie Hol & Ad van Kaat-
hoven 55,73  3.Hans Huijbers & Lenie 
v.d. Wall 54,69

Bridgeclub De Neul

Uitslag 14/4:
A-lijn: Nellie en Ad Vervoort t61.20; 2. 
Henny van de Linden en Ria Theunis 
59.90; 3. Mia Poels en Peter Wage-
naar 57.81
B-lijn: 1. Anja Lafleur  en Marielle van 
de Ven 61.01; 2. Hans van den Brand 
en Jo Verhoeven 58.45; 3. Mien van 
Rooij en Jan van Rooij 57.50
C-lijn: 1. Gerda en Bert Schellekens 
64.58; 2. Lenie van Rooij en Marianne 
Timmermans 60.07; 3. Ardie van Bakel 
en Johan van Bakel 55.90
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje

Uitslag 14/4:
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
58,06; 2 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 57,57; 3 Ad van de Laar & 
Elvira Thijssen 56,14
B-lijn: 1 Ben van de Hoef & Wim Stie-
rum 61,98; 2 Irmgard Etman & Dirk 
Gillissen 60,42; 3 Jan van Rooij & Piet 
Voss 56,77
C-lijn: 1 Maria Bloem & Jan van Lanen 
62,24; 2 Bets van der Ven & Rietje Vi-
anen 54,43; 3 Nelly Derks van de Ven 
& Jo Renders 53,44

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen 
KV Rooi 1-Bladella 1  7-4
JES 1-KV Rooi 1  7-9
KV Rooi MW1-SVSH MW 1  16-4
Nijnsel MW2-KV Rooi MW 2  8-4
Celeritas MW1-KV Rooi MW 3  8-10
KV Rooi A1-BMC A1  8-6
KV Rooi A2-Blauw Wit A1  3-5 
KV Rooi B1-Stormvogels B1  5-2,
Flamingo’s C1-KV Rooi C1  5-2 
KV Rooi C2-Ollandia C1  1-1
KV Rooi D1-KSV D1  6-8
KV Rooi D2-JES D1  6-5
KV Rooi E1-Klimop E1  1-2
KV Rooi E2-De Kangeroe E1  15-0
De Korfrakkers F2-KV Rooi F1  13-1
KV Rooi F2-Altior F2  2-2

Programma woe 16/4:
SVSH MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW2-Nijnsel MW 2  a. 19.30u. 
KV Rooi MW3-Celeritas MW 1  a. 20.00u.

Programma za 19/4:
Blauw Wit A1-KV Rooi A2  v. 12.00u. 
Oranje Wit B1-KV Rooi B1  v. 13.45u. 
KV Rooi C1-Flamingo’s C1  a. 15.00u. 

Odisco C1-KV Rooi C2  v. 13.15u.  
KSV D1-KV Rooi D1  v. 10.00u. 
JES D1-KV Rooi D2  v. 10.00u. 
Klimop E1-KV Rooi E1  v. 08.15u. 
KV Rooi E2-Alico E1  a. 10.30u. 
KV Rooi F1-De Korfrakkers F2  a. 10.00u. 
SCMH F1-KV Rooi F2  v. 09.15u.

Programma di 22/4:
KV Rooi A2-JES A2  a. 19.00u. 
KV Rooi 2-Bladella 2  a. 20.00u.

KV Odisco

Uitslagen
Odisco MW1 - Corridor MW1 8 - 3
Rooi C2 - Odisco C1   1 - 1
Odisco D1 - Altior D3    0 - 6
Avanti (S) F2 - Odisco F1   11 - 2
Odisco F2 - Korloo F1     0 - 19
Celeritas (S) 1 - Odisco 1  17 - 6
KSV/SVSH 4 - Odisco 2        5 - 8 

Programma za 19/4:
Odisco C1 - Rooi C2       14:00u
Odisco F1 - De Korfrakkers F4 11:30u
Korloo F1 - Odisco F2   10:30u
Ma 21/4:
Odisco 1 -Klimop (K) 1   13:00u

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Midako 1-Nijnsel 1 8-12
DOS (A) MW1-Nijnsel MW1 14-2
Nijnsel MW2-Rooi MW2 8-4

Uitslagen Jeugd:
Nijnsel B1-Flash B1 0-11
Nijnsel C1-Corridor C1 3-1
Nijnsel E1-Winty E2 3-3

Programma senioren woe 16/4:
Nijnsel MW1-DOS (A) MW1 a:19.15u
Rooi MW2-Nijnsel MW2 v:18.45u

Programma jeugd za 19/4:
SDO ’99 A1-Nijnsel A1 v:9.30u
Flash B1-Nijnsel B1 v:11.30u
Corridor C1-Nijnsel C1 v:9.45u
Winty E2-Nijnsel E1 v:8.15u

hardlopen

SV Fortuna ‘67

9 april Rijen Leemputtenloop 
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 47.24

11 april Bladel Bladellarun 
VrouwenTrim 5.000 m
Pam van den Hurk 27.13 (PR)

MannenTrim 10.000 m
Peter van Rooij 52.17

VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 48.45 (1e)

NIEUW IN ONS 
VERHUURASSORTIMENT

GAZONBELUCHTER
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT

TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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MooiRooikrantDe 47

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Rens de Roo
Ollandia

Afgelopen zondag mocht Rens de 
Roo de aftrap verrichten tijdens 
Ollandia 1 - NLC '03 1. Hij is 9 
jaar oud en hij woont samen met 
zus Maud en hamster Spekkie in 
Olland. Rens zit in groep 5 van Bs 
De Sprongh. De gymlessen vind 
Rens het leukst op school. Spel-
ling en taal vind hij minder leuk. 
Later hoopt Rens papa en opa te 
worden. Rens voetbalt in het su-
pergoede team van de E2. Vaak 
speelt hij op het middenveld waar 
hij zijn talenten goed kan laten 
zien. Wilbert Maas is zijn favoriet 
binnen Ollandia. Robin van Persie 
en Lionel Messi zijn volgens Rens 
goede voetballers. Rens' favo-
riete voetbalclubs zijn PSV en Fc 

Barcelona. Naast voetbal speelt 
Rens ook graag een potje tennis. 

Boskant wint, nijnsel speelt gelijk

Zorgen voor Rhode én Ollandia
voetbal

Na Ollandia, dat al een paar we-
ken op laatste plaats bezet, is nu 
ook Rhode in serieuze degradatie-
nood gekomen. De ploeg van trai-
ner Theo van Lieshout verloor thuis 
van DAW, en staat nu nog maar drie 
punten boven de degradatiestreep. 
Boskant kan de nacompetitie al 
bijna niet meer mislopen, Nijnsel 
speelde in een kampioensroes ge-
lijk.

Rhode – DAW 0-2 (0-0)
„’t Komt goed!” Rhode-trainer 
Theo van Lieshout wil nog niet van 
opgeven weten, ook niet nu twee 
wedstrijden voor het einde de rode 
streep boven plaats elf akelig dichtbij 
komt. Zeker, Rhode bezet nog steeds 
de vierde plaats, maar de top drie is 
inmiddels verder weg dan de staart 
van de ranglijst. Zo ver weg zelfs, 
dat Van Lieshout lijfsbehoud tot 
absolute prioriteit heeft verklaard. 
Nacompetitie om promotie, enkele 
weken geleden nog zeer goed mo-
gelijk, is een extraatje waar niemand 
op sportpark De Neul nog serieus 
rekening mee houdt. „We hebben 
momenteel niets in de tweede klas-
se te zoeken”, aldus Van Lieshout 
zondag na afloop van de wedstrijd. 
„Daarvoor spelen we met te veel 
eerstejaars senioren, en daarvoor is 
het spel te wisselvallig. Er zijn vlagen 
van wedstrijden dat we voldoende 
kwaliteit tonen voor de derde klasse, 
maar ook vlagen dat we door de on-
dergrens zakken.” De tweede helft 
van de ontmoeting met DAW viel in 
de laatste categorie. Nadat Rhode in 
het eerste bedrijf kans op kans miste 
en na 41 minuten uit de eerste de 
beste tegenstoot op achterstand 
kwam, viel de ploeg na rust ver weg. 
„Het vertrouwen ontbreekt”, aldus 
Van Lieshout. Na een voetballoos 
paasweekeinde moet Rhode bij en 
tegen Avanti laten zien dat het de 
derde klasse wel degelijk waard is.

Ollandia – NLC ’03 1-2 (0-0)
Ook op Ekkerzicht wordt met sa-
mengeknepen billen uitgekeken 
naar de laatste twee wedstrijden van 
het seizoen. Ollandia krijgt over an-
derhalve week Ruwaard op bezoek 
en moet daarna naar Boskant voor 
de derby. Vooral die eerste wedstrijd 
is er eentje op leven en dood, want 
Ruwaard staat op maar één punt 
voorsprong tiende – en dus boven 
de degradatiestreep. „Wie die pot 
verliest, is gedegradeerd”, bena-
drukt coach Gerard van Zutphen het 
belang van die ontmoeting. Een mo-
gelijk onheilspellende mededeling, 
want eerder dit seizoen, in Oss, ging 
Ollandia met 3-1 onderuit. Veel van 
de spanning had Ollandia zich kun-
nen besparen als het ten minste een 
puntje had gepakt tegen NLC. Dat 
leek heel lang te lukken, maar na het 
verstrijken van de officiële speeltijd 
wisten de Lithenaren er toch nog 
eentje binnen te prikken. „Het is 
als zo vaak”, sombert Van Zutphen. 
„We spelen een goede eerste helft, 
hebben in het eerste kwartier zelfs 
twee levensgrote kansen. Hun eer-
ste doelpunt valt vanuit buitenspel, 
maar gelukkig komen we nog op 
gelijke hoogte. Na de 1-1 vergeten 
we te voetballen, en hebben we de 
scheidsrechter ook niet mee.” On-
danks de zure nederlaag blijft Van 
Zutphen, misschien wel tegen beter 
weten in, strijdbaar. „Het zit er nog 
in, we blijven geloven.”

Boskant – DVG 3-0 (0-0)
En misschien is het Boskant wel dat 
Ollandia van degradatie gaat red-
den. De ploeg van coach Henry van 
Wanrooij is hard op weg een plek in 
de nacompetitie veilig te stellen, en 
zou de laatste wedstrijd misschien 
wel ’om des keizers baard’ kunnen 
spelen. In dat geval, wanneer de 
ploeg ook krachten wil sparen voor 
de promotiewedstrijden, wil Van 
Wanrooij ’niet uitsluiten’ dat hij de 
zwart-witten een handje zal toeste-

ken. „Zo zit het voetbal in elkaar, je 
geeft elkaar soms een cadeautje. Ik 
heb er niet zoveel mee, ik wil voor 
ieder punt knokken”, houdt de oe-
fenmeester zich voorlopig op de 
vlakte. In de derby tegen het tegen 
degradatie knokkende DVG was 
het Boskant dat bleef voetballen, 
en daarom in de tweede helft het 
verschil kon maken, aldus Van Wan-
rooij. „Het was een teamprestatie 
van onze kant, de meest voetballen-
de ploeg heeft gewonnen”, aldus de 
tevreden trainer. Vooral de vrije trap 
van Frank van der Heijden, Boskants 
eerste doelpunt, zat er heel lekker 
in. Op paaszaterdag haalt Boskant in 
tegen FC Schadewijk, daarna volgen 
nog wedstrijden tegen NLC ’03 en 
dus Ollandia. Met concurrent Cito 
dat punten liet liggen is Boskant 
bijna zeker voor de nacompetitie. 
Van Wanrooij: „En als we van Scha-
dewijk winnen, zijn we helemaal een 
heel eind.” De support van Ollandia 
zullen ze zeker hebben.

FC de Rakt – Nijnsel 1-1 (0-0)
„Maak er maar geen lang stukje van, 
dat is deze wedstrijd niet waard.” 
Theo Hageman, sinds vorige week 
kampioenentrainer bij Nijnsel, was 
niet te spreken over de eerste wed-
strijd die zijn ploeg na het behalen 
van de titel op de mat legde. „We 
waren er met ons hoofd niet bij, en 
nog hadden we moeten winnen”, 
stelde de oefenmeester na afloop 
van het teleurstellend in 1-1 ge-
eindigde duel. „We maakten onze 
kansen niet af.” FC de Rakt, dat alle 
zeilen bijzet om niet te hoeven de-
graderen, kón simpelweg niet beter, 
Nijnsel zakte diep door de onder-
grens. Toby Verhoeven zette zijn 
ploeg nog wel op voorsprong, FC de 
Rakt kwam alsnog langszij. De zon-
dag na Pasen speelt Nijnsel de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Tegen 
WHV is de ploeg volgens de eigen 
trainer „verplicht een knallende af-
sluiter neer te zetten”.

al 64 inschrijvingen voor 9e editie, nog enkele 
plekken beschikbaar

Beach Soccer Rooi maakt 
programma Beachparty bekend

beachsoccer

De organisatie van Beach Soccer 
Rooi draait weer op volle toeren, 
het driedaagse pinksterevenement 
wordt dit jaar voor de negende keer 
georganiseerd, de populariteit van 
dit Rooise evenement blijft met de 
jaren groeien. Naast een groot deel-
nemersveld presenteert de organisa-
tie ook met trots de programmering 
van de Beachparty op zondag 9 juni.

Rave van Fortuin 
Naast sportieve prestaties op het 
zand is de (Rooise) gezelligheid ook 
een belangrijke factor tijdens Beach 
Soccer Rooi. Dit jaar presenteert de 
organisatie een heuse “line-up” be-
staande uit drie topacts; de avond 
wordt geopend door “Rave van For-
tuin”; Dans van der Togt haalt zijn 
glitterpak uit de mottenballen en 
Leontien zoekt haar push-up weer 
op. Het rad wordt gecheckt, ge-
smeerd en volgeschreven met de 
meest vette en foute muziekstij-
len…..en draaien maar!  

Hiddem Up
De volgende DJ achter de draaitafels 
op het evenemententerrein is Hiddem 
Up (Hidde Meeuwis), deze jonge 
Rooienaar is in het landelijke clubcir-
cuit flink aan de weg aan het timme-
ren. Zijn repertoire omarmt tech- uk- 
deep- house en techno. Hij mixt and 
matcht  deze invloeden tot een aan-

stekelijke feel good sound met een 
high energy level. Koning in het ver-
bazen van zijn publiek en het raken 
van de juiste snaar to HIDD EM UP.

3FM DJ/Producer Tjitse Leemhuis
De beachparty wordt afgesloten 
door 3FM DJ Tjitse Leemhuis. Tjitse 
is bekend van radioprogramma’s 
als “Extra Weekend” en “Met 
Michiel” op 3FM. Daarnaast draait 
hij op vele feesten en festivals 
door heel het land onder de naam 
“Hilversum House Maffia” met 
3FM-collega Domien Verschuren.  
Dit betekent anderhalf uur lang de 
dikste housetracks van het moment 
in de mix. Uiteraard afgewisseld met 
herkenbare hits. Alles om er één 
groot feest van te maken.

Nog een paar plekjes beschikbaar
Het deelnemersveld van Beach 
Soccer Rooi is dit jaar ongekend 
groot, op dit moment hebben zich 
al 64 teams ingeschreven voor de 
negende editie van Beach Soc-
cer Rooi.  De overgrote meerder-
heid van de teams is afkomstig uit 
gemeente Sint-Oedenrode. Er zijn 
nog slechts een paar plekken be-
schikbaar; het herentoernooi en de 
categorie voor de B-junioren zit vol, 
voor de overige categorieën zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Kijk op 
www.beachsoccerrooi.nl/deelne-
mers voor een overzicht van de be-
schikbare plekken.
Beach Soccer Rooi vindt plaats op 7, 
8 & 9 juni plaats op het evenemen-
tenterrein “De Neul”. De Beachpar-
ty is op zondag 8 juni en start om 
19:00uur. Entree is gratis. 
Meer informatie is te vinden op 
www.beachsoccerrooi.nl. t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS
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MooiRooikrantDe48 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
Rooi Actueel volgt nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Vaak worden dagelijks nieuwe onder-
werpen toegevoegd! Uitzending: elk 
heel uur, vlak voor alle andere pro-
gramma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 17 april in Rondje Rooi een ver-
scheidenheid aan onderwerpen. 
Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 
– 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Oog Op Rooi Aflevering april 2014 
(herhaling). Met als gasten:
- Leo Leenders over de Stichting Zien-
derogen  
- Walter Versantvoort van 4Pico over 
zijn opmerkelijke hightech onderne-
ming 
- Wijkagent Frans van Rozendaal over 
voorkomen inbraken in Rooi.
Mensen op straat wordt gevraagd of 
ze winkelen in Rooi.
Willy Damen vertelt over de Mater 
Lemmensstraat.
 
Nieuwe serie “Hoe gaat het met …?”
Op 19 april start bij TV Meierij een 
miniserie over oud-Rooienaren in het 
buitenland. En het gaat niet alleen over 
hen, de film is óók zelf door de oud-
Rooienaar gemaakt;  speciaal voor de 
Rooise kijkers van TV Meierij.
De deelnemers vertellen  en laten na-
tuurlijk veel zien, over hun leven in hun 
nieuwe woonplaats. Het zijn, toevallig, 
allemaal vrouwen, die de beelden zelf 
hebben gemaakt. Geen van hen heeft 
ooit een videocamera in handen ge-
had! Het is dus een home video waar 
soms wat onduidelijke beelden in voor-
komen, maar dat nemen wij van TV 
Meierij voor lief. In de eerste aflevering  
gaan we naar Melbourne in het verre 
Australië. Daar woont al 45 jaar Co-
bien van de Kamp. Zij is in 1969 in Rooi 
getrouwd met de Engelsman Michael 
Watts. Kort na hun huwelijk zijn zij naar 
Australië vertrokken, waar ze 30 jaar 
als binnenhuisarchitecte heeft gewerkt. 
Michael en zij hebben 2 kinderen ge-
kregen; Rachel en Anouk. Inmiddels 
zijn Cobien en Michael gepensioneerd. 
Kijk hoe ‘t oud-Rooienaren vergaat aan 
de andere kant van de wereld!

Deze aflevering wordt uitgezonden tot 
en met vrijdag 25 april.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)

3 maart - 20 april 
Tentoonstelling 
Maria Kemps
Mariendael 

10 maart - 23 juni 
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling bij 
Centrum Maia

Hongerstraat 14

16 april 
Roois biergilde
café van Ouds 

18 april 
Goede vrijdag

19 - 21 april 
Opening 

Streekbelevingscentrum 
De Gasthuishoeve
Liempdseweg 31 

19 april 
Weidevogelkijkdag
Schijndelse Heide 

21 april 
Paashaasbezoek en 

knutselmiddag
Kinderboerderij 
de Kienehoeve 

21 april 
Rabobank Hockeyclinic

MHC terrein 

24 april 
Film: De Rouille et d’os

Mariendael 

25 april 
Rythm & Blues 

door MoyoHand
Eet- en muziekcafé 

De Ossekop 

25 april
Koningsnacht – 

muziek in het centrum
Sint-Oedenrode

26 april 
Koningsdag

27 april 
OLAT wandeltocht
De Vresselse Hut 

27 april 
Rikken Dorpskapel
De Dorpsherberg

28 april
E-bike cursus

Sint-Oedenrode 

29 april 
Herhaling reanimatie 

met AED
Zorgboerderij de Dommelhoeve

1 mei 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de 
eeuwen heen

Odendael 

3 mei 
Dansavond KBO

Odendael 

4 mei - 24 juni
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

4 mei
Dodenherdenking
Sint-Oedenrode

4 mei 
Libellenexcursie 

Hazeputten 

5 mei 
Bevrijdingsdag

Nederland

5 mei 
Van de Ven Academy – 

Cocreatie: 
samen innoveren 

Jan Tinbergenstraat 4 

7 mei 
Mamacafé
Grand café 

De Gouden Leeuw 

9 mei 
Lezing Peter Buwalda

De Knoptoren 

9 mei 
Beachparty

The Joy 

10 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode

12 mei 
KBO-fi lm: An offi cer 

and a gentleman
Odendael 

14 mei 
Verkeersexamen

Centrum Sint-Oedenrode 

16 mei 
Bekerfi nale + 

seizoensafsluiting 
zaalvoetbal
De Streepen 

17 mei 
The Shadowhearts
Eet- en muziekcafé 

De Ossekop 

17 - 18 mei
Met nachtvlinders 

ontwaken met natuurontbijt
Martinuskapel 

Everse Akkerpad 

18 mei 
Mathieu Dirven 
Koffi econcert

Kasteel Henkenshage 

18 mei 
Benefi etrit Rondom Rooi

Sint-Oedenrode 
en omstreken 

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




