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Plan alvast voor 

31 maart uw eigen 

Open Huizen Route. 

Kijk op www.vdlaar.nl

Kofferen 71 
5492 BM Sint-Oedenrode

0413 47 21 18 - info@vdlaar.nl

NIEUWE COLLECTIE 
ZOMER 2012 

IS BINNEN
Boudewijns Schoenen B.V.

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

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Rouwstemming in raadzaal na opstappen wethouder Van den Berk
Een persconferentie waarvoor de 
uitnodiging slechts enkele uren 
vooraf wordt verzonden voorspelt 
een belangrijke gebeurtenis. En 
een bijzondere, want er zijn mid-
delen genoeg om de pers te in-
formeren. Wat meteen opvalt is 
de overvolle publieke tribune, ver 
ontoereikend om al het publiek te 
herbergen waardoor de meesten 
op de gang moesten blijven staan. 
Hoezo, publiek? Een persconfe-
rentie is toch voor de pers? 

De gezichten staan bedrukt. Een 
uur daarvoor waren sirenes te ho-
ren. Een groot ongeluk?
Nee, de gezichten komen bekend 
voor. Het zijn de ambtenaren van 
de gemeente. De perstafel is be-

zet. Door de fractievoorzitters van 
de coalitie. De pers mag nu even 
op hun stoel gaan zitten. Letterlijk 
dan. 

Burgemeester Peter Maas schraapt 
de keel. Ook hij kijkt bedrukt. En 
al gauw komt het hoge woord er-
uit. Henriëtte van den Berk heeft 
haar ontslag als wethouder aan-
geboden, zoals dat formeel heet. 
Een aanbod dat je in het politieke 
krachtenveld niet kunt weigeren. 
En een verzoek aan de pers: stel 
haar geen vragen. Henriëtte van 
den Berk neemt plaats en leest 
haar verhaal voor. Het is muisstil in 
de zaal.  Aan het eind van haar af-
scheidsbrief, bij de zin “U zult be-
grijpen met hoeveel emotie ik deze 

beslissing heb genomen”, maakt 
ze dat meteen zichtbaar.

Bij het verlaten van de zaal valt een 
ovationeel applaus haar ten deel. 
Iedereen gaat staan. Het respect is 
zichtbaar en voelbaar. De fractie-
leiders van de coalitiepartijen ge-
ven een korte nabeschouwing. De 
woorden respect en moedig wor-
den door alle drie genoemd. Wiel 
Sporken: “Er wordt veel gevraagd 
van de spelers in deze arena. Een 
goed bestemmingsplan is niet 
goed genoeg. De wethouder heeft 
een moeilijke maar vooral moe-
dige beslissing genomen. Voor het 
CDA Rooi is haar vertrek een grote 
aderlating. Maar laat duidelijk zijn: 
deze coalitie staat als een huis.” 

NL DOET, doet wonderen
Afgelopen vrijdag en zaterdag 
stond het hele land in het teken 
van NL DOET; de grootste vrijwil-
ligersactie van het land, georgani-
seerd door het oranjefonds. Ook 
diverse Rooienaren staken vrijwil-
lig de handen uit de mouwen, on-
dersteund door Welzijn Salus. Zo 
konden, dankzij de vrijwilligers, 
een aantal bewoners van Oden-
dael afgelopen vrijdag deelnemen 
aan de voorleesochtend in de bi-
bliotheek. 

Op verschillende plekken in Sint-
Oedenrode werden hand- en 
spandiensten verricht. Diverse 
AED’s werden gecontroleerd en 
daar waar nodig gerepareerd. Tij-
dens de verhuizing van Welzijn Sa-
lus werd behoorlijk gesjouwd. 

» lees verder op pag. 21

Rooi krijgt nieuwe kapel met 
meerdere doeleinden

Op de hoek van de kruising Krem-
selen/Liempdseweg zal binnenkort 
een nieuwe kapel worden geplaatst. 
De kapel zal de naam krijgen van de 
Heilige Rita en het stukje grond van 
boomkwekerij Van den Hurk, waar 

het bedehuisje op komt te staan, 
wordt benut voor meerdere doelein-
den. Er komt een rustpunt voor rui-
ters en er zal een kleine fruitboom-
gaard aangeplant worden, zodat 
passanten straks kunnen aanleggen 
om een lekker stukje fruit te eten.

De realisatie van de Kapel van de 
Heilige Rita, uitgevoerd door een 
paar buurtgenoten  past naadloos 
op  een initiatief van Greenport 
Midden-Brabant. Een krachten-
bundeling van ongeveer zeventig 
regionale boomkwekers, waarvan 
ook enkele leden uit Sint-Oeden-
rode komen. De instantie pleit na-
melijk voor goede samenwerking 
met Stichtingen die het landschap 
een warm hart toe dragen, zoals in 
dit geval het Brabants Landschap 
en Stichting Roois Landschap. 

» lees verder op pag. 23

 
Rooi Rolt de rode loper voor u uit !
Zondag 25 Maart Winkels geopend

van 12.00u tot 17.00u SInt-Oedenrode

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Politiek draagvlak voor 
communicatiecursus gemeente  

Wie er nu eigenlijk bij de ge-
meente in aanmerking komen 
voor een bijscholing in commu-
nicatie werd dinsdagavond in de 
voorbereidingscommissie niet 
duidelijk. Wel duidelijk was, dat 
een meerderheid achter een cur-
sus stond. De eenmansfracties 
zagen zo’n cursus voor de ambte-
naren helemaal niet zitten en ook 
volgens de DGS was dit niet de 
oplossing voor het communica-
tieprobleem. 

Onwetend van het aanstaande 
ontslag van Henriëtte van den 
Berk, kwamen opgekropte frus-
traties bij de raadsleden dinsdag 
nog met terugwerkende kracht 

los. Met haar besluit afgelopen 
donderdag speelt dit geen rol 
meer en zijn de ogen alleen nog 
gericht op de toekomst.

Nieuwe wethouder in beeld
Al tijdens de aankondiging van 
het vertrek van Henriëtte van 
den Berk als wethouder rees de 
vraag: wie zal de opengevallen 
wethouderspost, met die zware 
portefeuille, gaan invullen? De 
meest gehoorde vraag aan de zij-
lijn was: zou die ook uit het CDA 
komen? Inmiddels wijzen de ge-
ruchten richting Daniëlle Aarts, 
momenteel Statenlid. Evenals 
Henriëtte van den Berk heeft zij 
een achtergrond bij de ZLTO. De 
Rooise CDA-fractie wil echter nog 
geen namen kwijt. Het enige feit 
op dit moment is, dat ze past in 
het zoekprofiel dat het CDA-Rooi 
heeft opgesteld.

De buitenwacht speculeerde ook 
even over Jan Verhagen en Wiel 
Sporken als mogelijke opvolgers, 
maar om uiteenlopende redenen 
vielen die al gauw af. Daarnaast is 
CDA-Rooi de laatste jaren flink in 
de rui, ook geen goede ontwikke-
ling voor zo’n post.   

“Als de CDA-fractie Rooi er niet 
uitkomt met een wethouder, wil 
de DGS daar wel mee naar kij-
ken,” bood DGS fractievoorzitter 
Hans Hulsen in de raadsvergade-
ring aan. Niemand ging daarop 
in.  Maar ook in de Rooise DGS-

kringen lijkt daar geen geschikte of 
ambitieuze kandidaat voor aanwe-
zig. Reden voor DeMooiRooiKrant 
om hem eens te vragen naar de 
reden van dat aanbod. 

H: “Wij kennen inderdaad iemand 
die capabel is voor die post.” 
DMRK: Heeft de DGS dan een 
kandidaat uit eigen kring? 
H: “Nee, de persoon in kwestie 
woont niet eens in Rooi.”
DMRK: Is dat geen vereiste dan?
H: “Nee hoor, in andere gemeen-
tes komt dat ook voor.”
DMRK: Stel dát hij capabel is, wíl 
hij dan ook wel wethouder zijn in 
Rooi?
H: “Dat weet ik niet.”
DMRK: (het is dus een man) Heb-
ben jullie hem daarvoor eigenlijk 
wel benaderd?
H: “Nee, nog niet.”
DMRK: Hij weet dus nog van 
niets?
H: Klopt.
DMRK: Maar je zult toch wel ie-
mand vragen met jullie gedachte-
goed?
H: “Niet per sé. Het is wel iemand 
uit een lokale partij.”
DMRK: En nu ga je vast vertellen 
wie dat is.
H: “Ik vind dat ik voorlopig wel 
genoeg heb verteld.”  

Wethouder Van den Berk biedt 
ontslag aan

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 77-jarige leeftijd 
onze oud-medewerker 
Wout van Dijck 

is overleden.
 

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 

Gemeentebestuur en medewerkers

Burgemeester                Secretaris            
            P.M. Maas                     P.J.E. van de Loo      

OVERLIJDENSBERICHTEN

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht 
van ons heengegaan onze lieve tante en oud-tante
 

Nelly de Koning
 

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
 
 
    Familie de Koning

 
Veghel, 16 maart 2012
Correspondentieadres: 
Willemstraat 23, 5491 JR Sint -Oedenrode
 
 

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

body & mind training

 meer werk dan tijd
 hoofd overvol
 chronisch moe/pijn

MINDFULNESS
SINT-OEDENRODE

start 8-weekse training april 

T:06-40382117 E: insideoutbmt@upcmail.nl 

Wethouder Henriëtte van den Berk 
heeft op donderdagmiddag 15 
maart met onmiddellijke ingang 
haar ontslag aangeboden. In een 
persconferentie lichtte zij haar be-
sluit toe. Daarin gaf ze aan dat ze 
zich altijd met veel passie en plezier 
heeft ingezet voor de gemeente en 
dat de laatste periode haar niet in 
de koude kleren is gaan zitten. Van 
den Berk gaf aan tot het besluit te 

zijn gekomen omdat ze onvoor-
waardelijk vertrouwen miste in het 
dossier Bestemmingsplan Buitenge-
bied en andere dossiers. Een zwarte 
dag, volgens de wethouder, maar ze 
is ook erg trots op de dingen waar 
ze sturing aan heeft mogen geven, 
zoals o.a. Logtenburg, de Rooise 
Zoom, Lange Steeg enz. Lees de ge-
hele verklaring op www.mooirooi.nl. 

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

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

Openingstijden: 
Iedere vrijdag: 

van 17.30 tot 20.30 uur.
 Iedere zaterdag: 

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

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

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

NIEUWE 
RENAULT TRAFIC

       

NIEUWE 
RENAULT MASTER

Diverse uit voorraad leverbaar !

Nu tijdelijk 
nieuwe Renault bedrijfswagens 

met 20% korting!!

bestelauto van het jaar 2011

bestelauto van het jaar 2012
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Niet iedereen blij met bestemmingsplan Nijnsel 
Om de zoveel tijd wordt een be-
stemmingsplan gewijzigd, om 
aan te blijven sluiten aan de ver-
anderde maatschappij, wetgeving 
en gemeentelijke taken. In Rooi 
heeft dat allemaal lang geduurd, 
inmiddels worden de bestem-
mingsplannen een voor een aan-
gepast en de klus is bijna klaar. 
Het bestemmingsplan Nijnsel was 
na 22 jaar aan een herziening toe. 
En al heeft het lang niet zoveel 
stof doen opwaaien als het be-
stemmingsplan buitengebied, niet 
iedereen was er blij mee.

Voor twee van de tien ingebrach-
te zienswijzen (bezwaren) waren 
dinsdag in de voorbereidingscom-
missie insprekers: Ad van der Aa 
namens Van Kaathoven BV en 
Rooise wegenbouw BV, en Jan 
van der Aa namens de Stichtingen 
Zalencentrum de Beckart, Nijnsels 
Algemeen Belang (NAB) en de 
Dorpsraad Nijnsel. 

Zalencentrum De Beckart maakt zich 
grote zorgen om de “maatschappe-
lijke bestemming” die het nieuwe 
ontwerp bestemmingsplan Nijnsel 
hun oplegt vanwege de aanpas-
singen in de Drank- en Horecawet. 
Daarbij is alleen ondersteunende 
horeca ten dienste van de maat-
schappelijke functies toegestaan.

Namens de Stichting Zalencen-
trum de Beckart, Stichting Nijnsels 
Algemeen Belang (NAB) en stich-
ting Dorpsraad Nijnsel betoogde 
inspreker J. van der Aa dinsdag in 
de voorbereidingscommissie, dat 
het college aan een aantal zaken 
voorbijgaat. “Jullie nieuwe notitie is 
niet van toepassing op de Beckart. 
De Beckart voldoet aan alle voor-
waarden om niet voor maatschap-
pelijke bestemming in aanmerking 
te komen. Ze werken niet met vrij-
willigers, ontvangen geen subsidies 
en voor het personeel worden alle 
premies afgedragen.” 
Al ontvangt De Beckart sinds 1990 
geen subsidie meer, in de ogen van 
het college heeft het zalencentrum 
van oudsher een maatschappelijke 
functie, en is geen volledig  com-
mercieel bedrijf. “Er staat ook nog 
steeds een lijntje met de gemeente” 
aldus burgemeester P. Maas. De 
gemeente neemt namelijk het on-
derhoud van de buitenkant van het 
zalencentrum voor haar rekening.
Hij probeerde de inspreker gerust 
te stellen met de mededeling dat 
via een afwijking van het bestem-
mingsplan verbreding van de ho-
reca-activiteiten zal worden toe-
gestaan. Dit in afwachting van het 
vaststellen van de verordening, om 
precedentwerking te voorkomen. 
De gemeente moet die verorde-
ning op 1 juli aanstaande in orde 
hebben, omdat de handhaving 
van de Drank- en Horecawet van-
af die datum bij de gemeente komt 
te liggen. 
Van der Aa: “Tot 1 juli moeten wij 
dus wachten wat uw beleid is.” 

Namens Van Kaathoven BV en 
Rooise Wegenbouw BV betoogde 
Ad van der Aa dat de bestemming 
“Bedrijf” met functie “transport” 

het bedrijf minder mogelijkheden 
geven dan ze nu hebben, met 
o.a. sloopactiviteiten. Het college 
hield echter voet bij stuk, omdat 
het huidige bestemmingsplan bij 
de Huisakkerweg “transport en 
bouwmaterialen” noemt. Boven-
dien vinden aan de Huisakkerweg 
nog maar beperkte activiteiten 
plaats nu het bedrijf grotendeels al 
verplaatst is naar de Liempdseweg, 
waar later mogelijk alle activiteiten 
worden ondergebracht.   

Soedesh Bechan: Ik wil dat al mijn 
klanten blij zijn met mijn service. 

In de service business draait 
alles om de klant. Mijn klanten 

staan dan ook centraal. Mijn blije 06-12538218 - contact@faqcomputers.nl - www.faqcomputers.nl

Heeft u velen uren gewerkt aan een belangrijk document en heeft u 
deze per ongeluk geheel gewist van uw computer. Haal rustig adem en 
neem contact op met FAQ Computers. Misschien kan ik uw belangrijke 
Excel sheet/ Word �le of ander document toch nog terug halen voor u. 
Hoe minder u doet op uw computer na het wissen van bestand, hoe 
groter de kans dat ik uw bestand kan redden.

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

1e en 2de Paasdag
Paasbrunch vanaf 11.00 uur

€ 24,95 per persoon 
inclusief 1 uur gratis kegelen 

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

Springkussen aanwezig.

Reserveer snel … vol is vol.

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

www.devresselsehut.nl

Lentekriebels op O.B.S. de Springplank

De Week van de Lentekriebels 
is een nationale projectweek in 
het basisonderwijs waarin een 
hele week relationele en seksu-
ele vorming gegeven wordt in 
groep 1 t/m 8. Inmiddels doen al 
350 scholen mee! Gelukkig zien 
steeds meer basisscholen het be-
lang in van relationele en seksu-
ele vorming bij kinderen. Zo ook 
O.B.S. de Springplank. 

Van 19 t/m 23 maart 2012 wordt 

voor de zevende keer de 'Week 
van de Lentekriebels' voor het 
basisonderwijs georganiseerd. In 
deze week wordt in groep 1 t/m 8 
elke dag een les relationele en sek-
suele vorming gegeven, passend 
bij de leeftijd van de kinderen. Af-
gelopen maandag 19 maart starte 
O.B.S. de Springplank voor de eer-
ste keer met deze projectweek die 
geopend werd met het gezamen-
lijk oplaten van een mooie hart-
jesballon met daaraan een wens 

voor een ander. De een wenste de 
ander een gelukkig en gezond le-
ven toe en de ander een fijne rela-
tie. Hopelijk komen de wensen uit 
voor diegene die de ballon vindt in 
zijn of haar tuin.  Wij gaan in ieder 
geval met veel plezier en natuurlijk 
met veel Lentekriebels de week te-
gemoet. Meer foto’s en informatie 
over de inhoud van deze week is 
te vinden op 
www.obs-despringplank.nl. 
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Bestemmingsplan Buitengebied 
vastgesteld
Met veel hangen en wurgen is het 
bestemmingsplan buitengebied 
donderdagavond vastgesteld. Met 
uitzondering van EBK stemden 
alle fracties voor. 

Het college stond voor de moei-
lijke taak om de vaststelling tot 
een goed einde te brengen, na 
een zware dag waarin ze ook nog 
zonder portefeuillehouder de klus 
moesten afmaken. Burgemeester 
Peter Maas verzocht de fracties 
dan ook om de zaak op hoofdlij-
nen te behandelen. Al met al duur-
de het toch nog drie uur voordat 
de voorzitter met een – niet toe-
vallig – oorverdovende klap het 
agendapunt afhamerde.

Voor een overvolle publieke tribu-
ne werden onder meer vijf amen-
dementen en zeven moties behan-
deld. Maar niet voordat inspreker 
Marleen Plaat een beschamende 
waslijst aan blunders en niet na-

gekomen afspraken opsomde, die 
de gemeente zou hebben gemaakt 
in een verzoek om aanpassingen 
in een bouwblok dat haar vader in 
2008 had ingediend.
 
Ze gooide daarmee geen olie op 
het vuur, omdat dit een paar uur 
daarvoor al was geblust door het 
vertrek van wethouder Henriëtte 
van den Berk. De felheid waarmee 
Marleen Plaat drie a4-tjes tekst 
in haar vijf minuten spreektijd 
probeerde te stoppen was burge-
meester Peter Maas (“De toonzet-
ting van de inspreekster”) echter 
niet ontgaan. 

De zienswijzen waarvoor nog geen 
oplossing is gevonden, worden in 
het presidium (adviserend orgaan 
binnen de gemeente) besproken 
en zo nodig verder onderzocht. In 
de kwestie Plaat zal dat zeker ge-
beuren. “Want dit moet niet kun-
nen!” aldus Maas.   

Starter van de maand

Broos van Hoof Betonboringen en Zagen 

… én gevelreiniging kun je wel 
zeggen. Dat hoort er namelijk in-
middels ook bij. Ook al is Broos 
van Hoof pas sinds de afgelopen 
bouwvak voor zichzelf begonnen, 
het gaat hem voor de wind. Boren, 
frezen, zagen, slopen en nu dus 
ook gevels reinigen. Het maakt 
Broos niet uit wat hij doet, als 
hij maar niet stil hoeft te zitten. 
Broos: “Mijn vader zegt altijd: ‘Je 
moet iets doen wat de rest niet 
doen, dan blijft het werk komen’.” 

In Broos vind je een praktische, 
harde werker, die de zaken vooral 
niet moeilijker maakt dan ze zijn: 
“Ik had de mogelijkheid om dat 

spul te krijgen en daarmee ben ik 
van start gegaan”, zegt hij een-
voudig. “Ik heb altijd voor mezelf 
willen beginnen, maar dat ging in-
eens een paar versnellingen voor-
uit. Je moet het gewoon doen als 
je de kans krijgt.” Dat klinkt wel 
heel gemakkelijk, maar zo eenvou-
dig was het nou ook weer niet. “Er 
kwam wel wat meer bij kijken”, 
bevestigt Broos: “Ik heb inmiddels 
al heel veel moeten investeren. Het 
materiaal dat ik overnam was lang 
niet voldoende.” En zo schafte 
Broos een nieuwe zaagmachine, 
een straalketel, rolsteiger, een ei-
gen bus, drie verschillende aan-
hangers en nog veel meer aan. Van 

Hoof Betonboringen is o.a. gespe-
cialiseerd in het boren en zagen 
met diamant. Met goed materiaal 
komt van Hoof Betonboringen be-
slagen ten ijs en kan Broos de kwa-
liteit leveren waar hij voor staat.

Om tevens een snelle effectieve 
service te kunnen bieden, werkt van 
Hoof Betonboringen samen met 
verschillende aannemers. Broos: 

“Meestal verzorgen wij renovatie-
werkzaamheden bij particulieren en 
kleine aannemers. Dan gaat het om 
het verwijderen van betonvloeren, 
badkamers slopen, trapgaten zagen 
e.d. Voor nieuwbouw gaat het met 
name om het frezen van sleuven en 
het boren van gaten voor contact-
dozen. Bijna al het werk is gewoon 
praktisch; het enige zichtwerk is de 
gevelreiniging. Door het zandstra-
len en voegen ziet de gevel er weer 
als nieuw uit. Ik neem aan van A 
tot Z en kom mijn afspraken na. Als 
ik zeg: ‘Morgenvroeg om 07.30 uur 
ben ik er’, dan ben ik er ook. Ik pro-
beer altijd te plannen dat het niet 
te lang duurt, want dan zitten de 
mensen ook niet te lang in de her-
rie. Daarnaast vraag ik een scherpe 
prijs. Toch blijft het belangrijkste dat 
het gewoon goed is als ik wegrij.” 

Met kwalitatief hoogstaand ma-
teriaal, strak plannen en goed sa-
menwerken, levert van Hoof Be-
tonboringen een snelle effectieve 
service waarbij kwaliteit voorop 
staat. Kijk voor de mogelijkheden 
op www.vanhoofbetonboringen.
com of bel naar 06-3079 8788. 
Broos van Hoof Betonboringen 
komt graag bij u op locatie een 
kijkje nemen.

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

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

* Vraag naar de 
voorwaarden 
in de winkel.

Onze medewerkers 
heten u van harte welkom.

Expositie Eric van de Ven geopend

Eric van de Ven opende afgelopen 
zondag om 15.00 uur zijn exposi-
tie in Mariendael die tot 12 mei 

zal duren. Belangstellenden kwa-
men alvast een kijkje nemen. De 
dochter van Eric, Sofie, verzorgde 

tijdens de opening de muzikale 
omlijsting.
Van de Ven brak zijn studie eco-
nomie af voor de Academie voor 
Beeldende Vorming in Tilburg waar 
hij een 5 jarige kunst- en docen-
tenopleiding afrondde. Hij schil-
dert vaak experimenteel, met pig-
mentpoeder gemengd met acryl. 

De transparante kleurlagen schil-
dert hij intuïtief met brede kwas-
ten waardoor er evenwijdige lijnen 
op het vlak ontstaan. Hij beschrijft 
zijn kwaliteiten als lyrisch abstract, 
expressionistisch, monumentaal. 
De expositie  is te bezichtigen van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 19.00 uur.



Woensdag 21 maart 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 5

1

T

Jan
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Emotioneel afscheid Louis Hoedemakers

We schrijven 16 december 2011. 
Paniek op de Rooise weekmarkt. 
Louis Hoedemakers, marktkoop-
man in hart en nieren én sinds 
mensenheugenis, werd misselijk 
en zakte even later in elkaar. Re-
animatie, eerst door omstanders, 
later overgenomen door de toege-
snelde ambulancedienst. Twintig 
minuten in totaal. 

Het werd Louis’ afscheid van de 
Rooise weekmarkt. Maar niet van 
het leven. Al duurde het tien dagen 
voordat dit duidelijk was, toen hij uit 
zijn coma ontwaakte. “Ze hebben in 

het ziekenhuis mijn hoofd warm ge-
houden, daardoor zijn mijn hersens 
niet beschadigd,” aldus Hoedema-
kers. Warm of koud maakt niet uit: 
Louis leeft. Zijn hart is ook niet be-
schadigd, hebben ze hem verteld. 

Hij zit vol met tegenstrijdige ge-
voelens. Dankbaar dat hij er zo 
goed van af is gekomen. Maar wat 
zál hij zijn vaste klanten en colle-
ga’s missen. Ondanks zijn 72 jaar, 
waarvan 57 als marktkoopman, 
was hij nog lang niet van plan om 
te stoppen. Maar er zal niets an-
ders opzitten. Het signaal was er 

niet voor niets. 

Bij zijn afscheid afgelopen vrijdag 
vloeien er traantjes. Van Louis, 
maar ook enkele van zijn beste 
klanten en collega’s houden het 
niet helemaal droog. Louis verloo-
chent zijn afkomst niet en de enige 
echte Bossche bollen, die van Jan 
de Groot, gaan rond. Zijn collega’s 
tonen hun waardering met bossen 
bloemen op de plek waar het al-
lemaal begon. En eindigde.

De Rooise markt zal nooit meer 
helemaal hetzelfde zijn.  

Secretaressedag,   
   Zet haar in de bloemen
Op 19 april is het zover. Dan is het Nationale Secretaressedag. Een ideaal 
moment om uw steun en toeverlaat eens goed in de bloemen te zetten. 
MooiRooi.nl & DeMooiRooiKrant roepen iedereen op om de beste, liefste, 
leukste, grappigste, nuttigste en slimste secretaresse op te geven voor secre-
taresse van het jaar 2012. De winnares wordt verrast. Aanmelden kan tot 19 
april via info@mooirooi.nl   Of  Redactie@demooirooikrant.nl 

  
    Voor de gezellige 
          busreizen! 
 

Ga mee met onze gezellige bus-excursiereizen! 
 
       8 Dagen                        Oostenrijk,  nu ook  5 Dagen                   Friesland 
 

Bos Coach Travel verzorgt voor u ‘n vakantie waar u met plezier aan terug denkt! 
Kent u iemand die met ons gereisd heeft?   Vraag naar hun mening 
Goed verzorgd, alle excursies + entreegelden inbegrepen Opstapplaats bij u in de buurt 
Voor meer informatie / folder: bel, mail of kijk op onze website.        Hein & Miranda Bos 
Tel 0413–47 49 57  info@boscoachtravel.nl   www.boscoachtravel.nl 

26 maart 3 x 33
3 april = samen 100

Niels, Rens, Sten Proficiat

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

NIEUW!!! VERSE KIPVINKEN
met mager kipgehakt en kipfilet (lekker gekruid!)

15-20 minuten bakken 100 GRAM € 1,30
www.slagerijverheijen.nl

Lopend bu�et en WOK teppanyaki 
Elke zaterdag lopend bu�et

2,5 uur onbeperkt eten en drinken voor €19,80
op zondag voor €21,80

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

proficiat

Hennie 25 maart 50

Team cafetaria Die 2

Geboren 14 maart 2012
Trots en blij zijn wij 

met de geboorte van onze 
dochter en zusje 

FENNA

Adje, Rian en Rowan 
Raaijmakers- van Deursen

Everse-Bergen 2 
5491 SP Sint-Oedenrode

Beste Rhode 
vrienden,

Met pijn in ons hart zijn wij, m.i.v. 
afgelopen woensdag 14 maart, ge-
stopt met het beheer van de kan-
tine van Rhode. Vijf jaar lang heb-
ben wij, met veel liefde en plezier, 
ons ingezet om iedereen van een 
natje en een droogje te voorzien, 
helaas komt hier nu een einde aan.
Wij willen iedereen bedanken die 
ons in de afgelopen jaren, op wat 
voor manier dan ook, hebben 
geholpen om er steeds weer een 
gezellige middag of avond van te 
maken.

Bedankt voor jullie geklets aan de 
bar, en de lol die we gehad heb-
ben, we blijven Rhode een warm 
hart toedragen, dus we komen 
elkaar wel weer tegen op het 
voetbalveld of ergens anders.

Groeten Henk en Monique Tops

Als kinderen die oorlogje speelden, 
schoten we elkaar regelmatig dood, 
maar na korte tijd stonden we altijd 
weer op en leefden ‘opgewekt’ verder.

      
   Kees Hermis

"De ballen blauw en z'n 
kin vol haar"

Driek 30 jaar!
 VC De Rooise Oortjes

Louis Hoedemakers ontving van marktmeester Maartje Schraven een mooie bos bloemen

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Elke woensdagmiddag  dansen  in 
Odendael
Elke woensdagmiddag wordt er 
in Odendael  een dansmiddag 
georganiseerd voor de oude-
ren in Sint-Oedenrode en gezel-
lig gedanst onder het genot van 
een lekker drankje. Onze DJ is Jo 
Raaymakers en hij zorgt voor fijne 
passende  muziek  waarbij ieder-
een aan zijn of haar trekken  komt.

Wij nodigen u dan ook van harte 

uit om eens een kijkje te komen 
nemen in de Ontmoeting van 
Odendael en even  met de been-
tjes van de vloer te gaan. 

Lekker ontspannen en nog goed 
voor de beweging  ook. Wij heten 
u dan ook van harte welkom  elke  
woensdagmiddag vanaf 14.00 u. 
Graag tot dan KBO Sint-Oedenrode.

Match: plezier voor twee!

Koen (10 jaar): “Ik word er vro-
lijk van. Mijn maatje zorgt ervoor 
dat ik alles even vergeet en alleen 

maar aan leuke dingen denk!” 

Lekker ontspannen, lachen en ple-
zier maken. Dat lijkt zo vanzelf-
sprekend voor een kind. Toch zijn 
er heel wat kinderen en jongeren 
(6 t/m 16 jaar) die een dosis ex-
tra aandacht hard nodig hebben. 
Vrijwilligersproject MATCH zoekt 
voor hen een vrijwilliger met wie 
ze regelmatig leuke activiteiten 
kunnen ondernemen. Samen een 
potje badmintonnen bijvoorbeeld, 
pizza bakken, knutselen of vlie-
geren. De exclusieve en positieve 
aandacht die kinderen op deze 
manier krijgen, doet hun zelfver-
trouwen en sociale ontwikkeling 
meer dan goed. Als vrijwilliger zie 
je het kind opknappen: een vrolijke 
lach op het gezicht, meer open-
heid, nieuwe vaardigheden, een 
twinkeling in de ogen, …

MATCH is dringend op zoek naar 
enthousiaste mensen die het pro-
ject willen komen versterken. Ook 
uit Sint Oedenrode en omgeving! 

Dus ben jij 18 jaar of ouder, posi-
tief ingesteld en wil je het verschil 
maken voor een kind of jongere? 
Meld je dan aan als matchvrijwil-
liger! 

Matchvrijwilliger Steve (31 jaar): 
“Ik heb echt het idee dat we ma-
tjes zijn geworden. We hebben 
samen veel gelachen en veel van 
elkaar geleerd. Ik weet zeker dat ik 
deze ervaring nooit meer vergeet.”

MATCH wordt uitgevoerd door 
Stichting Oosterpoort in samen-
werking met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in de regio. Op 
woensdag 28 maart aanstaande 
organiseert MATCH een informa-
tiebijeenkomst voor belangstellen-
den. De bijeenkomst vindt plaats 
bij Stichting Oosterpoort aan de 
Kamperfoeliestraat 60 in Oss. 
De avond begint om 19:30 uur. 
Je bent van harte welkom. Voor 
meer informatie kun je ook kijken 
op www.oosterpoort.org of bellen 
naar 0412-465300. 

MATCH biedt kinderen en jongeren 
het steuntje in de rug dat ze nodig 
hebben (fotograaf Femke Cox). 

Kledinginzameling op Basisschool Sint Petrus
Op maandag 26 maart houdt ba-
sisschool Sint Petrus te Olland 
weer een kledinginzameling.

Kleding, draagbare schoenen, 
huishoudtextiel en zachte knuf-
felbeesten kunt U inleveren ver-
pakt in zakken. Doe mee en breng 

a.u.b. zoveel mogelijk kleding 
en schoenen naar de vrachtauto. 
Deze staat bij de poort van het 
schoolplein. De geldelijke op-
brengst komt geheel ten goede 
aan de leerlingen van basisschool 
Sint Petrus. In schooljaar 2010 / 
2011 is het busvervoer van het 

schoolreisje van groep 3 t/m 8 be-
taald van de opbrengst van de kle-
dingactie. U kunt de zakken met 
kleding 's ochtends tot 09:00 uur 
inleveren op onderstaand adres:

Basisschool Sint-Petrus
Het Binnenveld 4, Olland

DIERENVOEDERS

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

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

Schoenen Mooi Rooi.indd   1 2/23/2012   11:17:05 AM

CDA
Volgende week maandag 26 maart 
houden we als CDA een politieke 
bijeenkomst (achterban) en ALV 
(algemene ledenvergadering) waar-
bij we ook de stand van zaken van 
dit moment bespreken. (ontslag 
wethouder) Deze bijeenkomst zal 
gehouden worden in: “de Holm” in 
Olland en zal om 20.00 uur begin-
nen.

Politieke 
bijeenkomsten

Oud Rooij scoort met 
Halfvastenspektakel

Zoveel weken na de carnaval is het 
ieder jaar weer tijd voor Halfvasten. 
Overal in de regio wordt er bij stilge-
staan door vooral veel lol en muziek 
te maken. Dat was ook bij café Oud 
Rooij het geval. De kroeg werd na-
melijk omgetoverd tot een Halfvas-
tenbal. Dat moet de komende jaren 

een traditie worden. Verschillende 
kapellen uit Rooi en uit de regio wa-
ren uitgenodigd om muziek te komen 
maken. Evenals een paar zeer goede 
zangers die de tent wel op zijn kop 
kregen. Kortom, het was zeer gezellig 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Jan v.d. Heijden 33 jaar kapelmeester
Tijdens de carnaval van dit jaar 
was Jan v.d. Heijden 33 jaar kapel-
meester van de Cv ’t Skrothupke.
De kapel die in 1977 is opgericht, 
is begonnen met houten instru-
menten en onder leiding van Jan 
vd Heijden uitgegroeid tot een 
ware kapel.

Jan zorgt er telkens voor dat het re-
pertoire tijdig wordt vernieuwd en 
dat iedereen de juiste noten speelt. 
Vanaf september wordt er elke zon-
dag ochtend druk gerepeteerd, zo-
dat de kapel tijdens alle carnavals-
activiteiten goed voor de dag komt.

Tijdens het Halfvastenspektakel af-
gelopen zondag in Oud Rooij werd 
Jan gehuldigd en werd hij benoemd 
tot Ere Kapelmeester van de club.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

LADIES NIGHT
Donderdag 12 april  van 19:00 
uur tot 22:00 uur. Een leuke, ge-
zellige avond met je vriendinnen, 
buurvrouwen, zus(sen) en collega’s 
Met veel info en demo’s. Iedereen 
ontvangt deze avond een goed ge-
vulde goodiebag.Kortom een ge-
zellige avond uit.

Kaartverkoop vanaf 26 maart

Voor meer info, kijk volgende week 
in DeMooiRooiKrant

Savohs, Pour Vous, 
Switch en Body result

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Onderwijs basisrecht voor kinderen

Basisschool Kienehoef trekt aan de bel!

Afgelopen woensdag ondersteun-
den leerlingen van groep 7 en 8 
van basisschool Kienehoef  de lan-
delijke actie van het Lilianefonds. 
Aan het begin van de schooldag 
trokken zij een minuut lang letter-
lijk aan de bel. Het was een kabaal 
van jewelste. Met fluitjes, koeien-
bellen, potten en pannen deden de 
kinderen flink hun best. Met die 
minuut herrie vroegen ze aandacht 
voor het basisrecht van ieder kind: 
Het recht op onderwijs. Slechts 
10% van de gehandicapte kinde-
ren in ontwikkelingslanden volgt 
basisonderwijs. Door middel van 
o.a. deze actie wil het Lilianefonds 
daar verandering in brengen. 

Door aan de actie mee te doen, 

verdiende de Kienehoefschool niet 
alleen aandacht voor het onder-
werp, maar ook alvast een kleine 
bijdrage. Per deelnemende school 
doneerde de nationale postcode-
loterij namelijk €250,- Alleen al 
in Brabant deden 37 scholen mee 
aan de actie. Landelijk kwam dit 
neer op zo’n 160 scholen. Dat was 
alvast makkelijk verdiend. 

De gastles die vervolgens werd 
verzorgd door een medewerker 
van het Lilianafonds maakte veel 
indruk. Hendrik Huijben, leraar 
groep 8: “Het sprak de kinderen 
erg aan. Ze zagen duidelijk in dat 
het voor ieder kind noodzakelijk is 
om naar school te gaan en zo aan 
hun toekomst te werken. De les 

ging immers over leeftijdsgenoot-
jes, maar dan wel over kinderen 
die opgroeien met een handicap, 
niet mobiel zijn en vaak geen kans 
krijgen op onderwijs. Een ander 
raakvlak was onze vastenactie. 
Daarvoor ondersteunen wij mo-
menteel de pelgrimstocht vanuit 
de Heilige Oda Parochie naar Ethi-
opië. Ook het Lilianafonds verricht 
veel werk in Ethiopië. Dat maakte 
het nog eens extra tastbaar.” 

Ook aan de kinderen van de la-
gere groepen ging de actie niet 
ongemerkt voorbij. Groep 7 en 8 
maakte zo’n kabaal! De meeste 
kinderen gingen pas een minuut te 
laat naar binnen. De bel was ge-
woonweg niet te horen!!

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

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

Vrouwen genieten van modeshow 
Termeer/You! fashion for women

You! fashion for women en Ter-
meer schoenen gaven afgelopen 
maandagavond samen een mo-
deshow in de winkel van You! 
fashion for women. Zo’n veertig 
vrouwen kwamen onder het genot 
van een hapje en een drankje een 
kijkje nemen. Ze zaten naast de 
catwalk die door de winkel heen 
liep en genoten duidelijk van de 
nieuwste mode en schoenen. 

Vooral de kledinglijn van Mart 
Visser viel aardig in de smaak en 
ook de mooie schoenen van Ter-
meer wekten de nodige interesse. 
Ze pasten vaak perfect bij de ge-
dragen kledingstukken. De mode-
show was zeer geslaagd te noe-
men. De kans op een vervolg is 
dan ook groot.

GGD Hart voor 
Brabant ondersteunt 
de Week van de 
Lentekriebels
Met de jaarlijkse campagne ‘De 
Week van de Lentekriebels’ stimu-
leert Rutgers WPF het basisonder-
wijs lessen te geven over relaties 
en seksualiteit. De GGD Hart voor 
Brabant ondersteunt 56 basis-
scholen bij de Week van de Len-
tekriebels 2012. Deze projectweek 
vindt plaats van 19 t/m 23 maart.

De Week van de Lentekriebels is 
een landelijke projectweek over 
relaties en seksualiteit voor groep 
1 tot en met 8 van het basison-
derwijs. Rutgers WPF (kennis-
centrum seksualiteit) is initiatief-
nemer van deze week. Met de 
Week van de Lentekriebels wil de 
GGD, leerkrachten en ouders er-
van doordringen dat ‘relaties en 
seksualiteit’, ook voor kinderen, 
belangrijke onderwerpen zijn. Al 
bij jonge kinderen wordt de basis 
gelegd voor gezond relationeel 
en seksueel gedrag. Kinderen zijn 
nieuwsgierig en hebben vragen 
over dit onderwerp.

Comfort Zones:  
waar voeten spreken …………

Ko�eren 4  -  5492 BN Sint Oedenrode
0413 - 769 027 - www.comfortzones.nl

New Balance 1080 V2 

Vernieuwde uitvoering van deze populaire 
hardloopschoen. Ontwikkeld voor maximaal 

comfort, pasvorm en flexibiliteit.
(heren en dames model) 

Geldig tot 20 April 2012

Nu 

€ 20,- 
cadeau
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Dè’s ’t scharkuukske
(Dat is de jongste uit het gezin)
Bron: Brabants spreukenboek. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Steeds meer “blauwe zones” in centrum

P
max 1 uur

Dat bedoelde
we niet met 

meer blauw op
straat

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Werkelijk
 
 

 wat is toekomst
 als de avond al valt
 kan ik morgen nog zien
 als voorstelbaar
 zoals ik in mijn jeugd
 naar dat wat komt
 nog als onbevangen en
 eeuwigheid ervaar
 
 mijn vel
 rimpelt, verdroogt
 doch de ogen
 zien de schoonheid
 almaar meer
 gedragen door wortels van
 ervarend verjaren
 
 die het heden
 maar ook verleden;
 mijn levensweg steeds 
 beter doen verklaren
 
 minder gebonden
 of misleid
 door dromerig verlangen
 verlost van de drang
 die de voortplanting berijdt
 
 de waarde
 ligt steeds meer
 in het gezicht
 van het einde
 dwingt zelfs
 het huidig ademen
 als werkelijkheid te zien
 
 ben zo meer
 op diepte,
 en echtheid gericht
 zelfs als ik de sterfelijkheid
 in toenemende mate
 met liefde bedien

 

Wijkvereniging 
Eerschot

Zaterdag 24 maart gaan wij met de 
leden die zich hebben aangemeld 
kegelen in de Vresselse Hut. We 
beginnen om 20.00 uur, dus zorg 
dat je op tijd aanwezig bent. De 
deelname is gratis. Je kunt je niet 
meer aanmelden, want alle plaat-
sen zijn vol.

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Tonnie Heijmans

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Willem Vis

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur
vr 9.00-20.00 uur za 9.00-17.00 uur

OOK VOOR 

AL UW 

INLIJSTWERK

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

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

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

Reumafonds haalt recordbedrag op
Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in de regio Sint-Oedenrode 
voor de grote inzet en bijdrage aan 
het prachtige resultaat van de col-
lecte. In de landelijke collecteweek 
van 12 tot en met 17 maart in to-

taal 5015,30 euro opgehaald. 
Hiermee levert de regio een be-
langrijke bijdrage aan de reumabe-
strijding in Nederland. Het is een 
recordbedrag in Rooi. Giro 324, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl

                     
In een gesprek met de wethouders Dekkers en Hendriks werd de werk-
groep geïnformeerd over de voortgang van het accommodatiebeleid, 
waarvan onderdeel uitmaken: het gebruik van het Martinushuis en 
de mogelijke verandering daarin. Omdat het beleidsstuk op zich nog 
steeds geheim is, ging de informatie voornamelijk over de te volgen 
procedure. Op 3 april zal het beleidsstuk vrijgegeven worden, zodat 
de raadsleden een en ander kunnen bestuderen voor de commissie-
vergadering. Dat betekent dat ook de inwoners van Sint-Oedenrode 
op die datum de beschikking zullen krijgen over de inhoudelijke en 
financiële informatie. De werkgroep heeft deze informatie nodig  om 
een weloverwogen standpunt te vormen en met eigen voorstellen te 
komen.  Het uitgangspunt van de werkgroep is en blijft duidelijk: Het 
Martinushuis moet behouden blijven voor de Rooise gemeenschap 
en de huidige gebruikers zullen daar zeker een rol in moeten blijven 
spelen. Maar om efficiënt en effectief te kunnen reageren, willen we 
graag weten wat de precieze plannen zijn. Ons uitgangspunt zullen 
we vastleggen in een manifest. Dit manifest wordt gekoppeld aan een 
handtekeningenlijst, die u kunt bestellen via martinushuis.gemeen-
schapshuis@gmail.com of afhalen bij de Wereldwinkel.

Lezerspodium....
Column door:
Werkgroep Martinushuis-gemeenschapshuis

Wethouders leggen procedure uit aan werk-
groep Martinushuis

Laura “Hair at Home”
uw kapster aan huis

Laura van Eijk 
Tel. 06 57249269

Sint-Oedenrode 
vroeger, 

www.FotoRooi.nl  
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Baas over je eigen lichaam 

Door: Mia van Boxtel

Marleen komt vrolijk aangefietst. 
“En dat is nog maar een deel van 
wat ik kan,” meldt ze trots. Ze is 
voor het eerst weer een uur naar 
school geweest en ze heeft 25 
minuten op het korfbalveld ge-
staan. Inge kijkt op haar horloge 
en deelt mee dat ze maar een uur 
tijd heeft, want dan moet ze haar 
zoontje van het kinderdagverblijf 
halen. Een paar maanden geleden 
was haar grootste ideaal  dat ze 

dat allemaal zelf zou kunnen. Inge 
was net zwanger toen ze q-koorts 
bleek te hebben. Het is fijn dat ze 
nu, anderhalf jaar na de geboorte 
van Levi, niet meer zo vaak op haar 
moeder hoeft terug te vallen. Inge 
en Marleen werden geplaagd door 
een chronische vermoeidheid die 
hun wereld heel klein maakte. Hun 
dag bestond uit slapen, proberen 
iets 'normaals' te doen en weer 
slapen. Twee jonge vrouwen die 
zich regelmatig tachtig voelden.

Het is nog niet over, maar door 
een therapie die Inge en Marleen 
volgen in het Nijmeegs Kenniscen-
trum voor Chronische Vermoeid-
heid (NKCV) komt er weer per-
spectief . Het doel is om een goed 
dag-nachtritme terug te krijgen, 
een basis waarop verder gebouwd 
kan worden. 
Marleen begon in januari en Inge 
in februari. Als eerste werd vastge-
steld hoeveel slaap ze nodig heb-
ben. Slapen moet 's nachts, niet 
overdag. Het tijdstip van opstaan 

en naar bed gaan wordt berekend 
aan de hand van het werk- of stu-
dieritme waar ze naar terug willen. 
Marleen had tien uur slaap nodig 
en zou om half acht op moeten 
staan om naar school te gaan. 
Haar bedtijd was dus half 10. Inge 
had eigenlijk elf uur slaap nodig, 
maar dat zou betekenen dat ze om 
kwart over acht naar bed moest, 
ongeveer tegelijk met haar zoon-
tje. Dat is nu kwart over negen ge-
worden.

Marleen en Inge moeten regel-
matig naar Nijmegen voor een 
gesprek. In een soort grafiek laten 
ze zien hoe hun waak- en slaap-
ritme eruit ziet. “Je moet daar na-
tuurlijk wel eerlijk over zijn ,” zegt 
Marleen, “want anders ben je niet 
te helpen.” “Je moet ook goed 
nadenken,” vult Inge aan. “Wat 
is beter, twee dagen vier uur car-
naval vieren, bijvoorbeeld, of elke 
dag gaan en het een beetje op-
bouwen?” 

Inge is veel thuis met Levi, maar ze 
kan nu dingen met hem onderne-
men. Ook werkt ze zes uur in de 
week als onderwijsassistent op een 
school in de buurt. Omdat er nog 
niet superveel energie te verdelen 
valt, vraagt ze zich bij alles wat ze 
doet af: “Moet ik het doen? Moet 
het nu? Wil ik het?”
Marleen vertelt over de lijstjes met 
doelen. Hoe concreter hoe be-
ter. Haar lijstje luidt: fulltime naar 
school; twee keer korfbaltraining, 
één keer wedstrijd; tien uur per 
week werken; één keer uitgaan en 
verder wil ze  weer fotograferen en 
met de hond wandelen. Het doel 
'naar school fietsen' heeft ze be-
reikt. Het begon met vier keer twee 
minuten en nu kan ze gemakkelijk 
drie kwartier achter elkaar fietsen. 
Van dat fietsen heeft ze een soort 

spaarpotje gemaakt. In plaats van 
extra fietsen, kan ze nu andere din-
gen gaan doen, al vindt ze fietsen 
nog steeds een fijne manier om de 
moeheid uit haar hoofd te jagen. 
De hele strakke structuur gaat er 
langzaam maar zeker af. Bedtijd is 
een uurtje naar achteren gescho-
ven en dat gaat goed.
Inge vindt het vooral belangrijk 
dat ze haar doelen voor de toe-
komst stellig formuleert. Niet “Ik 
zou graag willen...” maar bijvoor-
beeld: “Op maandag werk ik vier 
uur en 's avonds ga ik naar de re-
petitie van Klavertje Vier.” Voor 
haar werken positieve 'helpende 
gedachten' heel goed. “Wat jam-
mer dat ik dat niet kan,” is uit den 
boze. “Wat heerlijk dat ik weer 
zelf de grote boodschappen kan 
doen,”  is prima. Nadenken ja, pie-
keren nee.

De therapie is streng, maar dat 
vinden Marleen en Inge juist goed.  
Die ellendige vermoeidheid, daar 
willen ze maar al te graag van af. 
Inge had niet gedacht dat ze nog 
eens genoegen zou vinden in haar 
huishouden, maar ze is apetrots 
dat ze weer normaal kan stofzui-
gen en vooral dat ze zelf voor Levi 
kan zorgen. Haar ideaal van meer 
kinderen wordt nu weer denkbaar. 
Marleen vindt filosofisch dat ze er 
eigenlijk  beter op geworden is. Ze 
kan veel meer genieten van kleine 
dingen en ze heeft flink wat door-
zettingsvermogen ontwikkeld.
De toekomst ziet er goed uit. Inge 
en Marleen vertrouwen erop dat 
ze door dit half jaar van therapie 
hun leven weer op orde krijgen. 
Ze hebben op de harde manier 
ontdekt dat het 'baas over eigen 
lichaam zijn' niet zo vanzelfspre-
kend is. Wat ze uiteindelijk aan de 
q-koorts overhouden is een heel 
stuk levenservaring.

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

 
Groot assortiment planten om uw tuin en 

vijver weer tot leven te laten komen:

waterplanten, fruitstruiken 
en bomen, heesters, vaste 

planten, viooltjes, enz.
 

ook is het tijd om uw tuin en gazon te 
bemesten, met onze meststoffen van DCM

AANBIEDING: 

20 kg. groenkalk 

voor 200 m2 nu 
€ 8,95

DE LENTE KOMT ERAAN!

www.decogarden.nl

Specialist in exclusieve tuinmeubelen

Jane Addamsstraat 3  5491 DE  St. Oedenrode  Industrieterrein “ De Kampen”  Tel.: 073-6431829
Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. (Overige na telefonische afspraak)

Sterkste prijs – kwaliteit en service in de regio!
Voorjaarsshow  

zondag 25 maart  
11.00 - 17.00 uur

Met de vloeren uit de M Flor collectie kunt u een vloer 
creëren, die nauwelijks van een houten of natuurstenen 
vloer te onderscheiden is. 
Sterkste prijs in de regio inclusief leggen en egaliseren!     

Nieuw in ons assortiment: PVC Stroken van M Flor

Zondag 25 maart feestelijke start nieuwe seizoen 2012 met 
Live-cooking en Proeverij  wijn/bier verzorgd door QooQ Kookstudio

Beter verplaatsbaar 
door zwenkwielen!

20121992_Decogarden_A5flyer_V3.indd   1 24-02-12   12:14

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

Heeft u last van overmatige, 
ongewenste haargroei en/

of ingegroeide haren na het 
scheren? 

Dan hebben wij de oplossing 
voor u: 

 Laserontharing
 

Ter introductie nu 
50% KORTING 

op alle 
laserontharingsbehandelingen 

in maart, april en mei 
incl. gratis intake gesprek.

 
De laser behandelingen 

worden door 
Huidtherapie Inanli 

een erkende huidtherapeut     
uitgevoerd*

  Bel 0413-474234 voor meer 
informatie en een afspraak 
met gratis intake gesprek. 

 
Graag tot ziens bij 

Schoonheidssalon Eindeloos
 *vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.

 Borchmolendijk 12a  5492AK Sint Oedenrode
 info@schoonheidssaloneindeloos.nl 
www.schoonheidssaloneindeloos.nl  

www.huidtherapieinanli.nl

De q-koorts is weer erg in het nieuws, maar dat was niet de reden om Inge en Marleen nog eens op te zoe-
ken. Het interview in DeMooiRooiKrant van afgelopen juni eindigde een beetje in mineur. Ik wilde graag van 
hen weten of er ondertussen meer reden tot juichen is. En gelukkig, het antwoord is 'ja'.
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GEMEENTENIEUWS

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 13 maart tot en met 19 maart 2012 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Stichting Horeca Evenementen i.o. voor het organiseren van een 
voetbalscherm tijdens het EK 2012 op 9 juni, 13 juni en 17 juni 2012 op 
de Markt in Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergun-
ning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan Friesland Campina voor het organiseren van de Campina Open 
Boerderijdag op 28 mei 2012 op het erf van fam. van Echt, Sloef 4 in 
Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
- Aan Wandelsportvereniging Alico voor het organiseren van wandel-
tochten op 14 en 15 april 2012 in Sint-Oedenrode.

 Melding meerjarenvergunning 
 - Van de Klassieke Landbouw en Werktuigen Vereniging voor het or-
ganiseren van het Plattelandsfestival op 30 juni en 1 juli 2012 op een 
terrein aan de Vresselseweg 33 in Sint-Oedenrode.
- Van Carnavalsvereniging ’t Skrothupke voor het organiseren van een 
vlooienmarkt op 2 september 2012 op het parkeerterrein tegenover 
café Kofferen in Sint-Oedenrode.

Meldingen incidentele festiviteiten
- Door de heer H.G.A. van Zutphen is op 24 februari 2012 namens het bestuur van Voetbalvereniging Nijn-
sel een kennisgeving ingediend voor het melden van een incidentele festiviteit. De kennisgeving omvat het 
organiseren van een elftallenfeest op vrijdag 30 maart 2011. De festiviteit zal plaatsvinden in de kantine van 
Voetbalvereniging Nijnsel.
- De heer B. van Kessel heeft op 24 februari 2012 een kennisgeving ingediend voor het melden van een 
incidentele festiviteit. De kennisgeving omvat het organiseren van het jaarlijks festival “Jaarmarktpop” met 
zowel live als versterkte muziek op zondag 24 juni 2012. De festiviteit zal plaatsvinden in OJC “de Werf” aan 
de Heuvel 21 te Sint-Oedenrode.

Een horeca- inrichting mag maximaal 6 keer per jaar gebruik maken van een regeling welke de ruimte geeft 
om af te wijken van de geluidsnormen die voor de normale bedrijfsvoering gelden (geregeld in het Activitei-
tenbesluit). Voor een recreatie-inrichting is een maximum van 4 keer per jaar vastgelegd. In het evenemen-
tenbeleid zijn de exacte geluidsnormen omschreven, waaraan moet worden voldaan tijdens een incidentele 
festiviteit. Het evenementenbeleid kunt u vinden op onze internetsite (www.sint-oedenrode.nl).

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 22 maart
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur 
Zaterdag 24 maart
- Ouderraad basisschool Nijnsel; kraakperswagen op de parkeerplaats te-
genover de basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij 
cultureelcentrum Mariëndael zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Maandag 26 maart
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur
Woensdag 28 maart
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 
08.00 tot 13.00 uur
Permanente inzameling
 - Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur en tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval 24 maart 
Bebouwde kom; bewoners van alle bebouwde kommen kunnen hun 
snoeiafval, volgens de regels, aan de straat leggen(7.30 uur), zonder 
zich aan te melden.
Buitengebied; voor de bewoners uit het buitengebied geldt hetzelfde, 
mits aangemeld vóór donderdag 22 maart.
Raadpleeg voor de regels over het aanbieden het loket/producten en 
diensten/ Afvalinzameling van onze website. 

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

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan de heer Passier voor het in-
nemen van een standplaats op 
de weekmarkt in Sint-Oedenrode 
vanaf 6 april 2012 voor het verko-
pen van koude kipproducten.
Hierop is procedure 1 van toepas-
sing (zie procedurekader).

Succesvol Sjors Sportief Evenement 
De gemeente Sint-
Oedenrode ver-
zorgde afgelopen 
woensdag 14 maart 
een sportieve mid-
dag voor basis-

schoolleerlingen in de groepen 
3, 4 en 5. In april en mei starten 
voor deze groepen weer sportieve 
kennismakingscursussen vanuit 
het project Sjors Sportief, de op-
volger van Jeugd in Beweging. 
Om de kinderen alvast een indruk 
te geven, konden ze afgelopen 

woensdag een sportieve middag 
doorbrengen in sportzaal de Kie-
nehoef. Hiervan werd druk gebruik 
gemaakt. 

De kinderen hadden de keuze uit 
vier takken van sport: atletiek on-
der leiding van Fortuna ’67, dansen 
verzorgd door sportschool Van den 
Oever, kinderyoga verzorgd door 
Yogacentrum Libra en voetbal.  Na 
de sportieve inspanningen kregen 
de kinderen de mogelijkheid om 
zich direct in te schrijven voor ken-

nismakingscursussen naar keuze. 

Inschrijven kan ook de komende 
weken nog via www.sjorssportief.nl 
(inschrijvingen). Een aantal cursus-
sen zijn populair en zitten snel vol. 
Dus wil je meedoen, schrijf je dan 
snel in!

Als afsluiting kregen alle deelne-
mers nog een goed gevulde Sjors 
Sportief tas mee naar huis. De ge-
meente Sint-Oedenrode kijkt te-
rug op een geslaagde middag!

Geldigheid kinderbijschrijving vervalt met ingang 
van 26 juni 2012
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt 
automatisch de geldigheid van alle 
kinderbijschrijvingen in paspoorten. 
Vanaf die dag moeten kinderen een 
eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland te reizen.

Alle ouders en voogden die kinde-
ren (die jonger zijn dan 16 jaar) in 
hun paspoort bijgeschreven heb-
ben staan, krijgen rond 15 maart 
een brief van de minister van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Heeft u een brief ontvan-
gen, lees deze dan goed. Deze 
brief kunt u ook lezen op www.
paspoortinformatie.nl 

Heeft uw (nu nog) bijgeschreven 
kind voor 1 september 2012 een 
eigen document nodig, kom dan 
zo snel mogelijk maar in ieder ge-
val vóór 1 mei 2012 een paspoort 
of identiteitskaart voor uw bijge-
schreven kind aanvragen.

Meer informatie over het vervallen 
van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving kunt u lezen op www.
paspoortinformatie.nl

Kijk voor de voorwaarden  voor 
het aanvragen van een document, 
voor onze reguliere openingstij-
den en voor het maken van een 
afspraak op www.sint-oedenrode.
nl  of bel voor het maken van een 
afspraak 0413-481911.

Inloopavond weginrichting Olland
Aanleg definitieve verharding Den 
Ekker en herinrichting oostelijke 
deel Pastoor Smitstraat

De eerste schetsen voor de aan-
leg van de definitieve verharding 
in den Ekker en de herinrichting 
van het oostelijke deel van de Pas-
toor Smitsstraat zijn klaar. Voor-
dat we de definitieve tekeningen 
maken willen we de plannen met 
de belanghebbenden bespreken. 
Daarom houden we woensdag 29 
maart aanstaande tussen 19.00 en 
21.00 uur een inloopavond in de 

Holm. Dan kunt u met ons over de 
plannen van gedachten wisselen. 
Wethouder Dekkers en de ontwer-
pers staan u dan te woord.

Wij willen uw ideeën zoveel mo-
gelijk in de definitieve tekeningen 
verwerken.  Natuurlijk  zijn er wel 
kaders waarbinnen we moeten 
werken. We moeten rekening 
houden met de financiën en eer-
dere besluiten. De gemeenteraad 
besloot eerder om van de Pastoor 
Smitsstraat een 30 km/uur zone te 
maken. Natuurlijk moeten wij ons 

ook aan wettelijke regels houden.  
Bovendien gaan we  in de Pastoor 
Smitsstraat gelijktijdig de riolering 
vervangen.

Toch is er nog voldoende waar u als 
bewoner een zegje over heeft. De 
plaats van de bomen en de straat-
verlichting bespreken we graag 
met u. Misschien hebt u wel veel 
betere ideeën dan wij.  U woont 
tenslotte in uw straat. Kortom het 
is zeker de moeite waard om de in-
loopavond te bezoeken.  Nu is het 
moment om uw mening te geven. 
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen  Omschrijving
Heuvel 12 a  5492 AD  08-03-2012 Vestigen praktijk aan huis
Oudeweg 4  5492 VG  13-03-2012 Gebruik garage voor tandtechnische werkzaamheden
Karthuizerweg ongen. -  14-03-2012 Dempen sloot
Hoogstraat 53  5491 TJ  14-03-2012 Sloop bestaande bijgebouwen + herbouw 1 bijgebouw
Fitselsteeg 4  5491 TW 13-03-2012 Slopen garage/carport + herbouwen garage/berging
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving.

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Lieshoutseweg ongen. 
(tussen nr. 56 en 58) 5491 RR  13-03-2012 Aanleggen inrit en vervangen omheining
Boskantseweg 30  5492 BW 15-03-2012 Verbouwen woonhuis
Achterstesteeg 6  5491 SV  19-03-2012 Wijziging reeds verleende vergunning voor bouwen 3 stallen
Eerschotsestraat 4  5491 AC  19-03-2012 Aanbrengen reclame op etalageruiten
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Markt 13 5492 AA  Veranderen van horeca-inrichting ingevolge Besluit algemene regels voor 
    inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
 - Afdek-velgdoppen van Volkswagen
 - Onderdeel van autoslot

Verloren voorwerpen
 - Gouden damesarmband gevlochten schakel
 - Goudkleurige ketting van stichting papgat
 - Zilverkleurige USB-stick met initialen J.S. opschrift CE
 - Zonnebril op sterkte in beige/bruin etui

Agenda
Openbare raadsvergadering 

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 29 
maart a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de voorlopige 
agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:
-wijziging gemeentelijke bouwverordening
-vaststelling herziene Erfgoedverordening 2012
-vaststelling Nota integrale veiligheid 2012-2014
-vaststelling bestemmingsplan Nijnsel en beeldkwaliteitsplan voor be-
drijventerrein
-kadernota 2013 Regionaal Milieubedrijf (RMB)
-kadernota 2013 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost 
(KCV)
-kadernota 2013 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
-beleidskader 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord
-kadernota 2013 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolver-
laten Brabant Noordoost
-voorjaarsnota 2012 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier (tel. 
0413-481911) of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor ieder-
een ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Huiselijk geweld 
Sint-Oedenrode - Een 26-jarige 
Eindhovenaar is vrijdagavond om 
20.00 uur aangehouden in de 
woning van zijn vriendin. Hij had 
zijn vriendin mishandeld en met 

huisraad gegooid. Toen de ruzie 
zich buiten voortzette, bedreigde 
de man ook een buurtbewoner 
met een steen. De man werd in 
verzekering gesteld.

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

Kop-staartbotsing op A50 

Op de A50 bij Sint Oedenrode 
heeft maandagmiddag om kwart 
over 4, een kop-staart aanrijding 
plaatsgevonden. Het is onduide-
lijk of hierbij iemand gewond is 
geraakt. De aanrijding, die plaats 
vond op de linker rijstrook, rich-
ting Veghel, heeft ervoor gezorgd 

dat allebei de rijbanen tijdelijk 
waren afgesloten zodat het ove-
rige verkeer gebruik moest ma-
ken van de vluchtstrook. Beide 
auto's die bij het ongeval betrok-
ken waren zijn weggesleept door 
een bergingsbedrijf.  

Gratis compost scheppen op 24 maart a.s. 
Als beloning  voor het scheiden 
van GFT- en tuinafval nodigt Van 
Kaathoven Compostering alle be-
woners uit Sint-Oedenrode uit om 
gratis compost te komen schep-
pen. Kom op tijd want op is op!

Wanneer: zaterdag 24 maart

Hoe laat: tussen 10.00 uur en 
14.00 uur
Waar: Eversestraat 11 (bij de mili-
eustraat)
Voor wie: alle bewoners uit Sint-
Oedenrode

Compost is perfect voor gebruik in 

de tuin. De natuurlijke bodemverbe-
teraar stimuleert de groei van bloe-
men en planten op een milieuvrien-
delijke wijze. Compost reguleert de 
waterhuishouding en zorgt voor 
een natuurlijke balans in de bodem. 
Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten.

Rondleiding en 
speurtocht door 
nieuwbouw 
Hart van Olland

Waar: Bouwlocatie Hart van 
Olland, Pastoor Smitsstraat 40 in 
Olland
Wanneer: vrijdagmiddag 23 maart
Hoe laat: 15.15 – 17.00 uur
Voor wie: iedereen die het leuk 
vindt om te komen 

Subsidies bijzondere culturele evenementen in de 
gemeente Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode heeft een en-
thousiast en bloeiend cultureel 
verenigingsleven. De gemeente 
wil stimuleren om activiteiten te 
ontwikkelen die nieuw zijn in de 
gemeente en daardoor een uit-
stralend effect en inspirerende 
voorbeeldfunctie hebben op het 
culturele leven in Sint-Oedenro-
de. De subsidieregeling “Bijzon-
dere culturele evenementen”is 

bedoeld voor deze bijzondere, 
vernieuwende en nieuwe initiatie-
ven op het gebied van de amateu-
ristische kunstbeoefening.

Aanvragen voor activiteiten van 
juli t/m december 2012
Er zijn per jaar een tweetal verdeel-
rondes ingesteld. Dit betekent dat 
voor culturele activiteiten die plaats-
vinden in de periode juli t/m de-

cember 2012 vóór 1 april 2012 een 
subsidieverzoek ingediend moet zijn 
met daarin een beschrijving van de 
activiteit en een begroting. De subsi-
dieregeling bijzondere culturele eve-
nementen kunt u opvragen bij mw. 
L. de Vos van het team Economie, 
Vrijetijd en Onderwijs, tel. 0413-
481911. De regeling staat ook op de 
website van de gemeente Sint-Oe-
denrode (www.sint-oedenrode.nl).

Start uitvoering werkzaamheden Koningsvaren 
Op maandag 26 maart 2012 start 
de aannemer, FPH Ploegmakers 
uit Vinkel, met de uitvoering 
van de werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken van het plange-
bied Koningsvaren. Het betreft 
het gedeelte nabij het nieuw te 
bouwen appartementencomplex 
tegenover park Kienehoef.

In het plangebied zal regenwa-
terriolering en vuilwaterriolering 
worden aangelegd. Daarna wordt 
er een bouwweg aangelegd en zal 
een langzaam verkeersverbinding 
worden gemaakt, die aansluit op 
het Mahlerplein.

De werkzaamheden zijn gepland 

van 26 maart tot en met 28 april 
2012. In week 14 of 15 wordt een 
overstortconstructie gemaakt bij 
de vijvers in park Kienehoef voor 
het afvoeren van overtollig regen-
water. Dan kan de Zwembadweg 
tijdelijk worden afgesloten. Een 
omleidingsroute zal dan worden 
ingesteld. We zullen proberen om 
tijdens de werkzaamheden een 
fietsdoorgang te behouden.

Twee mannen aangehouden voor 
zware mishandeling 
Op dinsdagochtend rond 5.00 
uur zijn twee mannen (34 en 38 
jaar) aangehouden op verden-
king van zware mishandeling. 
Ze worden ervan verdacht twee 
mannen (22 en 24 jaar) uit Ge-
mert te hebben mishandeld op 
29 oktober 2011 bij een ben-
zinepomp aan de Schijndelse-
weg. De verdachten hebben de 
mannen vermoedelijk met een 
moersleutel geslagen waarbij de 
slachtoffers hoofdletsel opliepen. 
Tevens worden de mannen ervan 

verdacht met een vuurwapen te 
hebben gedreigd tijdens de mis-
handeling. De politie startte een 
onderzoek en heeft o.a. video-
beelden van de benzinepomp 
uitgekeken waarop de mishande-
ling te zien was. De verdachten 
zijn vanochtend aangehouden in 
Sint Oedenrode en meegenomen 
naar het bureau voor verhoor. 
Bij een huiszoeking die daarop 
volgde werden o.a. een imitatie-
vuurwapen en een moersleutel in 
beslag genomen.

www.mooirooi.nl

www.demooirooikrant.nl
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Op deze foto staan insectenverdelgers, maar wie zijn dit?

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor, 
Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Historische beelden
Te koop/Te huur

Tempur matrassen, hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex
(bedrijventerrein Nijnsel)
Nijverheidsweg 4. Tel: 476805
--------------------------------------
FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
BEDRUKKINGEN: laat uw (sport)
kleding bedrukken, vanaf € 7,98.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie!
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Paasweekend vr/di eur 500,00 en 
1e week meivakantie EUR 625,00.
Maand augustus ook nog vrij!
Andere periode’s op aanvraag. 
Info@robbescheuten.nl
06-53231903
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging 
in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Gratis afhalen sloop stookhout
tel 06-53715984
--------------------------------------
Uitnodigingen, bedankkaartjes, 
geboortekaartjes.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Te huur
Opslag- /stallingsruimte.
Vanaf 125 m2 tot max. 750 M2
Omgeving: Sint oedenrode / 
Veghel. Inl. 06-51566910
--------------------------------------
Te huur: woonhuis in Sint – Oe-
denrodeVoor meer informatie kunt 
u contct opnemen met makelaar 
van de Laar of bellen met: 
06-42669119
--------------------------------------

Gezocht
stalen klassieke/oldtimer racefiets(-
en) / renfiets(-en) / koersfiets(-
en), staat niet het allerbelangrijk-
ste + onderdelen 06-19421860 of 
elzenfrank@gmail.com
--------------------------------------

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

Hulp in de huishouding voor 4 
uur p/w op maandag, dinsdag of 
woensdag in de Vogelzang. 
Bel 06 10211663 na 18:00.
--------------------------------------
Aspergestekers gevraagd. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Toon Vervoort  
06-51310576. Vervoort asperges 
te Sint-Oedenrode

Aangeboden
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------
Neem jij tijd voor jezelf?
Kijk voor meer info over yoga en 
massage op www.de-bodhiboom.
nl  of bel:06-52 21 36 52.
--------------------------------------
Voor kleine klussen en montages 
in/aan huis bel RN Solutions
Tel. 06-20534852
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl.
--------------------------------------
Fit en Vitaal voelen met
de beste Aloë Vera ?
Meer info ? Bel of mail ons:
06-16138743 / 0413-209025
www.maria.myflpbiz.com
Mariahout
--------------------------------------
Boomverzorging. Klimtechniek, 
snoeien en rooien. Ronald van de 
Sande. Voor al uw zaagklussen. 
06-51169787
--------------------------------------
Bent u op zoek naar een thuiskap-
ster? Bel: 06-21220675
--------------------------------------
Cursussen/workshops
Dinsdag 3 april vervolgcursus fo-
tografie. www.deinspiratiestudio.nl 
voor meer informatie of 
06-24218117.
--------------------------------------
Percussie-Mozaïek- Glaskralen-
Schilderen-Masker. Anjo Brohm 
0413-473588
www.atelierdemuze.nl
--------------------------------------
Donderdag 5 april basiscursus fo-
tografie. www.deinspiratiestudio.nl 
voor meer informatie of 
06-24218117.

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

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

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 22 maart doet 
TV Meierij gedurende 2 weken 
weer een ruime greep in Rooise 
onderwerpen van de afgelopen 
tijd (onder voorbehoud):

Uitvoering Roois Gemengd Koor 
in Martinuskerk – Centrum, Sport-
gala 2012, Coöperatief dividend 

Rabobank met verkiezing “Project 
van het jaar”, Kookcursus voor 
mannen, Mogelijk andere bestem-
ming Martinushuis zaait onrust, 
Stimuleringsproject Sjors Sportief, 
sporten voor jeugd, Toneelvereni-
ging Klavertje Vier Nijnsel, Actie 
NL Doet in Zorgboerderij, Catha-
lijnepad, Pupillen D1 Korfbal Nijn-

sel kampioen, Expositie Jan Son-
nemans in Bastion, Wandel je fit in 
10 weken met Fortuna ‘67 

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

Gitaarles voor 
50-plussers en onderwijs

Door een samenloop van om-
standigheden zijn er enkele 
plaatsen vrijgekomen voor gi-
taarles voor 50-plussers en on-
derwijs. Er wordt niet met noten 
gewerkt maar  je leert liedjes te 
begeleiden op een simpele ma-
nier, met z.g.n.  gitaarakkoorden.
Na de eerste les begeleid je al het 
eerste lied.

De lessen zijn  geschikt voor  40 
en 50-plussers en zeker ook zeer 
geschikt voor mensen in het on-
derwijs. We werken met groepjes 
van max. 3 personen en de lessen 
duren een half uur. Behalve kin-
derliedjes worden alle bekende 
deuntjes uit de jaren ’60 en ’70, 
aangeleerd, van Corry Konings 
tot de Beatles.
Info: Nico van de wetering 
 tel.: 0413 475291 of 
nicovandewetering@kpnmail.nl

B & B autogroep heet voortaan Van den Berg autogroep

Binnen B & B autogroep heeft een 
statutaire wijziging plaatsgevon-
den.  Het bedrijf bestond voor-
heen uit twee aandeelhouders: 

familie Van Boxmeer en familie 
Van den Berg. Half februari heeft 
grootaandeelhouder Van den Berg 
de aandelen van Van Boxmeer 

overgenomen. Vervolgens is de 
bedrijfsnaam Van Boxmeer en Van 
den Berg Autogroep (ook wel af-
gekort tot B & B Autogroep) sta-
tutair gewijzigd in Van den Berg 
Autogroep.

De directie binnen de groep wordt 
vanaf nu gevoerd door Raymond 
van den Berg (Algemeen directeur) 
en Rogier van den Berg (Commer-
cieel directeur). De familie Van 
Boxmeer maakt vanaf nu geen 
deel meer uit van de groep als aan-
deelhouder of directie. Gelukkig 
hoeft er geen afscheid van heel de 
familie Van Boxmeer genomen te 
worden: Johan van Boxmeer komt 
als verkoopadviseur in dienst voor 
de vestiging Sint Oedenrode.

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed
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Belevingspad en straatwerk gereed in Nijnsel

Samen met vele sponsoren en vrijwilligers 
werken de Rooise Kiwanis aan het reali-
seren van een avontuurlijk speelterrein bij 
de basisschool in Nijnsel. Inmiddels zit het 
tempo er stevig in. DeMooiRooiKrant volgt 
dit unieke project op de voet.

Nadat Fred van de Laar het grondwerk heeft 
uitgevoerd, is men begonnen met het straat-
werk. Ook Progress levert haar bijdrage aan 
dit project. Van de eerder verwijderde stoep-
tegels is met deskundige inzet van Kamil 
Kaninski en Hubert Martyniak een nieuw te-
gelpad aangelegd naast de school. Van hun 
werktempo kunnen onder andere de Rooise 

Kiwanis - die 
op zaterdag 
hun vrije tijd in 
dit project ste-
ken -  nog wel 
wat leren.

Ook Edwin 
Krans van het 
gel i jknamige 
hoveniersbe-
drijf heeft zijn 
medewerking 
aan het project 
t o e g e z e g d . 
Met zijn team 

heeft hij het podium 
bij het theater klaar, ligt de heksenkring met 
mooie zwerfkeien er al mooi bij en is het be-
levingspad in afronding. Met verschillende 
bestratingsmaterialen is het pad in verschil-
lende hoogten aangelegd en tóch toegan-
kelijk voor een rolstoel. “Al die verschillende 
materialen geeft een mooi, verrassend en af-
wisselend gezicht. Het stimuleert de creativi-
teit” aldus Edwin Krans. “Het is voor ons een 
inspirerend en uitdagend project. We doen 
veel nieuwe ideeën op. We zijn trots op het 
resultaat” besluit Edwin.

Ook andere partijen werken hard door. De 
Rooise wilgenexpert Fried van den Brand is 
met zijn team druk bezig met de wilgenhut 
en komende twee weken wordt hard ge-
werkt aan het beekwaterspel en de tribune 
van het mini-theater. Op 31 maart wordt ge-
start met de beplanting.  

Marinus van den Berk ontvangt boek over 
eigen broer

Onlangs kreeg de 105-jarige Marinus van 
den Berk het boek Roemrijk Rooi uitgereikt. 
Afgelopen woensdag kreeg hij een voor hem 
nog dierbaardere eerste druk in handen. Van 
den Berk ontving namelijk ‘Een slotakkoord 
voor het rijke roomse leven’. Het boek gaat 
over zijn inmiddels overleden broer Frans 
van den Berk.  Hij ontving het uit handen 
van de schrijvers en zijn nicht Mieke Ver-
happen – van den Berk.

Van 1952 tot aan zijn overlijden in 1992 is 
Rooienaar Frans van den Berk werkzaam ge-
weest in de zielzorg in Aarle‐Rixtel. Van die 40 
jaren was hij de eerste twintig jaren pastoor 
van de parochie, daarop aansluitend geduren-
de een zelfde periode rector van Huize Ma-
riëngaarde in die plaats. Deze activiteiten al-
leen al zouden het waard zijn in een geschrift 
vastgelegd te worden ter ondersteuning van 
de herinnering aan deze geestelijke leidsman. 

Pastoor van den Berk stond bekend om zijn 
vooruitziende opvattingen en hij wist die 
overtuigend en in duidelijke bewoordingen 
over te brengen. De leidraad, die hij anderen  
voorhield was, om zijn eigen woorden te ge-
bruiken, de mensen te leren godsdienstig op 
eigen benen te staan. 

De auteurs sluiten zich aan bij hetgeen Mon-
seigneur J.W.M.Bluyssen, emeritus‐bisschop 
van ‘s – Hertogenbosch op 20 september 
1992 over hem schreef:  ‘Hij was een uitzon-
derlijk toegewijd priester, die zijn zielzorge-
lijke taken zeer serieus nam. Door zijn grote 
levenswijsheid en zijn mild, bezonken oor-
deel heeft hij zeer veel  mensen geholpen. 
Vanuit zijn evangelische inspiratie was hij 
een wijze raadsman, niet in de laatste plaats 
voor priester collega’s. Hij is dit tot het eind 
van zijn leven gebleven. Tallozen zullen met 
diepe dankbaarheid aan hem terugdenken.
Interesse in het boek? Bel: 0492-383710
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De merel: van schuwe bosvogel tot kind aan huis

De merel, in het latijn turdus me-
rula, is algemeen gewaardeerd en 
u zeker bekend. Op Jan zijn foto 
staat een parmantig mannetje 
(zwart met gele snavel), vrouwtjes 
en jongen zijn bruin. 

U vindt zijn zang het meest ge-
waardeerde natuurgeluid en als 
smakelijke hap wordt hij op prijs 

gesteld door onze zwerf- en 
huiskatten. In vroegere jaren ook 
begeerd als jachtbuit. Merels en 
lijsters werden in de herfst in grote 
aantallen gevangen met netten en 
strikken en bereid tot vleesgerecht. 
Kan Pieter van de Kamp in zijn 
kookrubriek hier eens aandacht 
aan besteden? Sinds het begin van 
de twintigste eeuw heeft de me-

rel zich aangepast aan het leven in 
tuinen en om het huis. Daarvoor 
was het een schuwe bosvogel. De 
levenswijze van het beestje is vol-
komen veranderd. Om de preda-
tiedruk van onze katten te weer-
staan broeden ze nu van de vroege 
lente tot in de herfst. De voedsel-
keuze is aangepast aan de mense-
lijke omgeving (naast wormen ook 
fruit, brood, kattenbrokken en wat 
meer beschikbaar is). De nesten 
worden op alle mogelijke plaatsen 
gebouwd, tot in huis toe. 

De meeste huis- en tuinmerels 
trekken in het najaar ook niet weg 
maar schooien hier hun winter-
kost bij elkaar. Dit in tegenstelling 
tot de soortgenoten die de oude 
leefwijze in de bossen hebben 
voortgezet. Merel is een populaire 
meisjesnaam, wat ganzen, mus-
sen, kraaien en uilen niet kunnen 
zeggen. Politieke activiteiten zijn 
me nog niet bekend. Geniet met 
mij de komende maanden van 
hun zang en ijverig ouderschap. 
Geneer u niet voor gepast geweld 
wanneer de kat van de buren hun 
kroost dreigt op te eten.

Foto: Jan Ebbenn

Harmonie haalt weer ijzer op
Op zaterdag 14 april komen de 
leden van de Nijnselse harmonie, 
oud ijzer ophalen.  Het is een jaar-
lijks terugkerend ritueel geworden 
dat de muzikanten oude metalen 
verzamelen om hiermee de club-
kas te versterken.  

Dit jaar is alweer de 9de keer dat 
deze ophaaldag wordt georgani-
seerd . In een poging de teruglo-
pende subsidie het hoofd te kun-
nen bieden is dit initiatief in het 
leven geroepen. Doordat er nog 
geen andere vereniging was die 
zich hiermee bezighield was het 
direct een doorslaand succes. En 

omdat de metalen aan huis wor-
den opgehaald door  vertrouwde 
gezichten wordt het zeer gewaar-
deerd door de Rooise bevolking.

Iedereen die nog een oude keuken-
trap  teil of  fiets heeft staan kan 
zich opgeven, en het wordt gratis 
opgehaald. Alles wordt opgehaald 
zolang het maar bestaat uit metaal. 
Dus niet alleen ijzer maar ook RVS, 
koper, aluminium, lood en zink. 
Heeft u nog iets staan waar u vanaf 
wil kunt u zich aanmelden via Sjack 
van Beljouw 0413-420025 of 
ijzerlijn@kpnmail.nl. 

Poppentheater in de bibliotheek
Op zaterdag 31 maart zijn er in 
de bibliotheek in Sint-Oedenrode 
twee voorstellingen te zien van 
Luuk’s Poppentheater. De voor-
stellingen De verjaardag van Jan 
Klaassen om 14.00 uur en De re-
genboog om 15.00 uur zijn ge-
schikt voor kinderen van 4 tot 104 
jaar. Wie een kaartje koopt, kan al-
lebei de voorstellingen bezoeken.

De verjaardag van Jan Klaassen
Jan Klaassen is bij iedereen wel be-
kend, zijn vriendje Clown Jippie niet 
en dat terwijl hij de grootste clown 
is uit de poppenkast. Jan Klaassen is 
jarig, Jippie is uitgenodigd, maar de 
heks natuurlijk niet en toch...!!

De regenboog
Mevrouw de Heks wil geen heks 
meer zijn. Ze wil zelfs op een school 
om toverfee te worden. Jan Klaas-
sen wil graag een echte regenboog 
zien. Esmeralda, de nieuwe naam 
voor de heks, helpt, maar of dat 
goed afloopt ?

Kaartjes
Een kaartje kost € 2,50 per per-
soon incl. consumptie. Met één 
kaartje kunnen beide voorstellin-
gen bijgewoond worden. Kaartjes 
zijn te koop in de bibliotheek, tel. 
0413-472991. Reserveren kan ook 
via e-mail: 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl.

Gezellig en mooi voorjaarsconcert muziekgroep Antonio

Vorige week sijpelde het nieuws 
door dat muziekgroep Antonio 
uit Nijnsel eind volgend jaar gaat 
stoppen. Met dat in het achter-
hoofd vond afgelopen zondag een 
voorjaarsconcert plaats in de Bec-
kart in Nijnsel. Het werd erg gezel-
lig en ook de muzikanten maakten 
er een bijzondere middag van. Ze 
speelden naar hartenlust mooie 
liederen en bewezen daarmee wat 
iedereen al wist: het is een groot 
gemis als straks een regionaal 
vooraanstaande muziekgroep als 

Antonio er mee gaat stoppen. Het 
publiek genoot van de fijne mu-
ziek. Niet alleen Antonio speelde, 

maar ook Klub Musette uit België 
en Bluf uit Sint-Oedenrode be-
klommen het podium. 

High Tea met Alice!
Workshops theepotten maken n.a.v. 
150 jaar Alice in Wonderland

In 2012 is het precies 150 jaar 
geleden dat Lewis Carol zijn we-
reldberoemde boek ‘Alice in Won-
derland’ schreef. Een wonderlijk, 
eeuwigdurend theefeestje speelt 
een belangrijke rol in het verhaal. 
MiK-Pieter Brueghel brengt een 
hommage aan Alice met twee 
workshops theepotten maken. 
Deze worden tijdens het grote 
‘Mariëndael presents Alice in 
Wonderland-evenement’ - op 2 en 
3 juni 2012 – in Sint-Oedenrode 
tentoongesteld tijdens een feeste-
lijke High Tea.

Basisworkshop theepot bewerken
Tijdens deze korte workshop wor-
den keramieken tegels bewerkt 
met glazuur en pigment en maakt 
iedere deelnemer een persoon-
lijk theepotontwerp. Vervolgens 
wordt het oppervlak van een ke-
ramieken theepot  naar eigen ont-
werp bewerkt, geglazuurd en met 
pigment beschilderd, waarna de 
theepot wordt gebakken. Zaterda-
gen 14 en 28 april 2012 – 10.00-
12.30 uur. € 35,00 (exclusief thee-
pot à € 3,50. Docent: Thomas Jan 

König. CC Mariëndael  

Uitgebreide keramische workshop 
theepotbewerking
Iedere deelnemer bewerkt een 
leerharde theepot en verrijkt deze 
met elementen van klei en slib. De 
deksel, het handvat en de pot wor-
den naar persoonlijke smaak ge-
transformeerd. Aansluitend wordt 
het programma van de basiswork-
shop gevolgd. Woensdagen 28 
maart, 4 april en 11 april 2012 – 
19.30-22.00 uur. Prijs: 
€ 52,50 (exclusief theepot à 
€ 3,50) Docent: Thomas Jan Kö-
nig. Locatie: CC Mariëndael  An-
gela Jongerius (cursist keramiek)  
en keramist Thomas Jan König 
hebben speciale voor dit project 
theepotten gedraaid en gebakken. 
Deze worden door MiK-Pieter Bru-
eghel voor 
€ 3,50 per stuk beschikbaar ge-
steld aan de deelnemers van de 
workshops. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met MiK-
Pieter Brueghel via telefoonnum-
mer 0413-365675 of via 
info@pieterbrueghel.nl

Rectificatie: 
Niet gitaarvereniging Ancora, 
maar gitaarclub Antonio stopt 
volgend jaar     
 
Abusievelijk stond er in DeMooi-
RooiKrant van week 11 dat de 
Nijnselse gitaarclub Ancora er 
eind 2013 mee ophoudt. Dit had 
natuurlijk moeten zijn: Antonio. 
Gitaarvereniging Ancora is dus 
nog steeds springlevend en logi-
scherwijs komen de optredens dus 
niet in gevaar. DeMooiRooiKrant 
biedt beide clubs haar excuses 
aan voor de gemaakte vergissing. 

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!
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Boskantseweg 59   5492BV Sint-Oedenrode   T:  0413-472562   www.tuincentrumbrekelmans.nl

VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 25 MAART

GEOPEND

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

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

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

Lionsclub bezorgt De Zonnebloem 
heerlijke avond

 

Geweldig, lekker en gezellig waren 
de reacties van de gasten en vrij-
willigers van De Zonnebloem in 
Odendael op woensdag 14 maart. 

En dat was het ook. De opkomst 
was groot. Maar liefst 130 men-
sen hadden gehoor gegeven aan 
de uitnodiging. Dat is ook niet 
vreemd. Deze bijeenkomst, die 
ontstaan is uit een landelijk initi-
atief: Vrijwilligers doen iets voor 
andere vrijwilligers, “Make a dif-
ference day” (tegenwoordig NL 
Doet) is hier in Sint-Oedenrode 
uitgegroeid tot een “Make A Din-
ner Day”. Dit jaar alweer voor de 
zevende keer.

Iedere keer wordt het gesponsord 
door een organisatie. Voor de 
Lions was het de tweede keer dat 

zij dit festijn mogelijk maakten met 
geld dat door hen bijeen is ge-
bracht. Deze keer  ging het om de 
opbrengst van de mosselavond in 
oktober 2011.
Zij sponsoren niet alleen, maar ser-
veerden ook het eten uit en maak-
ten met iedereen een praatje.  

De koks en het personeel van 
Odendael hadden een heerlijk 
menu klaargemaakt. De organisa-
tie was perfect en de zaal was om-
getoverd tot een stijlvolle eetzaal. 
Zo zie je dat vele vrijwillige handen 
veel voor anderen kunnen beteke-
nen. Koks en personeel van Oden-
dael bedankt. Lions dank je wel. 

Gasten en vrijwilligers van 
de Zonnebloem 
afd. Sint-Oedenrode

Rooi Rolt de rode loper voor u uit !

a.s. zondag geopend van 12 tot 17 uur

Amigos Menswear viert verjaardagsfeestje

Amigos Menswear bestaat alweer 
vier jaar. De eerste drie jaar hadden 
Bart Passier en Paul van den Bigge-
laar hun moderne herenkledingzaak 
aan het Kofferen. Een jaar geleden 
verhuisden ze naar de Heuvel. Een 

mooie stap, die de winkel veel 
voordelen heeft opgeleverd.

Het afgelopen jaar kregen de twee 
heren veel complimenten over hun 
nieuwe stap. De opmerkingen wa-

ren allemaal positief. Het is nu fij-
ner en overzichtelijker winkelen bij 
Amigos Menswear. De winkel heeft 
meer uitstraling gekregen en is bo-
vendien beter bereikbaar en opval-
lender. Klanten lopen makkelijker 
binnen, omdat de winkel centraler 
in het dorp is gevestigd. Bart en 
Paul merken dan ook dat het klan-
tenbestand aanzienlijk gegroeid is. 
Ook steeds meer 45 plussers ko-
men een kijkje nemen en weten bij 
Amigos Menswear te slagen.

Dat heeft natuurlijk niet alleen met 
de winkel te maken, maar ook met 
het assortiment. Het merkenpak-
ket is vernieuwd met als bekend-
ste merk Tommy Hilfiger. Een toe-
gankelijk en bekend merk waar 
veel mannen voor binnen wippen. 
Amigos Menswear blijft sowieso 
altijd vernieuwen. Om het verras-
send te houden, komen er ieder 
seizoen nieuwe merkjes bij.
Op dit moment loopt er een aan-
trekkelijke verjaardagsactie bij 
Amigos Menswear.  Bij iedere be-
steding van 100 euro krijgt ieder-
een 1 Bjorn Borg boxershort t.w.v. 
20,- euro gratis.

Amigos Menswear, 
Heuvel 22, 
0413-478588, 
www.amigos-menswear.nl

advertorial
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 Rooi Rolt de rode loper voor u uit !
Zondag 25 Maart Winkels geopend

van 12.00u tot 17.00u SInt-Oedenrode

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Nieuwe collectie 
elektrische fietsen 

is binnen

Diverse acties
Nieuw in onze collectie…
  •  Twinlife • No excess • Max ’n Djune

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

Tijdens de Rode-Loper-Dag:

Alle wenskaarten

3 halen 2 betalen
(vraag in de winkel naar de voorwaarden)

’t Paperas
kantoorboekhandel

Markt 25 5492 AA Sint-Oedenrode 
tel. 0413 - 473919 www.paperas.nl 

RODE LOPER KORTING

20% KORTING
 OP DE GEHELE COLLECTIE*

* ALLEEN GELDIG OP ZONDAG 25 MAART

Heuvel 38a 5492 AD Sint-Oedenrode tel. 0413-473663

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

NEW 
COLLECTION 

IN STORE 
NOW!

a.s. zondag 

geopend van 

12:00 u tot 17:00 u 

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE | 0413 870049

De complete 
Mi-Moneda 

collectie

Heuvel 34 Sint-Oedenrode 0413-870049         www.weltenjuweliers.nl
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 Rooi Rolt de rode loper voor u uit !
Zondag 25 Maart Winkels geopend

van 12.00u tot 17.00u SInt-Oedenrode

Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

Graag tot ziens bij

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

UITVERKOOP

 Nieuw: NS dagkaart-actie
Pag.14

 Nieuw: Efteling
Pag.6

Verwijderen: Deels thema 
Marktkraam Pag.3-4

11
 START: 12 MRT. 2012

De sprookjesachtige 
Eftelingweken gaan weer van 
start. Tijdens week 11 en 13 
kunnen onze klanten sparen 
voor Eftelingpunten. Wie de 
komende weken 5 euro aan 
boodschappen besteedt of 
speciale actieproducten koopt, 
krijgt een Eftelingpunt. 
Bij 4 punten heb je een volle 
spaarkaart waarmee je 10 Euro 
korting krijgt op een entree-
kaartje van de Efteling. 
Deze entreekaartjes met 
korting zijn alleen verkrijgbaar 
bij de kassa’s van Albert Heijn. 
Klanten die extra informatie 
willen over de Albert Heijn 
Efteling-actie, kunnen de actie-
voorwaarden op de spaarkaart 
lezen of terecht op de website: 
‘www.ah.nl/efteling’.

Veel Efteling plezier! 

EFTELING

 dw/instore
 Instructiefolder Instore communicatie

  Editie:

WW/XL &
DNAH

Let op!
Een deel van het thema 
Marktkraam blijft hangen! 
Zie pagina 3 

AH_Instrfolder_EFTELING_WK11_V8.indd   1 07-03-2012   12:20:35

ZONDAG 25 MAART
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 18.00 UUR

Bij €5,- aan boodschappen 1 zegel,
bij 4 zegels is de kaart vol

KORTINGSBON

Markt 18 - Sint-Oedenrode

€5,- korting

Alleen geldig op 25 maart 2012

bij besteding van €30,- 
aan boodschappen

25 maart ademt Sint-Oedenrode weer volop de Lente uit. 

Rooi rolt voor U de rode loper uit.
De winkels in het centrum zijn daarbij uiteraard ook geopend. Bezoekers kunnen 
rekenen op diverse muzikale attracties. Niet alleen muziekliefhebbers, maar ook 
lente shoppers kunnen hun hart ophalen. De rooi2000 leden presenteren een 
breed assortiment en een grote variëteit aan producten; van kleding tot cadeau 
artikelen, sieraden, tassen en cd’s tot ambachtelijke versnaperingen en huis- en 
tuindecoraties. Om het lentegevoel helemaal compleet te maken wordt ook voor 
het nodige vertier gezorgd. 
Zo zullen in het centrum de traditionele zangkoren verschijnen en een groot 
springkussen met een spannende  glijbaan voor de kleintjes. ’s Morgens – start 
10.30 uur  kunnen wandelaars en natuurliefhebbers de dag beginnen met een 
mooie wandeling door landelijk Sint Oedenrode.

Honger en dorst gekregen van het amusement? Ook aan de inwendige mens wordt 
gedacht, deze zal op zondag 25 maart aan niets ontbreken. Rooi2000 biedt met de 
rode loperdagen een inspirerend en een letterlijk én figuurlijk smaakvol centrum.

L e n t e a an b i e d i n g
B ro e k e n 

1 5 %  Ko rt i n g
( d e z e  ac t i e  i s  u i t s lu i t e n d 

g e l d i g  o p  z o n dag  2 5  m a a rt )
D e  P a s t o r i e

M a r k t  3 2
5 4 9 2  A B   S i n t - O e d e n r o d e

0 4 1 3  -  4 7 1 3 7 0  /  4 7 1 0 0 0
w w w . p a s t o r i e . n l

K e r k p l e i n  3 a
5 4 9 2  A N   S i n t - O e d e n r o d e
0 4 1 3  -  8 2 0 2 7 9
I n f o @ p a s t o r i e . n l

Nieuwe 
Esprit horloges 
bij Juwelier Opaal

Heuvel 40  5492 AD  Sint-Oedenrode          
Tel. 0413 - 472784
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Iedereen heeft wel een zwakke plek. De een kan geen droppot voorbij 
lopen zonder dat zijn hand er op onverklaarbare wijze in verdwijnt. 
De ander krijgt al trek bij de gedachte aan een stuk gebak met extra 
slagroom of kan een gezinszak chips niet wegleggen zonder dat er 
alleen nog een paar kruimels overblijven.  Ik heb last van pratende 
chocoladerepen. Of eigenlijk van alles waar chocolade in voorkomt.  
Net zoals veel vrouwen, lukt het mij om de een of andere duistere 
reden niet om een klein stukje van een chocoladereep af te breken, 
op te eten en de rest netjes terug te leggen in de kast. 

Vanaf het moment dat die krengen tussen de rest van de boodschap-
pen mee naar huis worden vervoerd, beginnen ze  te roepen.  Wat ik 
ook probeer, ik krijg ze vanaf dat moment niet meer uit mijn kop. Het 
begint met een klein stukje, maar voor ik het in de gaten heb, heb ik 
stiekem weer meer op dan vooraf de bedoeling was. Stom!! 
De tijd van de paaseitjes is dan ook een moeilijke.  Want terwijl het 
eigenlijk de bedoeling is om die rotdingen te zoeken, lijkt de paashaas 
het spelletje tegenwoordig omgedraaid te hebben…die krengen vin-
den mij. Waar je ook kijkt….paaseitjes!!  Op je  werk, in de winkel, 
bij de bakker, bij de koffie, bij de kapper!  Waar is de tijd gebleven 
dat je op je knieën, met je gezicht in het zand, onder de heg een half 
gesmolten paasei vond? De tijd dat je nog moeite moest doen voor 
je welverdiende chocolade en ze de paaseieren zo goed verstopten 
dat je ze een jaar later ietwat groen uitgeslagen onder de bank terug 
vond?  Ik ben bang dat ik tot Pasen de confrontatie kei hard aan moet 
gaan. Het zal een moeilijke strijd worden, maar de aanhouder wint….
af en toe een paaseitje!

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Zwakke paashaas

Partyservice de Leijer neemt Oirschots bedrijf over

Vanaf 1 maart heeft partyservice 
de Leijer haar aktiviteiten uitge-
breid met “Partyverhuur de Brou-
wer”  uit Oirschot.  Zowel alle 
verhuurmaterialen als de vaste 
klanten en evenementen van par-
tyverhuur de Brouwer  worden 
overgenomen door de Leijer.

“Voor ons een mooie kans” aldus 
Bart van de Wetering van Party-
service de Leijer, “in Rooi en om-
streken is onze naam al een begrip, 
voor ons nu de uitdaging om daar 
in de omgeving van Oirschot ook 
voor te gaan zorgen. Tevens is de 
uitbreiding van ons assortiment 

welkom, zeker nu het seizoen 
weer voor de deur staat, we mer-
ken dat mensen steeds vaker hun 
feesten thuis willen vieren, en wij 
spelen daar graag op in.” 

Will en Miranda de Brouwer heb-
ben hun bedrijf de laatste jaren 
stormachtig zien groeien. Will: 
“we stonden voor de keuze; ver-
der groeien met alle gevolgen van 
dien, zoals het aannemen van ex-
tra personeel, of anderzijds ons be-
drijf verkopen.” Will vervolgt: “we 
hebben voor het laatste gekozen. 
We werken al jaren op een prima 
manier samen met Partyservice 
de Leijer en zijn blij dat onze zaak 
door hun wordt voortgezet. Het 
is toch iets wat we door de jaren 
heen hebben opgebouwd en dan 
is het prettig dat we alles kunnen 
overdragen aan een partij waarvan 
we weten dat alles op een goede 
manier doorgaat.” 

Bart van de Wetering en Will de Brouwer

Spectaculaire avond in Oud Rooij in teken van Roparun

Afgelopen vrijdag vond in  Café 
Oud Rooy een spectaculaire 
avond plaats. DJ Quintino van de 
nummer 1 hit Epic kwam speciaal 
naar Sint-Oedenrode om het pu-
bliek met de voeten van de vloer 
te krijgen. Dat lukte hem al snel.  
De sfeer zat er goed in. Wat deze 
avond nog specialer maakte was 
dat deze in het teken stond van de 
Stichting Roparun. 

De Roparun is een estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam die in het 
Pinksterweekend plaats vindt. Voor-
afgaand proberen teams met allerlei 
acties zoveel mogelijkheid geld op te 

halen. De stichting Roparun zet zich 
in voor de zorg voor mensen met 
kanker. Team 295 Geen moment 
van opgeven komt voor het groot-
ste gedeelte uit Rooi en gaat dit jaar 
voor het eerst meedoen. 

Ramon Frissen, een van de hardlo-
pers van team 295, regelde samen 
met Oud Rooy deze geweldige 
avond. De opbrengst van de garde-
robe plus € 2 per verkocht kaartje 
ging naar dit goede doel. Maar ook 
het voltallige personeel dat bestond 
uit Freek Eijkemans, Patrick en Ri-
cardo Klomp, Ronny Thomassen, 
John Schellekens, Inge de Hoop, 

Piet van der Velden, Inge Min-
neboo, Ramon, Nikki , en Babet 
Frissen werkte deze avond geheel 
vrijwillig. Zij doneerden hun sala-
ris van deze avond aan team 295! 
Oda de Jong, eigenaresse van Café 
Oud Rooy, overhandigde team 295 
een check met een fantastisch be-
drag van € 2000. Team 295 Geen 
moment van opgeven wil hiermee 
dan ook Café Oud Rooy alle vrij-
willigers en uiteraard de bezoekers 
bedanken voor dit fantastische be-
drag. Wilt u weten waar het geld 
concreet naar toe gaat kijk dan op 
www.geenmomentvanopgeven.
com

ELEKTRISCH FIETSEN

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Grenoble Innergy
De voordelen:

• Elegante, no-nonsense fi ets

• Zeer geschikt voor lange afstanden

• Eenvoudig te bedienen

• Geluidsloze motor

• Keuze uit 4 accupakketten

• Vanaf € 1899,-

• Keuze uit 4 accupakketten

• Vanaf € 1899,-

NIEUW

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

De nieuwe collectie 
van 2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

De nieuwe collectie 
van 2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

a.s. zondag 25 
maart geopend 
Van 12 – 17 uur
ingang Via ketelkampweg

€ 2000,-
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OPEN ZONDAG 12:00 - 17:00 UUR ZONDAG 25 MAART

AMIGOS MENSWEAR
VIERT 20 T/M 25 MAART FEEST !

GRATIS 
BJORN BORG
TWV 20 EURO - TER ERE VAN
- 4 JAAR AMIGOS MENSWEAR
- 1 JAAR AAN DE HEUVEL 22

PROFITEER NU !!!!

NIEUW BIJ 
AMIGOS MENSWEAR

TOMMY 
HILFIGER

TOPMERKEN
TOPKWALITEIT

BIJ AMIGOS MENSWEAR

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen
van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

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

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

 
Rooi Rolt de rode loper voor u uit !

Sjors Sportief

Sportieve middag vol inspanning en ontspanning 

In April en Mei starten voor groep 
3, 4 en 5 weer diverse sportieve 
kennismakingslessen  vanuit  
Sjors Sportief, de opvolger van 
Jeugd in Beweging. Ook dit jaar 
hebben diverse verenigingen zich 
weer aangesloten bij het gemeen-
telijk initiatief. Om de kinderen 
alvast een kleine indruk te geven, 
konden ze afgelopen woensdag 
een sportieve middag doorbren-
gen in Sportzaal de Kienehoef. 

De keuze bestond uit dansen met 
Neeltje (Sportschool van den Oe-
ver), atletiek met Fortuna ’67, Kin-
deryoga met Irma (Yogacentrum 
Libra) en voetbal. Organisator 
Amy Huijberts: “We zijn wel enigs-
zins beperkt. In de kantine vind je 
ook nog informatie over zwem-

men bij Argo en Jeu des boules bij 
Cloeck & Moedigh, maar je kunt 
hier natuurlijk niet alles uitvoe-
ren.” Na de eerste ronde riep ze 
de kinderen weer even bij elkaar. 
Het was tijd om iets anders uit te 
proberen. Zo kon iedereen in ieder 
geval drie sporten beoefenen. 
Het dansen trok direct veel mei-
den. De jongens begonnen wat 
selectiever. Voetbal sprak erg aan, 
maar ook atletiek bleek erg in trek. 
Vrijwilliger Dianne v/d Zanden: 
“Vooral van de groepen 3, 4 en 5 
blijven er soms wel enkelen han-
gen na de kennismakingslessen. 
Dat is mooi. We willen graag klein-
tjes erbij, want je moet het hebben 
van de aanwas van onderaf.” In-
tussen liepen de kinderen om het 
hardst bij het slalommen. De ge-

zichten liepen rood aan van de in-
spanning. En… ja hoor einde van 
de ronde. “Yoga, wat is dat dan?” 
vroeg een jongen zich af. Niet alle 
kinderen waren hier al mee be-
kend. Maar daar was de middag 
juist voor bedoeld: Kennis maken 
met… “Kinderyoga is meestal een 
avontuur”, legde Irma uit. “We 
willen jullie laten ervaren hoe je je 
kunt ontspannen. Dit keer gaan 
we naar het strand.”
Na de ontspannende inspannin-
gen, kreeg ieder een tas vol in-
formatie mee naar huis. Direct 
aanmelden voor een aantal ken-
nismakingslessen naar keuze was 
mogelijk maar niet noodzakelijk. 
Inschrijven kan de komende we-
ken ook nog via 
www.sjorssportief.nl .

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

Photos & Design stainmotion.com

Iedere Dinsdag, Woensdag, 
Donderdag en Zondag in 
Februari en Maart een 

driegangen keuzemenu voor 
€29,50!



Woensdag 21 maart 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe20 

Op de Rooise loper……….

Hallo Janny, wil je je even voor-
stellen? 
“Ik ben Janny Steenbakkers, 

woon in de wijk Haverland, ben 
19 jaar en studeer voor onderwijs 
assistente bij ROC de Leijgraaf te 

Veghel. Ik heb een leuke relatie 
met Boy.”

Je bent vrijwilligster, waar?
“Ik geef 5 jaar dansles bij de 
Dansvereniging Sunrise. Onze 
vereniging bestaat in 2012 tien 
jaar en is destijds mede opgezet 
door Ans Lathouwers. Dankzij 
haar super inzet en doorzettings-
vermogen hebben we nu ± 85 le-
den. Allemaal leuke meiden in de 
leeftijd van 5 t/m 23 jaar.  Ans is 
tegenwoordig penningmeester en 
vormt samen met Jose, Brigitte, 
Linda, en Conny het bestuur. Te-
vens verzorgt Ans, samen met An-
gela, de kleding van de dansers. 
Voor het komend seizoen zijn we 
bij Sunrise zelfs bezig met het op-
starten van een moeder(meiden)
groep.  Wij geven les met een 
achttal instructrices, namelijk: Bri-
git, Gitte, Kim R., Whitley, Lobke, 
Cheryl en Kim L. Waarvan ik ook 
graag wil opmerken dat Kim al ze-
ven en Whitley zes jaar les geeft.
Het mooie van Sunrise is, dat ie-
dereen die van dansen houdt wel-
kom is.”

Wat doe je precies als vrijwillig-
ster bij Sunrise?
“Ik geef dansles aan de minio-
ren, leeftijd van 7 t/m 9 jaar in de 

dansstijl: Garde.  Bij Sunrise kun 
je kiezen uit de dansstijlen Garde 
(= Polka, showdans karakter/mo-
dern) en freestyle. Ik train met 
de minioren één keer per week 
op dinsdag van half 7 tot half 8 
in Mariëndael. Daarnaast heb-
ben wij zes keer per jaar toernooi 
op zondag en extra evenemen-
ten, zoals familiedag, een jaarlijks 
showweekend en optredens met 
Carnaval. Daarnaast ben ik ook 
verantwoordelijk voor het bijhou-
den van onze website www.dans-
verenigingsunrise.nl. Daar kun je 
zien welke dansstijlen je bij ons 
kunt volgen en voor iedereen die 
zin heeft: je kunt het gehele jaar 
instromen!”

Janny, kun je ons vertellen hoe-
veel uur je hier in de week mee 
bezig bent?
“Dat varieert. Buiten het lesge-
ven, neemt het bedenken van 
een nieuwe dans of een nieuwe 
show heel wat tijd in beslag. Denk 
aan extra vergaderingen en extra 
oefenlessen. Dan zijn wij bij de 
toernooien hele zondagen op pad 
vanaf 08.00 uur s'ochtends en 
dan nog de andere extra evene-
menten. Gemiddeld al gauw een 
paar uur per week.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ik werd 5 jaar geleden gevraagd 
om de minioren te gaan trainen 
en ontdekte dat werken met kin-
deren zo leuk is.”

Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, het is geheel op vrijwillige 
basis. Wel krijgen we één keer per 
jaar van het bestuur een leuk en-
velopje.”

Wat is je drive om dit zo lang vol 
te houden?
“De reacties van de kinderen zijn 
zo lief en leuk. Je moest eens we-
ten hoeveel tekeningen ik al heb 
gehad.
Ook ben ik na afloop van de toer-
nooien zo trots op onze dansers 
en ze zijn ook trots op zichzelf. 
Daarnaast is dansen en bewegen 
goed voor de motorriek en is mu-
ziek en samen zijn in een groep 
heel erg leuk.”

Janny wij willen graag met dit in-
terview onze waardering naar je 
uitspreken.
Jij mag met recht op de rooise lo-
per vandaag……. tada

Janny Steenbakkers

In ons mooi Rooi zijn veel mensen die zich belangeloos op velerlei ge-
bied inzetten. Denk bijvoorbeeld eens aan sportverengingen, ouderen-
zorg, kinderopvang en dierenzorg. Ze worden wel eens “de eeuwige 
vrijwilliger” genoemd. Sommigen zien een negatief stereotiep beeld 
van “de” vrijwilliger: saai, werkloos, beetje zielig. Waarschijnlijk ken-
nen ze er dan geen persoonlijk. Want niets is minder waar. De meeste 
vrijwilligers zijn juist heel actieve mensen, in veel gevallen met een 
drukke baan, die vooral voldoende onder de mensen komen. Vaak zijn 
ze van daaruit in hun positie gerold en na jaren nog steeds actief. 

Wij van DeMooiRooiKrant willen deze vrijwilligers in het zonnetje zet-
ten. Dit om ze wat beter te leren kennen, en tegelijkertijd om onze 
waardering voor hen uit te kunnen spreken. Daarom hebben wij van-
daag op de Rooise loper…. Janny Steenbakkers

Jaarvergadering FNV Bouw

Serieuze onderwerpen en huldigingen

Erg druk was het niet in Cambian-
ce de Kienehoef tijdens de jaarver-
gadering van FNV Bouw afdeling 
Sint-Oedenrode. Toch kwamen 
een aantal serieuze onderwerpen 
aan bod. “We hebben zojuist be-
sproken dat de onderhandelingen 
van de nieuwe bouw CAO nog niet 
zo wil lukken”, vertelt voorzitter 
Twan Gevers. Er wordt gesproken 
om een vakbond nieuwe stijl op te 
richten. De bedoeling is dat straks 
alle vakbonden één worden, al zal 
dat best nog een tijdje duren.”

Na de pauze volgden nog meer seri-
euze zaken. De FNV dankt haar be-
staan aan hun trouwe leden. Helaas 
konden niet alle jubilarissen aanwe-
zig zijn, maar toch werden diverse 
leden ter plekke gehuldigd voor 
hun jarenlange lidmaatschap. Wim 
Wouterse ontving van Districts-
bestuurder Wilco Veldhorst, een 
gouden speldje met robijn, als dank 
voor zijn 60 jaar trouw lidmaat-
schap. “Ik begon toen ik nog maar 
15 jaar was als onderhoudsbaas 
voor NLG 8,-  Een tante raadde me 
toen aan lid te worden van de bond 

en dat ben ik altijd gebleven. Ik 
ben ooit weleens geholpen bij een 
loonconflict. Dat is toen netjes ver-
holpen.” Harrie der Kinderen en Ad 
van Son kregen een gouden speldje 
opgespeld omdat ze al 40 jaar de 
bond trouw zijn en Martien Rovers 
ontving een zilveren speldje vanwe-
ge 25 jaar lidmaatschap. Voor het 
12,5 jarig jubileum werden John de 
Brouwer, Leo van Oirschot en Leo 
van Zutphen naar voren geroepen. 
Voorzitter Twan Gevers feliciteerde 
alle jubilarissen en hun partners en 
sloot daarmee de jaarvergadering. 

v.l.n.r. Martien Rovers, Harrie der Kinderen, John de Brouwer, 
Ad van Son, Wim Wouterse, Leo van Oirschot, Bert van Zutphen.

- persoonlijk, 
 deskundig advies

- alle dagen 
 audicien aanwezig

- uitgebreide hoortest

- vrij parkeren voor de deur

- onafhankelijk

“ EEN VERTROUWD GEZICHT 
IN EEN NIEUWE WINKEL”
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, 

maak vrijblijvend een afspraak.

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

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

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

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

U bent van harte welkom op 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur 

Peggy Smulders

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
De nieuwe collectie kinderschoenen is binnen!

kinderschoenen
De nieuwe collectie kinderschoenen is binnen!

Hertog Hendrikstraat 12 5492BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenensport.nl

Red Rag, Develab, Kanjers, Shoesme, Clic, Vans, 
Nike, Adidas, Converse, Kipling, Redzz en Teva
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De grootste trouwringen showroom van Nederland!

Duizenden 
modellen 

met:

Juwelier Rooyackers • Pastoor Spieringsstraat 41 • Uden • (0413) 26 36 82

SPECIALE OPENING ZONDAG 25 MAART 50% KORTING* vAN 12.00 - 14.00 UUR

40% KORTING*  vAN 14.00 - 17.00 UUR

50% KORTING* vAN 12.00 - 14
.00 UUR

40% KORTING* vAN 14.00 - 17
.00 UUR

* Kortingen alleen geldig 
op zondag 25 maart en 
op de aangegeven tijd.

CV de Heikneuters houdt weer mega-vlooienmarkt   
CV de Heikneuters houdt op 25 
maart weer haar jaarlijkse mega-
vlooienmarkt in en rond de Bec-
kart. Dit is een hele organisatie wat 
een jaar lang veel tijd kost, maar 
ook erg leuk is om te doen. Iedere 
maand worden spullen bij mensen 
thuis opgehaald. Komend week-
end is het allemaal te koop. Vanaf 
10.00 uur gaan de deuren open.

Er zijn geen slechte spullen, want 
vrijwilligers hebben geselecteerd.  
Dat komt de vlooienmarkt alleen 
maar ten goed komt. Zo creëer je 
goede kwaliteit! De  Beckart is van 
donderdagavond t/m zondagmid-
dag helemaal in gebruik. Iedere 
meter is nodig om alles goed te 
kunnen presenteren. Alles wordt 
per categorie ingedeeld. Zo liggen 
de boeken en platen in een aparte 
ruimte. Ook het speelgoed ligt 
apart. Er is een aparte tafel voor 

het antiek en een lampenafdeling. 
Daarnaast is er ook een speciale 
afdeling voor alle elektronica, zo-
als computers, televisies, telefoons 
etc. Er is zelfs een heuse meubel-
hoek met allerlei kleine meubelen, 
zoals bijzettafeltjes, fauteuils, kin-
derstoeltjes etc, etc. Buiten staat 
onder andere buitenspeelgoed, 
bloempotten, kleding en schoe-
nen, gereedschap. Eigenlijk te veel 
om op te noemen.

Alle leden zijn actief tijdens de 
vlooienmarkt en dat is ook no-
dig! Vooral de eerste uren is het 
erg druk. De eerste mensen staan 
om 9.00 uur al voor de ingang. Zij 
weten door de jaren heen waar al-
les staat en zijn er als de kippen bij 
om de krenten uit de pap te ha-
len. Voor in de Beckart is iedereen 
welkom om een bakje koffie of iets 
anders te drinken. Daar wordt ook 

goed gebruik van gemaakt.

En dan moet na afloop opgeruimd 
worden! Alles wat niet verkocht is 
gaat weg. Sommige dingen gaan 
naar goed doelen. Oud ijzer gaat 
naar de Harmonie. Zij hebben daar 
een mooi zakcentje van om hun 
club te kunnen onderhouden.
Het is elk jaar onvoorstelbaar hoe 
snel en georganiseerd alles opge-
ruimd wordt.
Om 17 uur is alles weer spik en 
span. Dan is het tijd voor een wel-
verdiend pilsje, want dat smaakt 
dan wel heel erg lekker.  Ook voor 
de inwendige mens wordt goed 
gezorgd. Al met al is het altijd een 
hele gezellige dag voor alle par-
tijen. Het is zeker de moeite waard 
om een kijkje te komen nemen. 
De entree bedraagt 2 euro  en 
de vlooienmarkt is geopend van 
10.00 tot 14.00 uur.

Bij Tennisvereniging Boskant is de 
dakbedekking vervangen en ook 
bij Beugelclub De Lustige Spelers 
en Tennispark De Kienehoef is flink 
geklust. Stichting Dichterbij heeft 
met de hulp van vrijwilligers een 
aantal tuinen opgeknapt en ook bij 
Zorgboerderij Dommelhoeve was 
men behoorlijk druk in de tuin en 
rondom de nieuwe tuinkas. De Ol-
landse speeltuin werd opgeruimd 
en een picknicktafel geveild en de 
dorpsraad kan binnenkort nog wel 
wat hulp gebruiken bij het maken 
van kerststalbeelden. 

Bij het Starterscollectief zijn de 
laatste tijd sowieso al veel vrijwil-
ligers aan het werk. Maar dat geldt 
voor meer vrijwilligers. Diverse 
maatschappelijk ingestelde men-
sen steken vaker de handen uit de 
mouwen en dat is precies wat het 
Oranjefonds en Welzijn Salus on-

der de aandacht wilden brengen. 
NL DOET, doet wonderen, maar 

niet zonder vrijwilligers. 

Vervolg voorpagina

NL DOET, doet wonderen



Woensdag 21 maart 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe22 

Paters Jezuïten zijn altijd wat wereldser geweest dan collega’s van an-
dere orden. Toen ik op m’n vijftiende wegens klieren en wangedrag 
van het Augustinianum werd getrapt kwam ik terecht in Zeist in een 
internaat van faam. De paters gedroegen zich profaan en de meesten 
van hen hadden normale pakken aan met stropdas en slechts een 
gouden kruisje op het rever als blijk van hun roeping jegens de Schep-
per. Zij hadden achter hun naam en voornaam het toevoegsel S.J. 
staan, hetgeen verwees naar de titel van dit stukje. De leerlingen, 
vanaf de vierde klas, werden ondergebracht in een herenhuis, ook 
gewoon “het huis” genoemd. Ik leerde er de zonen van bekende Ne-
derlanders kennen, veelal uit de politiek, en het bleek dat ook hun 
vaders vaak op dezelfde school hadden gezeten. Ook zat er wat oude, 
verpauperde, adel en over het algemeen heerste er een prettige sfeer 
met een, voor die tijd, nauwelijks voorstelbare mate van vrijheid. De 
leraren waren interessant, ze werden af en toe geparodieerd maar 
zelden gepest, daar was op de een of andere manier geen aanleiding 
toe en je vond trouwens geen medestanders.
Zo was daar de leek Ori, wiskundeleraar, een klein mannetje met snor 
en borstelige wenkbrouwen als strooien afdaken, maar met een na-
tuurlijk overwicht. Hij woonde tegen het terrein aan en als hij jarig was 
had hij een stapel kratten met bier in zijn tuin staan omdat hij wist dat 
de internen ’s avonds altijd een aubade kwamen brengen.  Buitenge-
woon aimabele man was pater Schmedding, door ons “Schmedda” 
genoemd, die bij gelegenheid de volgende quote oreerde: “Regen-
wormen zijn edele dieren. Ze sterven bij regen liever door het licht dan 
door verdrinking onder de grond.” “Zou ik ook doen…..” prevelde hij 
er achteraan. Schmedding had in zijn lokaal een groot terrarium staan 
waarin hij zogenaamde wandelende takken kweekte. Veel leerlingen, 
waaronder ook ik, vonden die tien centimeter lange, zespotige, groe-
ne oerinsecten aanvankelijk maar wát eng.
Ach, een vriendje haalde mij over om na schooltijd onder leiding 
van onze biologieleraar zo’n beest te ontleden. Gewapend met mi-
croscoop, scalpelmesjes en chloroform gingen we aan de slag. Eerst 
het beestje bedwelmen in een doosje, dan vastprikken op een houten 
plankje en vervolgens aan de zijkanten opensnijden. Doel was om de 
zenuwbanen met bijbehorende synapsen –jawel, dat heb ik nog ont-
houden – bloot te leggen en onder een microscoop te bekijken. Na-
dat ik mijn aanvankelijk angst al doende had overwonnen moest die 
victorie natuurlijk op andere schijtebroeken worden gebotvierd door 
stiekem zo’n beest op hun haar te laten kruipen. Succes verzekerd. 
Hoofdpater van het internaat was ene Wüst, net zoals die schaatster, 
en hij had een typisch plechtige en galmende stem, waarmee hij door 
het hoge trappenhuis een leerling naar beneden riep wanneer er bij-
voorbeeld een telefoontje voor hem was. Vrienden zeiden dat ik hem 
goed kon imiteren en zo heb ik meerder keren mijn medescholieren 
voor niets naar beneden laten rennen. Tanende populariteit….. Topat-
tractie echter was pater Terstegen, wij noemden hem père Terstège 
- want leraar Frans – die nog altijd rondliep in zwarte toog. De leer-
lingen op de voorste rij deinsden allen terug voor de penetrante knof-
looklucht uit z’n mond en ook zijn knarsende kunstgebit-exercities 
wekten bij menigeen afgrijzen. Maar iedereen stond in de rij om ’s 
morgens in zijn privekapelletje als misdienaar te mogen fungeren om 
dan met eigen ogen te mogen aanschouwen hoe hij na de consecratie 
een kwart fles miswijn zó in zijn kelk kieperde om dat in één teug weg 
te kloeken. Mooi hè, zo’n Jezuiet.

Snotgare kalfswang (4 pers.)
500 gram kalfswang (vraag uw slager of groothandel)
1 wortel, ½ knolselder, 1 ui, in fijne blokjes
5 takjes tijm, 1 blaadje laurier, 1 teentje fijngesnipperd
½ fles droge witte wijn, 4 eetlepels kalfsfond (Petrushoeve)
Braad de stukken kalfswang aan in wat olijfolie. Doe er peper en zout 
op. Haal uit de pan en fruit dan de groenten en kruiden lichtjes aan, 
voeg de knoflook op het laatst toe. Blus af met de witte wijn en laat 
even doorkoken. Voeg het vlees weer toe en doe er nog zoveel heet 
water bij dat alles bijna onder staat. Zet een hele nacht in een oven 
van 90°C of op twee plaatjes, kleinste pit. Controleer de volgende 
dag of het zaakje uit elkaar valt (dat moet). Haal het vlees er voor-
zichtig uit en houd apart. Zeef de jus en kook deze in tot ca. 4 eet-
lepels. Voeg de fond toe en leg het vlees er in. Ik haalde het vlees ’n 
beetje uit elkaar en serveerde dat onlangs met op de huid gebakken 
kabeljauw met hollandaisesaus, de kalfswang in zijn jus er tegenaan 
gevleid. Jeemig-de-peemig!
Als wijn bij deze complexe smaken schonk ik een volle chardonnay 
Macon Villages.

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

Bezoek de open dag op 25 maart van 11 tot 17 uur

Decogarden exclusieve tuinmeubelen: sterkste van 
de regio in prijs, kwaliteit en service

Decogarden uit Sint-Oedenrode 
is de sterkste in prijs/kwaliteit 
en service in de regio. Daarnaast 
staan ze tevens voor innovatie. 
Ook deze zomer komt Decogar-
den weer met unieke, praktische 
en zeer charmante tuinmeubelen 
en aanverwante producten om uw 
tuin nog fraaier te maken. Op 25 
maart aanstaande geeft Decogar-
den een open dag. Van 11 tot 17 
uur is iedereen van harte welkom 
om op de hoogte te worden ge-
steld van de laatste trends. 

Hapje en een drankje
Behalve de presentatie van al het 
moois wat Decogarden te bieden 
heeft, kunnen de bezoekers ge-
nieten van een bierproeverij en 
life-cooking. Kookstudio QooQ 
(www.gilbertbosmans.nl) zal de 
mensen op culinair gebied verwen-
nen. Een extra reden om een kijkje 
te komen nemen in de showroom 
op industrieterrein de Kampen. Als 
klap op de vuurpijl wordt ook nog 

eens een tuinmeubelset verloot 
onder de bezoekers die een flyer 
hebben ingevuld en ingeleverd.

Nieuw in Nederland
De medewerkers van Decogarden 
staan te popelen om de gasten 
hun nieuwste eigen ontworpen 
tuinmeubelen te laten zien. Zo 
heeft de tuinmeubelspecialist een 
nieuw soort tuinstoel ontworpen. 
Het is een moderne en gevlochten 
fauteuil, met als grote voordeel 
dat het aangepast kan worden tot 
ligstoel met hoofdsteun. Hij is dus-
danig laag dat je gewoon de tuin 
kunt overzien. Een dergelijke stoel 
is nergens anders verkrijgbaar. Dat 
geldt ook voor de granieten tafels 
met roestvrijstalen onderstel en 
weggewerkte zwenkwieltjes, die 
er voor zorgen dat de zware tafel 
makkelijk verplaatst kan worden. 
Ook heeft Decogarden tafels met 
een granieten toplaag die in ver-
schillende soorten graniet te be-
stellen is. Exclusief is bij Decogar-

den écht exclusief, want ze voeren 
een eigen merk. Alles wat in de 
showroom staat is door eigenaar 
Ryan Rooijackers zelf ontworpen. 
Om aan uw extra wensen te vol-
doen is het mogelijk om een tuin-
meubelset bij u thuis af te leveren. 
 

Vloeren en kunstgras
Nieuw bij Decogarden is het ruime 
aanbod in PVC-vloeren en kind-
vriendelijk kunstgras, niet van echt 
gras te onderscheiden, in verschil-
lende soorten. Er is veel vraag naar 
mooie en goede vloeren voor woon-
kamers en serres die praktisch zijn in 
onderhoud. Aan die vraag kan De-
cogarden voortaan zeker voldoen. 
De vloeren van het merk M- Flor zijn 
bijzonder. De bovenkant is voorzien 
van een slijtvaste  toplaag van 0,55 
mm en is in verschillende dessins 
en kleuren te verkrijgen. De dessins  
hebben een natuurlijke uitstraling 
en zijn niet van echt hout te onder-
scheiden. Daarbij staat het prachtig 
bij de meubels. Decogarden kan de 
PVC vloeren van M Flor, gelegd en 
wel door vakmensen, aanbieden te-
gen een zeer aantrekkelijke prijs. 
Heeft u vragen? Kom dan naar de 
showroom of kijk op www.deco-
garden.nl. Tot ziens op de open dag 
van 25 maart!

Decogarden, 
Jane Addamsstraat 3, 
5491 DE Sint-Oedenrode, 
Tel.: 073-6431829, 
BGG 0413-420284, 

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL • TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

 Koopzondag 25 maart en 2e Paasdag
In maart 19% btw retour op uw haard of kachel

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

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

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

advertorial

Societas Jesu

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Rooi krijgt nieuwe kapel

Die nauwere coöperatie kwam eer-
der deze maand al in het nieuws 
bij het gezamenlijk plan Bestem-
mingsplan Buitengebied, waar 
beide partijen een handtekening 
onder zetten. Nu uit het zich dus 
ook in de realisering van de kapel. 

Een half jaar lang werd er gewerkt 
aan het gebedshuisje. Hij is nu bij-
na klaar. Joep Hulsen nam samen 
met Henk van Zutphen het met-
selwerk voor zijn rekening, terwijl 
Ad v/d Velden het timmerwerk 
verzorgde.  Aanstaande zaterdag 
gaat Stichting Roois Landschap van 
start met het maken van vlecht-
heggen. Pastoor Blom laat op dit 
moment een beeld van de Heilige 
Rita maken. Wanneer die klaar is 
zal het kapelletje op zijn plek wor-
den gezet door M. van Kaathoven 
en worden ingezegend. De pastoor 
wil daar een processie aan vooraf 
laten gaan.

Sint-Oedenrode heeft voortaan een eigen tattooshop

Vroeger zag je heel sporadisch 
iemand lopen met een tatoeage. 
De eigenaar moest wel asociaal 
zijn of op zee hebben gewerkt. Er 
werd met een schuin oog naar ge-
keken. Het is een stereotypering 
die totaal niet meer rijmt met het 
heden. Vandaag de dag hoor je er 
bijna niet meer bij als je géén ta-
toeage hebt. Kijk maar eens op het 
strand, op een zonovergoten ter-
ras of op het voetbalveld. De ta-
toeage is volkomen geaccepteerd. 
Vanaf komende vrijdag is het mo-
gelijk om ook in Sint-Oedenrode 
een tatoeage te laten zetten. Tat-
too4you, aan de Eerschotsestraat 
4, opent dan officieel haar deuren.

Het Rooise 
gezin Ine, 
Johan en zoon Kevin Smits 
durft de stap te zetten om een tat-
tooshop te openen. Vader Johan 
is een ervaren tatoeëerder. De af-
gelopen acht jaar is hij heel inten-
sief met het vak bezig geweest. 
Hij maakt de mooiste creaties. “Al 
acht jaar lang zetten we thuis ta-
toeages. We zijn door de GGD offi-
cieel goedgekeurd. Er zijn namelijk 
richtlijnen. In Sint-Oedenrode vol-
doen we daar als enigen aan. De 
ruimte thuis werd te klein, omdat 
Kevin en Ine ook graag meer willen 
doen. Daarom hebben we hiervoor 

gekozen. We hebben al veel posi-
tieve reacties gekregen.”
De kleine winkel aan de Eerschot-
sestraat is inmiddels helemaal omge-
toverd tot tattooparadijs. Bij binnen-
komst mag je lekker plaatsnemen in 
de zithoek. Daar kun je in boeken 
bladeren om te kijken wat voor ta-
toeage, permanent make-up of pier-
cing je wilt. Rechts staat een grote 
kast vol met lichaamssieraden, zoals 
piercings. Tattoo4you heeft enorm 
veel keus. Ine: “Onze winkel is laag-
drempelig en gemoedelijk. Dat wil-
len we ook juist creëren. De koffie 
staat altijd klaar.” “De mensen mo-
gen ook best binnen komen voor 
een praatje of voor advies”, vult haar 
man aan. “Ze hoeven natuurlijk niet 
meteen in de stoel te komen 

liggen. Als ze er toch 
in komen zitten, dan 
stellen we iedereen 
gerust. Er moet ver-
trouwen zijn en dat 
geven wij.”
De trend is dat 
veel mensen ei-
gen werk mee-
nemen wat ze 
op hun lichaam 
terug willen zien. 
Johan: “Op in-

ternet kun je heel veel moois 
vinden, maar ook wij kunnen 
ontwerpen naar wens maken.” 
Aan de muur hangt een prachtige 
kleurrijke tekening, door Kevin ge-
maakt. Er komt veel meer bij kijken 
dan alleen een naald vasthouden. 
Artistiek talent is meer dan welkom 
en juist dat zit bij familie Smits wel 
snor.
Iedereen is welkom om een kijkje 
te komen nemen vanaf vrijdag 23 
maart om 18.00 uur. Er staat een 
lekker drankje klaar en er zijn leuke 
aanbiedingen. 
Kijk snel op www.tattoo4you.nl 

advertorial
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ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.
VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

enb

FINEERPARKET
1 mm toplaag,
echt hout (beuken),
met kliksysteem,
voor intensief woongebruik.

op=op

VLOER HET ZELF
KLIK LAMINAAT
4x v-groef, dikte 8 mm, 
klasse 32, in 6 kleuren, 
voelbare geborstelde structuur, 
geschikt voor intensief 
woongebruik, met het nieuwe 
“one click to go” systeem, 
10 jaar volledige garantie.

KLIK LAMINAAT
TWIN KLIK
Klasse 32,
voelbare structuur,
met v-groef.

op=op

PVC PLAK STROKEN
Met houtstructuur, 
geschikt voor zwaar 
en intensief gebruik, 
leg klaar voorgelijmd, 
in 3 kleuren.

NU

22,95
 m2

INCL. BTW
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NU

13,95
 m2

INCL. BTW

NU V.A.

5,95
 m2

INCL. BTW

G d t/ d 8 kd d 8 k
VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijn

d d k

NU

9,95
 m2

INCL. BTW

LAMEL PARKET 
MET KLIK VERBINDING
Rustiek eiken landhuisdelen
12,5 cm breed, 12 mm dik, 
toplaag 2,5 mm, met v-groef, 
naturel, wit of grijs geolied.

van 24,95

KLIK LAMINAAT
Diverse kleuren,
klasse 31,
zonder v-groef, 
voor intensief woongebruik.

van 44,95

van 24,95

van 18,95
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1 1 1 11 mmmmmmmmmmmmmm
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MASSIEVE 
TRAP
RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf 
te monteren! Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN 
trap, zonder breken en/of beschadigen. Voor zowel open als 
dichte trappen. Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: 
van 109,- nu 55,- per trede

Prijs van trap 13 treden, incl. stoot-
borden, anti-sliprand, lijm en olie:

* Excl. montage, montage 
complete trap v.a. 400,-

de, tel. 040-24 68 180. 
7.00. 
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Handboogschutters Ontspanning

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Jan v Erp met 
een score van 219. Verdere uitslag:, 
Albert Ofwegen 218, Jan van Ber-
gen 215, Antoon Vervoort 212, Leo 
v Breugel 205, Jan Gordijn 191, Ad 
Hastenberg 166, Jan Lathouwers 
154 en Jan Habraken 152. 

Op vrijdagavond hebben de se-
nioren een face-to-face gescho-
ten. Wedstrijdjes met een directe 
tegenstander waarbij het erom 
gaat om drie sets te winnen. De 
winnaar van de avond was Sjef 
van den Berg. De rest van de rang-
schikking was: William Huyberts, 
Piet van den Berg, Frans van de 
Braak, Mart Verhoeven, Antoon 
Vervoort, John van Mulukom, Jos 
van de Veer, Jan van Erp, Jan Gor-
dijn, Agnes Vissers, Jos van den 
Berg en Ron Spijkers.
Voor de jeugd van Ontspanning 
was het een weekend met kampi-
oenschappen. Floris en Dione Mesu 
gingen op zaterdag naar Middel-
beers om te schieten bij het Neder-

lands kampioenschap voor aspiran-
ten. Dione Mesu beet ’s morgen 
het spits af bij de meisjes t/m 12. 
Zij schoot een prima score van 253 
punten en werd hiermee tweede. 
Floris was ’s middags aan de beurt. 
Hij schoot ook een prima wedstrijd 
met 252 punten. Hij werd hiermee 
negende bij de jongens t/m 12 jaar.
Op zondag ging Piet van den Berg 
naar Schaijk voor het bondskampi-
oenschap bij de cadetten 1e klas. 
Hij schoot een hele sterke kwalifica-
tieronde met 272 (PR) en 262, to-
taal 534 punten. Hij ging als vierde 
geplaatst naar de finalerondes. In 
de achtste finale kwam hij meteen 
tegen de latere winnaar te staan. 
Hij verloor deze ronde helaas met 
6 – 2 en werd uiteindelijk negende. 
Sjef van den Berg schoot in Arnhem 
bij de Papendal trials. Twee Olym-
pische rondes van 72 pijlen op 70 
meter. Sjef schoot de eerste ronde 
677 punten en de tweede ronde 
663 punten. Hij werd hiermee eer-
ste bij de heren junioren recurve. 
Op vrijdagavond 23 maart  wordt 
de 2e ZONA geschoten.

handboogschietenSine-Cura tegen Dioscuri, 4de 
divisie onderbouw/bovenbouw

turnen

Op 17 maart 2012 turnde het ge-
mengde 4e divisie team van Dio-
scuri tegen Sine-Cura. De wed-
strijd vond plaats in Heeswijk 
Dinther. Voor Dioscuri kwamen 
Femke Habraken (pupil 1), Natha-
lie Brands (pupil 2), Elena Haenen 
en Fleur Habraken (beiden jeugd 
bovenbouw) uit tegen zes dames 
van Sine-Cura. Helaas konden van 
Dioscuri Paula Verwaard en Jill 
Eestermans niet meedoen.

De wedstrijd begon aan de brug. 
Alle dames lieten een mooie oe-
fening zien. Elena mag super trots 
zijn, want vandaag liet ze ons voor 
het eerst genieten van een com-
plete oefening op de brug, inclu-
sief de phyton, goed voor 10.05 
punten! Femke liet een goede oe-
fening zien met een prima spreid-
ondersprong en mooie afzwaai. 
Vervolgens ging de wedstrijd ver-
der op de vloer. En of het nu door 
haar nieuwe “kunstje” het boogje 

kwam die ze in haar oefening 
had gestopt, Nathalie haalde hier 
de hoogste score, namelijk 12.50 
punten. Ook Fleur liet onder het 
genot van vrolijke muziek een 
mooie oefening zien, met een flik 
flak, radslag en salto voorover. De 
dames van beide teams hebben op 
dit onderdeel goed gescoord. Op 
Sprong haalden de dames van Dio-
scuri de hoogste scores. Femke en 
Nathalie sprongen een erg mooie 
overslag, deze leverde een 12.60 
voor Femke op en een 12.15 voor 
Nathalie. Op de Balk tenslotte liet 
Fleur een mooie oefening zien met 
een fraaie trappelsprong, fouete 
draai en een salto voorover als af-
sprong, het leverde haar een score 
van 11.45 op. Ook Elena kan te-
vreden zijn over haar oefening op 
de balk met een mooie radslag en 
eveneens een salto als afsprong. 
De dames van beide teams heb-
ben hun beste beentje voorge-
zet. Helaas waren al deze mooie 
punten net niet genoeg voor de 
overwinning. Sine-Cura wist deze 
wedstrijd te winnen met een pun-
tentotaal van 183.05 tegen een 
puntentotaal voor Dioscuri van 
175.10. Individuele uitslag: Femke 
2e, Fleur 4e, Elena 6e en Nathalie 
9de.

v.l.n.r: Elena, Fleur, Femke, Nathalie

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Beloftenklassieker Meeùs Race in 
Lierop

Zondag 18 maart stond voor Chi-
po Banda en Frank Lathouwers de 
beloftenklassieker de Meeùs Race 
op het programma. De start van 

de wedstrijd verliep zeer nerveus.

In de te lange neutralisatie reden ze 
bij Chipo in zijn achterwiel. Einde 

wedstrijd voor Chipo nog voordat 
de wedstrijd werd vrijgegeven.  De 
ploegen Cyclingteam Jo Piels en 
Metec zetten meteen alles op de 
kant. Na 8 km ontstonden er mede 
door de harde wind vier waaiers. 
Frank kon nog net met behulp van 
een ploegleiderauto aansluiten bij 
de laatste waaier. Voor veel van 
de 188 gestarte renners was het 
al einde wedstrijd. Na 35 km ko-
men de eerste drie waaiers weer 
bij elkaar. De 4e waaier krijgt geen 
kans meer om aan te sluiten on-
danks dat er verschillende goede 
coureurs in deze waaier aanwezig 
waren. Na 100 km juist voordat 
de plaatselijke rondes afgelegd 
moesten gaan worden werd de 4e 
waaier uit de wedstrijd genomen 
omdat de achterstand te groot was 
geworden.  65 renners brengen de 
door Elmar Reinders uit Emmen 
gewonnen wedstrijd tot een goed 
einde.
A.s. zondag rijden de Rooise ren-
ners in de buurt namelijk de Ronde 
van Heeswijk.  De amateurs gaan 
om 13.45 uur van start voor een 
wedstrijd over 60 km (Maikel de 
Koning). 
De elite/beloften starten om 15.30 
uur voor een wedstrijd over 80 km 
(Roy van Heeswijk en Frank Lat-
houwers). Een mooie gelegenheid 
om ze aan te gaan moedigen. 

wielersport

Luc Branten zesde op ONK Trial Baarlo

Afgelopen zondag was het Open 
Nederlands Kampioenschap Trial 
in Baarlo(Limburg). Luc Branten 
reed mee in de klasse Nationalen 
en zette een nette 6e plek neer.

Het was een heftige wedstrijd, de 
non-stops waren zwaar en som-
mige erg lang waardoor tijdnood 
af een toe een aantal strafpunten 
opleverde. Na twee nette rondes 
gereden te hebben ging het mis 
in de derde ronde. Door even het 
missen van de concentratie pakte 
Luc een aantal onnodige vijven 
die niet meer goed gemaakt kon-
den worden. Hiermee werd he-
laas het podium weggegooid. 

De vierde ronde ging alweer een 
stuk beter, Luc wist zich terug te 
knokken in zijn wedstrijdritme en 
reed en nette laatste ronde maar 
helaas was de derde ronde al fa-
taal geworden voor het podium. 

Het was een mooie dag met 
prachtig weer en een super wed-
strijd! Op naar het volgende ONK 
en dat vind plaats op zondag 1 
april in Zelhem(Gelderland) waar 
Luc weer zal gaan rijden op zijn 
Ossa. Foto’s zijn te vinden op 
www.branten.org.

motorsport

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Haal de lente in huis!

Volop Lenteboeketten 
en voorjaarsplanten 

voor in de tuin



Woensdag 21 maart 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe26 

paardensport

Eveline van der Ven wint 
in Best
Afgelopen weekend zijn de ponyruiters gaan springen in 
Loon op Zand. Ashley Peters werd met De Vriesjes Jordi 
knap tweede in het C-L klassiek. Larissa Laenen sprong 
ook een mooi rondje rond met Kasandera en werd zesde 
in het D-B progressief. Van de grote dressuurruiters is Eve-
line van der Ven gestart in Best. Ze debuteerde met Allure 
in het M1 en behaalde daarmee meteen een eerste plaats.

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Viandel
Mora, doos 16 stuks. 

Horeca kwaliteit 13,95

Pangasiusfi let
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 6,95

Paella
Greens, 1 kilo. 

Kant en klaar 4,49

Nougatine ijstaart
Schoonderwoerd, 

11,49

Smulrol, shoarmarol,
satérol of vlampijp
Diepvriesspecialist, 

schaal 3 stuks. 4,09 - 4,69

Rode kool
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,99

Chinese groentemix
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,25

Zeevruchtencocktail
Diepvriesspecialist, 500 gr. 3,99

Stoofvlees / hachee
ambachtelijk
Diepvriesspecialist, 500 gr. 4,29

Puree
Lutosa, 750 gr. 1,59

 10,95

 2,99
 3,49

 3,29

 4,95

 1,95

 1,19

 3,49
 7,99

 1,49

SPAARKAARTAANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS 1 zak frites à 1 kg + 
4 gepaneerde frikandellen

ook uw groentespecialist

Viandel Smulrol, shoarmarol,

Goudfrik
Van Lieshout, doos 20 stuks. 7,99

actieprijs
 5,49

Goede score Dai Ippo op Z.N.K. 
-17 jaar

budo

Afgelopen zondag stond in het te-
ken van het Zuid Nederlands Kam-
pioenschap -17 jaar. Voor Dai Ippo 
traden Tom Meulensteen en Mar-
tijn van Dalen het strijdperk in. 

Tom was er erg op gebrand om 
kampioen te worden. In zijn eerste 
partij wilde het niet direct lukken. 
Er moest een Golden Score (extra 
tijd) aan te pas komen om een win-

naar aan te wijzen. In deze extra 
tijd kreeg Tom zijn tegenstander 
wel in beweging en hij wist een 
wazari te scoren. Met deze score 
is het ook meteen einde wedstrijd. 
Zijn 2e partij ging binnen een paar 
seconden voorbij. Zijn tegenstander 
werd uit balans gebracht en Tom 
scoorde met een flitsende actie een 
mooi ippon. In de finale stond hij 
tegenover Djim Zeegers. Ook dit 

werd een zeer lastige partij met 
een Golden Score tot slot. Tom had 
vooral in deze extra tijd zijn ener-
gievoorraad op tijd ingezet en bleef 
maar aanvallen. Zijn tegenstander 
had hier niet direct een antwoord 
op en kon alleen maar verdedigen. 
Djim liep tegen zijn 2e straf op en 
de winst was voor Tom. 
Martijn van Dalen ging er ook weer 
voor. Zijn eerste partij wist hij te 
winnen met ippon. In zijn 2e partij, 
tegen wederom een zeer ervaren 
judoka, wist hij geen grip te krij-
gen op zijn tegenstander en verloor 
met yugo. Dit was balen, omdat de 
weg naar kwalificatie voor het NK 
nu op losse schroeven  kwam te 
staan. Martijn liet er in zijn 3e partij 
geen gras over groeien en wist zijn 
tegenstander binnen 10 seconden 
met ippon neer te krijgen. Zijn 4e 
partij werd ook met ippon gewon-
nen en nu ging het nog om zilver 
of brons in zijn vijfde partij. Ook 
deze partij wist hij naar zijn hand te 
zetten en hij won wederom met Ip-
pon. De 2e plaats was binnen, met 
kwalificatie voor het NK. Proficiat 
heren en succes op het NK te Til-
burg op 7 april.       

Links Tom Meulensteen 1e heren -17 jaar – 60 kg, 
rechts Martijn van Dalen 2e heren -17 jaar – 66 kg

Kom naar de infoavond

Wandel je gratis fit in tien 
weken
Onlangs verscheen in De-
MooiRooiKrant een artikel 
over het gratis programma 
‘Wandel je fit in 10 weken’, 
van SV Fortuna’67.  Het pro-
gramma start met een kennis-
makingsavond op 27 maart 
om 19.30 uur in het clubge-
bouw aan de Zwembadweg. 
Op deze avond maakt u ken-
nis met de trainers en de andere groepsleden. Uw be-
ginsituatie en persoonlijk einddoel worden in overleg 
met de trainer bepaald. Hierna verzorgt Comfort Zones 
uit Sint-Oedenrode een professionele presentatie over 
wandelschoenen en toebehoren. 

De groepstrainingen starten op dinsdag 3 april om 19.00 
uur, waarbij u gaat toewerken naar uw einddoel. Tijdens 
de eerste training wordt er een 1000m fittest gedaan. 
Dat wordt langzaam opgebouwd in de komende tien we-
ken. Tijdens de trainingen die elke keer op dinsdagavond 
zijn, werkt u onder professionele begeleiding van twee 
gediplomeerde trainers aan uw techniek en wordt op een 
bewuste en blessureveilige manier aan uw conditie en 
gezondheid gewerkt. 
 
Aan het eind van het programma neemt u deel aan de 
Rooise avondvierdaagse op 5 t/m 8 juni. Het is de bedoe-
ling dat u hier de afstand gaat afleggen waar u tijdens het 
programma voor heeft getraind (einddoel). De 5 of 10 
km. Ook deze kosten hoeft u niet te betalen. Wethouder 
Dekkers heeft namelijk al toegezegd dat de gemeente 
het inschrijfgeld sponsort voor de deelnemers van het 
programma. Iedereen mag meedoen! 
Meer info tel: 0413-476748. 
www.fortuna67.nl

wandelen

U zoekt bijverdienste
Word verkeersregelaar* of taxichauffeur*

Voor lezers van DeMooiRooiKrant tot 1 april 

25% korting op de opleiding
Kijk op www.etbe.nl

*Vol = vol, nog beperkte plaatsen

Kijk voor ons archief op
www.demooirooikrant.nl

Personeel
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VDZ racing – Nummer1Auto.nlautosport

VDZ racing rallyteam rijdt shortrally in Emmeloord

Afgelopen zaterdag heeft de equi-
pe van VDZ racing deelgenomen 
aan de TankS short rally. Dit eerste 
evenement van de 205 Cup staat 
bijna ieder jaar op de kalender en 
staat bekend als technisch met 
zeer kleine marge voor fouten. Dit 
komt vooral door de vele proeven 
over de, soms zeer slechte, dijk-
weggetjes rond Emmeloord. Een 
foutje wordt hier al snel afgestraft 
met een sprong of rol van de dijk 
die eindigt met een nat pak in een 
kanaal. Dit maakt de zeer snelle 
proeven erg uitdagend en door 
de snelheid en vele bochten lastig 
voor de navigator.

VDZ racing kwam mooi voor de 
dag met de nieuwe teamkleding 
verzorgt door Nummer1Auto.nl, 
Progress Uitzendbureau, Harpe-
rink Automotive en BonFloor. Paul 
en Roel zijn vrijdagavond al in het 
donker begonnen met verkennen 
om goede herkenningspunten te 
kunnen noteren.  Er werd de vol-

gende dag veel tijd besteed aan de 
notes waardoor de equipe direct 
vanaf de eerste proef de grens op 
kon zoeken. Dit resulteerde tijdens 
KP1 en 2 in knappe 2e plaatsen 
binnen de 205 Cup. De 3e en laat-
ste KP in de eerste boucle was een 
industrieproef. 

Mede omdat deze Roel vaak wat 
minder goed liggen had de equi-
pe hard gewerkt om te proberen 
er hier zo goed mogelijk voor te 
staan. De 2e plek was binnen met 
bijna 4 seconden voorsprong op de 
3e plaats. Vlak voor de start van de 
proef waren er echter problemen. 
Er kwam rook onder de motorkap 
vandaan en de equipe werd door 
de marchals gemaand uit de auto 
te komen. Na een snelle sprong uit 
de auto en een blik onder de mo-
torkap kwam Roel tot de conclusie 
dat de motor heet was gelopen en 
de koelvloeistof uit het vat liep. 
Zoals het hoort tijdens een rally 
was stoppen geen optie dus werd 

besloten het te gaan proberen. De 
motor hield het goed, maar het 
kwaad was geschied, 13 seconden 
verloren en dus met 9 seconden 
achterstand op de nummer 2 de 
3e plek in handen.

Voor de tweede rit werd besloten 
om voor de tweede plek te strij-
den. KP4 verliep goed maar bij KP5 
viel alles pas echt op z’n plaats. De 
auto liep lekker, het voorleesritme 
van Paul was perfect en Roel had 
het volle vertrouwen in auto, no-
tes en navigator. De grens werd 
opgezocht en dit leverde resultaat 
op. Paul en Roel wisten hun eerste 
scratch (snelste tijd op een proef) 
binnen te halen! Dit allemaal ter-
wijl nummer 2 op slechts 0,7 en 
nummer 3 op 1,1 seconden ston-
den, en dat op een proef van 8 ki-
lometer.  

Weer aangekomen op de indus-
trieproef nam de equipe zich di-
rect voor om te proberen op deze 
“Power Stage” de extra punten te 
pakken. Roel zette alles op alles 
om de chicane’s, krappe bochten 
en lange halen op hoge snelheid 
maximaal te nemen. Helaas gooi-
de een onoplettende BMW  roet 
in het eten waardoor Roel tot 2 
keer toe alles moest doen om een 
ongeluk te voorkomen. Hierdoor 
werden enkele seconden verloren 
waardoor een scratch, en extra 
punten, op de laatste proef door 
de neus geboord werden. Toch 
heeft VDZ racing / Nummer1Au-
to.nl een zeer mooie 2e plaats we-
ten te veroveren tijdens de TankS 
short rally. 

Lees meer op www.mooirooi.nl

Foto: Ivo Rijniersce

Teleurstellend verlies Waterpolo-
dames Argo
Afgelopen zaterdag stond de uit-
wedstrijd tegen koploper De Wa-
rande op het programma voor de 
waterpolodames uit Sint-Oeden-
rode. Het verschil in verliespunten 
tussen De Warande en Argo was 
inmiddels 8 punten, te veel voor 
Argo om überhaupt nog te kunnen 
denken aan een kampioenschap. 
Daarom was het vooral ook de 
eer waarvoor de dames uit Sint-
Oedenrode afgereisd waren naar 
Oosterhout.  

In de afgelopen twee thuiswed-
strijden heeft Argo laten zien dat 
het een goed team is, waarbij de 
vorm op dit moment prima is. 
En daarmee ook het vertrouwen 
waarmee de dames het zwembad 
in doken. De Warande kwam ech-
ter veel beter uit de startblokken 
dan Argo. Met snelle aanvallen en 
prachtige afstandsschoten stond 
het na het 1e partje al 4-1. Door 
de pressing op te voeren en vooral 
ook het eigen vertrouwde spel te 
blijven spelen, wist Argo in het 2e 
part de wedstrijd helemaal te ke-
ren. Iedere aanval was raak, de 
dames wisten elkaar blindelings te 
vinden en de Warande zwom ach-
ter de feiten aan. Halverwege was 
het dan ook 5-6 in het voordeel 
van Argo. 

Vanaf dat moment werd het een 
gelijkwaardige wedstrijd, waar-
bij de spanning ervan af droop. 
Prachtige reddingen van keepster 
Yvonne vd Vorstenbosch zorgden 
ervoor dat Argo de voorsprong 
ook na het 3e part wist te behou-
den (6-7). In het 4e part mistte 
Argo een aantal kansen om de 
voorsprong te vergroten waardoor 
de Warande in de wedstrijd kon 
blijven. Een tweetal dubieuze be-
slissingen van de scheidsrechters in 
de laatste minuten zorgden ervoor 
dat de Warande de achterstand in-
eens omgebogen had in een voor-
sprong. Protesten van coach Anja 
van Wanrooij leverde haar tijdens 
de wedstrijd een gele kaart op, na 
de wedstrijd echter het gelijk van 
de scheidsrechter. Daar had Argo 
natuurlijk niet veel aan en toen 
ook nog een doelpunt in de laatste 
minuut niet gegeven werd, brak 
er iets binnen het team. De wed-
strijd eindigde in een 9-7 overwin-
ning voor de Warande, waardoor 
het kampioenschap voor dit team 

zo goed als zeker is. Al met al kan 
Argo meer dan tevreden zijn met 
de gespeelde wedstrijd en vooral 
ook de inzet van het team. Een 
gelijkspel of een overwinning van 
Argo was wellicht een betere af-
spiegeling geweest, maar dat had 
voor de stand in de competitie niet 
veel uitgemaakt. Het had echter 
wel de bittere nasmaak van deze 
topwedstrijd kunnen voorkomen.

Uitslagen
De Vennen - B1  6-6
Lutra - C1  5-9
Hellas-Glana - D1 10-2
Zeester-Meerval - D2 6-1
De Warande - Dames 1 9-7
Spio - E1  8-4
Hellas-Glana - Heren 1 7-6
Lutra - Heren 2  11-12

Programma
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 – Aquamigos 16.45u
C1 – Merlet 17.15u
B1 – Arethusa 18.00u
Heren 1 – PSV 18.45u
Dames 1 - Hellas-Glana 19.30u

Zaterdag in De Wissen te 
Helmond:
Lutra – Bcombi 18.45u

Zwemmen

Afgelopen zondag is er door 18 
jonge zwemmers van de Wed-
strijdgroep deelgenomen aan de 
4e Speedo wedstrijd in zwembad 
‘De Beemd’ in Veghel. Tijdens deze 
wedstrijd is er 7 keer een 1e plaats, 
9 keer een 2e plaats en 6 keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast 
zijn er 28 persoonlijke records ge-
zwommen. 

Komende zondag staan er 3 wed-
strijden op het programma:
De zwemmers van de Recrea-
tieven nemen in het Golfbad in 
Oss deel aan de 4e Meerkamp, 
aanvang 13.00 uur. Anne, Bas en 
Bram nemen in het Pieter van den 
Hoogenbandzwemstadion in Eind-
hoven deel aan de Brabantse Lan-
ge Afstand Kampioenschappen, 
aanvang 13.30 uur. Een aantal 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
nemen in zwembad ‘De Wisselaar’ 
in Breda deel aan een limietwed-
strijd, aanvang 14.00 uur.

zwemmen

Mats van den Brand wint Tank S Short Rally NK

Mats van den Brand heeft afge-
lopen weekend de Tank S Short 
Rally gewonnen.   Dankzij MTM 
en nieuwe sponsoren: Hageldeuk, 
Van Kalmthout Auto, The Auto-
sport Company en Harperink Au-
tomotive kon er worden meege-
daan om de eerste plaatsen. Dat 
kwam uit.
 
Op vrijdag 16 maart werd er ver-
kend in het donker, waardoor er 
perfecte notes werden gemaakt, 
samen met vader Mark. Zaterdags 

werden er zes kp’s verreden. Alle 
zes in het donker, wat voor Mats 
zijn eerste keer was. Het was te-
vens zijn eerste echte rally over de 
smalle dijkwegen van Emmeloord.
 
Mats reed sterk in alle KP’s. Hij 
beet in zijn stuur, gaf alles wat hij 
kon en pakte scratch met maar 
liefst 8 sec. Daarbij mag vermeld 
worden dat de Tank S NK rally ook 
deze proef reed en Mats een 11e 
tijd algemeen noteerde tussen de 
dikke WRC's.  Mats pakte zijn eer-

ste ShortRally NK overwinning al-
gemeen, divisie en in de klasse. De 
Nijnselse coureur gaf duidelijk zijn 
visitekaartje af.
 
Mats: “Ik ben erg blij met deze 
overwinning. Ik nam het op tegen 
mannen die al langer in de sport 
zitten, de dikste auto’s hebben en 
veel meer ervaring hebben dan 
ik. Voor mijn gevoel heb ik er al-
les uitgehaald wat ik kon. Wie had 
dat verwacht… een NK Short rally 
winnen met een Ford Escort. Al 
moet ik eerlijk toegeven dat deze 
auto erg goed gebouwd is, vooral 
als je weet dat hij 11 jaar geleden 
is opgebouwd! Ik heb er zelf wat 
onderhoud aan gedaan en wat 
proef gereden. Daarbij had ik nog 
nooit een rally of echt op snelheid 
gereden in het donker. Alles was 
nieuw voor mij. Een nieuwe uitda-
ging die ik met twee handen heb 
aangegrepen.  Ik ben MTM erg 
dankbaar voor deze kans. En mijn 
nieuwe sponsoren ook voor hun 
vertrouwen in mij!”  Voor meer 
nieuwtjes over Mats op twitter: 
matsvdbrand, of via 
www.matsvdbrand.nl

Foto: Rene Vervoort Photography

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

Kossen | Design

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

Opruiming!

Relaxfauteuil Bilbao
Volledig verstelbaar 

en verkrijgbaar in 
meerdere kleuren

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

3+2 zits Adigo
In stof

SUPER

SALE

999,-
van 1617,- voor

3+2 zits Park
In lederlook zwart

SUPERSALE
299,-

van 599,- voor

2,5+2 zits Barneveld
In leer

SUPER
SALE

399,-
van 599,- voor

Showroommodellen

tot 70% korting

OP=OP
ZONDAG 

25 MAART OPEN

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

SUPE
R

SALE

1499,-van 2195,- voor

Rooise badmintonners doen mee 
aan toernooi in Helmond

badminton

Afgelopen zondag 18 maart vond 
in Helmond de jeugdkampioen-
schappen badminton plaats. Er 

waren 98 deelnemers van diverse 
badmintonclubs uit de regio, ver-
deeld over verschillende (leef-

tijds) klasses. Uiteraard was ook 
de Rooise Badminton Club ver-
tegenwoordigd met drie van haar 
jeugdleden. Zij speelden voor 
het eerst een toernooi bij de Hel-
mondse Badminton Bond. 

Mirre Botman (links op de foto) en 
Marjolijn Fliervoet (rechts op de 
foto) speelden samen dames dubbel, 
maar hadden zich eveneens inge-
schreven voor de single wedstrijden.  
En niet geheel onverdienstelijk ge-
zien de einduitslag van het toernooi. 
In de klasse “pupil” eindigden Mirre 
en Marjolijn als 2de in hun klasse. En 
na een geweldig spannende kleine 
singlefinale om de 3de en 4de plaats 
wist Marjolijn ook nog in de pupillen 
klasse als 3de te eindigen.

Jelle Botman (op de foto achter 
Mirre) had zich ingeschreven voor 
het single spel, jongens klasse B. Hij 
wist in deze klasse de 12de plaats 
te behalen. Knap gespeeld allemaal.

Foto: M. Fliervoet

Rooise Biljart-
competitie

biljarten

In de 22e ronde behaalde de Gou-
den Leeuw een prima score van 
85 punten. Korte partijen: Wim 
van Breugel (Boskant) 24 car. in 
7 beurten (moy. 3,42), Mark Hui-
bers (Gin keus) 20 car. in 8 beur-
ten (moy. 2,5), Winfried de Groot 
(’t Straotje) 32 car. in 13 beurten 
(moy. 2,14) en Erik Kluijtmans 
(’t Pumpke) 30 car. in 14 beurten 
(moy. 2,14). Bas van Beers van ’t 
Straotje maakte een serie van 15 
caramboles.

Uitslagen:’t Straotje – Dorpsher-
berg 76-64, Kofferen – Gin keus 

69-71, Boskant – Oud Rooi 64-76, 
D’n Toel – Gouden leeuw 55-85, 
St.Joris – Jachtrust 71-69, Wapen 
van Eerschot – ’t Pumpke 76-64. 
De wedstrijd Wellie Winne Welles 
tegen de Beurs werd uitgesteld.
Stand: 1 St.Joris 1677, 2 Gin keus 
1643, 3 Boskant 1584, 4 Jacht-
rust 1581, 5 Beurs (21) 1576, 6 ’t 
Straotje 1544, 7 D’n Toel 1534, 8 
Oud Rooi 1527, 9 Gouden Leeuw 
1515, 10 Wapen van Eerschot 
1505, 11 Wellie Winne Welles 
(21) 1483, 12 Dorpsherberg 1471, 
13 Kofferen 1463, 14 ’t Pumpke 
1298.  

Biljarten Wapen van Eerschot
In de 1e divisie ging team Par-
ticolare met 8-0 onderuit tegen 
koploper ’s Landswelvaren. In de 
2e divisie verloor team a-Mate 
Communications met 6-2 van 
Hultermans Installatietechniek. 
Team Zwiers Groot keukenservice 
verloor met 8-0 van Koeriersbe-
drijf V., Rijsselt. In de 3e divisie 
won team Didden Distributie met 
6-2 van Caudron Billard product. 
Team v.d. Berk in de 4e divisie 
verloor met 6-2 van v.d. Berg Bil-
jarts.

In de districtscompetitie speelde 
team 1 tegen Rosmalen 3 en zij 

wonnen met 30-23. Marijn Schel-
lekens wist zijn 33 caramboles in 
41 beurten te maken. Moy. 0,804. 
Team 2 nam het op tegen Rosma-
len 6 en zij verloren met 22-27. In 
de B1 klasse nam team 1 het op 
tegen Ons Trefpunt en zij wonnen 
met 27-21. Edwin v.d. Boom wist 
zijn 39 caramboles in 33 beurten te 
maken. Moy. 1,18. In de C2 klasse 
libre werd met 28-24 gewonnen 
van Kupp 77. Beste partij was er 
van Henk Vermeltfoort die zijn 80 
caramboles in 16 beurten wist te 
maken. Moy. 5. In de C3 klasse 
werd het remise tegen Schutters-
welvaren. 33-33.

Jaarlijkse scholierenloop van 
Cambiance en Fortuna ‘67

hardlopen

Op 1 april (dit is geen grap) vindt 
bij Cambiance de Kienehoef we-
derom de jaarlijkse Scholierenloop 
plaats. Dit wordt georganiseerd in 
samenwerking met  Fortuna ‘67  

Op deze dag worden er drie ver-
schillende afstanden gelopen. Voor 
de leeftijdscategorie van 2 t/m 6 
jaar hebben is er een afstand van 
735 meter. De jongens en meisjes 
van 7 tot en met 12 jaar leggen een 
afstand van 1200 meter af. En voor 

de oudere scholieren van 13 t/m 16 
jaar is er de afstand van 2230 meter. 

Voor elke deelnemer ligt er een 
diploma en medaille klaar. Voor 
de eerste drie gefinishte per ca-
tegorie liggen er zelfs ereprijzen 
te wachten. De wedstrijd begint 
vanaf 12.00 uur en is voor ieder-
een toegankelijk. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 1,50. U kunt zich in-
schrijven via www.fortuna67.nl  
en dit formulier in leveren voor 

donderdag 29 maart bij een van 
de inleveradressen inclusief het in-
schrijfgeld € 1,50 per deelnemer .

Voor meer informatie over deze 
wedstrijd kunt u terecht bij Jeffrey 
van Hout ( 06-54320946 ) of per 
mail wedstrijdsecretaristhuiswed-
strijden@fortuna67.nl.
Voor informatie over de locatie 
kunt u terecht bij Fred van Rooij 
( 653-508007) op per mail 
fred@kienehoef.nl

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??
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Ollandia Kwis ’t nie Kwis
A.s. donderdag 22/3 vanaf 21.30 
uur staat de 2de halve finale van 
de Ollandia Kwis ’t nie Kwis op het 
programma. Ditmaal zullen vanaf 
21.30 uur de teams van Ollandia 
2, 3 en 4 gaan strijden voor een 
plaats in de finale. In de 1ste halve 
finale werden de Ollandia Dames 
door een te grote gok van het be-
stuur de uiteindelijke winnaar en 
zullen dan donderdag 5/4, samen 

met de winnaar van de 2de halve 
finale en de beste nummer 2, uit 
gaan maken wie de uiteindelijk 
winnaar zal worden en met de titel 
en de hoofdprijs zal gaan strijken. 
Ook ditmaal zijn de supporters 
weer van harte welkom om hun 
team te steunen. Op donderdag 
29/3 zijn de rikliefhebbers aan de 
beurt voor de laatste rikavond van 
dit seizoen.

RESTAURANT - 
VERGADER 

& PARTYCENTRUM 

DE BEURS
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel: 0413-472645
Voor uitgebreide informatie kijk op onze website www.debeurssintoedenrode.nl

1e paasdag 

Paasbrunch
Aanvang 12.00u 

€23,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar €1,- per levensjaar

Diverse voorgerechten / smaakvolle soepen / luxe broodsoorten / keur aan belegsoorten /
 huisgemaakte warme gerechten / warme en koude dranken /  uitgebreid dessertbu�et

Een uitgebreide omschrijving van de paasbrunch kunt u vinden op onze website.

Reserveren kan telefonisch (0413-472645), 
per e-mail (beurs@introweb.nl) of loop even bij ons binnen. 

Wist u dat…
…de evenementenkalender voor de komende periode binnenkort gepresenteerd wordt op 

onze website?

…we sinds kort een kaart met lekkere borrelhapjes voor op het terras hebben?

…onze koekjes en monchou-gebakjes huisgemaakt zijn?
Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode
0413-473166, www.oudrooy.nl

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

a.s zondag 25 maart 
in Café Oud Rooij 

aanvang: 18.00 uur

DETSIT

“Altijd gezellig zeggen
 ze” 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Papenhoef 21, Lieshout  Tel. 0499-42 53 60
www.triafi etsen.nl

Gratis banden-montage 
bij aankoop van 

2 continental producten

voetbal Rhode zakt steeds verder weg, 
Nijnsels wonder is nog mogelijk

Dat Ollandia afgelopen weekend 
weer wist te winnen is zeker geen 
verrassing. Het ging niet soepel-
tjes, maar de punten stromen het 
kleine kerkdorp binnen. Wie weet 
leidt het nog tot promotie. Als dat 
lukt is de kans groot dat ze Nijnsel 
ontlopen. Die ploeg staat er slecht 
voor, maar een klein wonder is nog 
mogelijk. Boskant verloor knul-
lig, is veilig, maar zal zondag ook 
weer willen winnen en Rhode zakt 
steeds verder weg. Ook voor hen 
is 2012 niet best begonnen.

Rhode – Volkel 0-2 (0-0)
Dat Rhode uit vorm is werd ook 
afgelopen zondag weer eens 
duidelijk. Het verlies van vorige 
week tegen DESO was verwacht 
en daarom minder pijnlijk, maar 
de dreun die rode-lantaarndrager 
Volkel zondag in Rooi uitdeelde, 
kwam veel harder aan. Hoewel 
Rhode beter startte in de eerste 
helft, kwamen de gasten steeds 
beter in hun spel. Dat leverde na 
de rust dan ook een voorsprong 
op. Eerder waren Leo van Schijndel 
en Tim Stewart voor Rhode dicht-

bij een treffer. Tien minuten voor 
tijd incasseerde Rhode een tweede 
doelpunt. De mannen van trainer 
Ronald Tielemans wachten nog op 
de eerste overwinning na de win-
terstop. Die is van harte welkom, 
want de onderste plaatsen komen 
nu wel heel dichtbij.

Ollandia – Ulysses 2-0 (1-0)
“Je kunt merken dat de mensen 
minder snel tevreden zijn. Ze zijn 
gewend dat we alles makkelijk 
winnen”, merkt Ollandia trainer 
Gerard van Zutphen op na de 
gewonnen thuiswedstrijd tegen 
Ulysses. De runner-up in de vijfde 
klasse won weliswaar niet overtui-
gend, maar toch was er genoeg 
werklust waardoor de coach zich 
geen zorgen maakt. “Ook be-
speurde ik bij de jongens geen on-
derschatting voor de wedstrijd van 
volgende week tegen SBV. Ze zijn 
er wel degelijk goed mee bezig”, 
voegt Van Zutphen er aan toe. 
Pal voor rust maakte Robert Erven 
zondag de 1-0. In de tweede helft 
was er een maar kleine fase waarin 
Ollandia veel kansen kreeg. Ook 

toen was het Robert Erven die een 
goal maakte.

Nijnsel – Mariahout 2-1 (1-0)
Voor VV Nijnsel zijn het span-
nende tijden. Het zwaard van Da-
mocles hangt boven het kerkdorp. 
Nijnsel 1 staat namelijk op het 
punt om te degraderen. Een klein 
wonder kan dat nog voorkomen, 
maar dan moest er zondag wel 
gewonnen worden van buurman 
Mariahout. Een ploeg die ook nog 
kan zakken naar de vijfde klasse. 
Bas Verbakel maakte op aangeven 
van Toby Verhoeven de verdiende 
1-0. Na rust kwam Mariahout op 
gelijke hoogte. Er was veel fysieke 
strijd en Nijnsel ging naarstig op 
zoek naar een treffer. Gelukkig viel 
die. Nick Dortmans maakte tien 
minuten voor tijd de belangrijke 
en prachtige 2-1. Zondag wacht 
een lastige uitwedstrijd die ook ge-
wonnen zal moeten worden.

Boskant – Avesteijn 1-2 (0-0)
Al jarenlang is Roel Brans één van 
de dragende krachten van Bos-
kant. Aan het begin van dit sei-
zoen raakte de routinier gebles-
seerd. Afgelopen zondag maakte 
hij zijn rentree in de thuiswedstrijd 
tegen Avesteijn. Helaas kon hij nog 
niet de bekende stempel drukken. 
Na negentig minuten had heel 
Boskant een enorme kater te ver-
werken. De late beslissende tegen-
treffer deed zeer aan de Hazelaar-
straat, vooral omdat hij nogal door 
een knullige manier tot stand was 
gekomen. Na een saaie eerste helft 
leek Boskant op een gelijkspel af te 
stevenen toen Avesteijn de één nul 
van Glenn van de Heijden onscha-
delijk maakte. Helaas nam de klop 
uit Dinther nog de volle buit mee.
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen senioren zo 18/3:
Ollandia 1-Ulysses 1   2-0
Nijnsel 3-Ollandia 2   2-2
Ollandia 3-Rhode 4   1-4
Ollandia Da1-Mierlo Hout Da2   4-0

Uitslagen jeugd za 17/3:
Schijndel/Vitam B2-Ollandia B1   1-0
Ollandia C1-Handel C1   3-0
Blauw Geel’38/OW D5-Ollandia D1   1-1
Ollandia E1-WEC E1   0-5
Ollandia E2-Blauw Geel’38/OW 14   5-6
Boerdonk F1-Ollandia F1   5-1
WEC  F4-Ollandia F2   5-0
ODC MF2-Ollandia MF1   4-8

Programma senioren zo 25/3: 
SBV 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Avanti’31 3   11.00u
Boskant 3-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-SBC 14   10.00u
WHV Da1-Ollandia Da1   10.30u

Programma jeugd za 24/3: 
Ollandia B1-Sparta’25 B2   14.30u
SCMH C1-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia D1-Avanti’31 D2   12.00u
Gemert E2-Ollandia E1 v:8.15u
Ollandia E2-ELI E3   10.30u 
Ollandia F1-Sparta’25 F3   9.30u
VOW F3-Ollandia F2  v:9.30u
Ollandia MF1-Essche Boys MF2  v:9.30u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 18/3:
Boskant 1-Avesteyn 1  1-2
Boskant 2-UDI 3  2-1
Erp 4-Boskant 3  2-0
Boskant 4-Avanti 5  4-0
Heeswijk 6-Boskant 5  2-3
Heeswijk 9-Boskant 6  0-1
Boskant Da1-Handel Da1  0-3

Uitslagen jeugd za 17/3:
SCMH A1–Boskant A1  3-2
Boskant C1–Sparta ’25 C2  1-8
Boskant D1–Schijndel D3G  3-7
Eli D2–Boskant D2  1-1
Handel E1–Boskant E1  1-4
Boskant E2–VOW E2  3-1
Rhode F10-Boskant F1  4–2

Programma senioren zo 25/3:
Mariahout 1-Boskant 1  14.30u
Erp 2-Boskant 2  12.00u
Boskant 3-Ollandia 3  12.00u
Heeswijk 4-Boskant 4  10.00u
Boskant 5-Erp 9  11.00u
Boskant 6-Schijndel 8  10.00u
Venhorst Da2-Boskant Da1  10.30u

Programma jeugd za 24/3:
Boskant A1–Elsendorp A1  a14.30u
Boskant B1–Schijndel B2  a14.30u
Irene D1–Boskant D1  v10.15
Boskant D2–Blauwgeel D4  a11.30u
Boskant E1–Gemert E3  a09.30u
Stiphout Vooruit E3–Boskant E2  v09.30
Boskant F1–DVG F5  a10.30u

Rhode

Uitslagen Senioren zo 18/3:
Rhode-Volkel 0-2
ELI 2-Rhode 3 1-3
Ollandia 3-Rhode 4 0-3
Blauw Geel 12-Rhode 6, 10-0
Boerdonk 4-Rhode 7 1-4
Rhode 8-Avanti   2-3 
Rhode 9-Nijnsel 5 0-3
Rhode 10-Irene 4 9-0
Dames-Schijndel 1-3

Uitslagen Jeugd  za 17/3:
H.B.S.V. A1-Rhode A1  2-1
Rhode A2-Nijnsel A2  2-0
Rhode B1-DAW B1  1-1
Avanti’31 B2-Rhode B2  4-3
Rhode B3-Schijndel B3  1-0
Blerick C1G-Rhode C1  1-1
Rhode C2-ASV’33 C2  4-1
Erp C2-Rhode C3G  2-1
Gemert C6-Rhode C4  1-2
Rhode C5-Blauw Geel’38 C7  1-2

Rhode D1-Sparta’25 D1  4-0
Rhode D2-ASV’33 D1  2-2
Rhode D3-WEC D1  1-1
Blauw Geel’38 D4-Rhode D4  9-1
Rhode D5-Blauw Geel’38 D8  2-1
Nooit Gedacht D4M-Rhode D6  1-8
Schijndel E2-Rhode E1G  1-0
Rhode E2-Avanti’31 E2  9-1
Schijndel E4-Rhode E3  4-2
Rhode E4-Stiphout Vooruit E3  2-2
Blauw Geel’38 E13- Rhode E5  2-3
Rhode E6G-Blauw Geel’38 E12  2-7
Gemert E3-Rhode E7  9-2
Rhode E8-Blauw Geel’38 E16  7-0
Gemert F1-Rhode F1  4-8
Blauw Geel’38 F2-Rhode F2  1-2
Rhode F3-DVG F1  7-2
Gemert F2-Rhode F4  2-3
Rhode F5-Sparta’25 F5   5-2
Rhode F6-Avanti’31 F3G  3-1
Rhode F7  vrij 
Avanti’31 F5-Rhode F8  2-1
Rhode F9-Blauw Geel’38  F10  1-1
Rhode F10-Boskant F1  4-2
Mariahout F3G-Rhode F11  1-1
Rhode F12-Blauw Geel’38 F12   0-5
Boekel Sport F8-Rhode F13  5-2
Rhode MB1-Hapse Boys MB1  0-4

Programma zo 25/3: 
Erp-Rhode 14:30u
Groene Ster 2-Rhode 2 11:00u
Rhode 3-Blauw Geel 5 12:00u
Rhode 4-Irene 2 10:00u
Rhode 6-Vorstenb. Boys 3 12:00u
Rhode 7-Blauw Geel 14 10:00u
Heeswijk 5-Rhode 8 12:00u
Boerdonk 5-Rhode 9 13:30u
DVG 7-Rhode 10 11:00u
Dames-Boekel Sport 10:00u
Veteranen-MULO 16:30u

Programma  jeugd za 24/3:
Rhode A1-Nooit Gedacht A1  a14:30u
SC Helmondia A2-Rhode A2  v14:30u
OSS’20 B1-Rhode B1  v14:30u
Rhode B2-MULO B2  a14:30u
Boekel Sport B4-Rhode B3  v13:30u
Rhode C1-SC Helmondia C1  a12:45u
Rhode C2  vrij
Handel C1-Rhode C3G  v11:30u
Rhode C4-Mierlo Hout C3  a12:45u
Someren C6M-Rhode C5  v11:30u
Avanti’31 D1-Rhode D1  v10:30u
Rhode D2-Schijndel D2G  a11:15u
Erp D2-Rhode D3G  v11:15u
Rhode D4-Blauw Geel’38 D6  a11:15u
Gemert D4-Rhode D5  v10:45u
Rhode D6-Boekel Sport   a11:15u
Rhode E1G- Erp E  a9:15u
Irene E1-Rhode E2  v8:30u
Rhode E3-MULO E3  a9:15u
Sparta’25 E3-Rhode E4  v8:15u
Rhode E5-Bavos E4G  a9:15u
Schijndel E8G-Rhode E6G  v8:00u
Rhode E7-Blauw Geel’38 E11  a9:15u
Erp E5-Rhode E8  v8:15u
Rhode F1-Blauw Geel’38 F1  a10:15u
Rhode F2-MVC F1  a10:15u
Stiphout Vooruit F1-Rhode F3  v8:30u
Rhode F4-Erp F2  a10:15u
Blauw Geel’38 F5-Rhode F5  v9:15u
Rhode F6-Gemert F5  a9:15u
Rhode F7-Handel F2  a10:15u
Rhode F8-Sparta’25 F6  a10:15u
Mariahout F2G-Rhode F9  v9:00u
Erp F6-Rhode F10  v9:30u
Handel F3-Rhode F11  v10:15u
Gemert F9-Rhode F12  v9:30u
Rhode F13-Erp F8  a11:15u
Vianen Vooruit MB1-Rhode MB1  v12:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijd 
aanvang 10:00

Per abuis heeft Rhode vorige week 
de verkeerde uitslagen en wedstrijd-
verslag doorgestuurd. Deze week wel 
weer de juiste.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 18/3:
Nijnsel 1 - Mariahout 1 2-1
Boekel Sport 3 - Nijnsel 2 1-1
Nijnsel 3 - Ollandia 2   2-2
ASV’33 4 - Nijnsel 4   1-0
Rhode 9 - Nijnsel 5   0-3
Nijnsel 6 - Blauw Geel’38 16 1-5
Nijnsel Da1 - VOW Da1  1-3

Mifano Da1 - Nijnsel Da2   2-0
Nijnsel Da3 - ASV’33 Da1   4-1

Uitslagen jeugd za 17/3:
Nijnsel A1 - Gemert A2  3-1
Rhode A2 - Nijnsel A2   2-0
MULO B2 - Nijnsel B1   1-5
Nijnsel C1 - Avanti’31 C2 2-3
Nijnsel D1 - Erp D2   3-2
Blauw Geel’38 D7 - Nijnsel D2 2-3
Nijnsel E1 - Schijndel/VITAM E3   2-5
Nijnsel E2  vrij
Sparta’25 F6 - Nijnsel F2 1-5

Programma senioren zo 25/3:
Vorstenb. Boys 1 - Nijnsel 1 14.30u
Nijnsel 2 - Bavos 3 12.00u
SCMH 2 - Nijnsel 3 11.30u
Nijnsel 4 - Erp 4 12.00u
Nijnsel 5 - Handel 4 10.00u
Erp 8 - Nijnsel 6 10.00u
MVC DA1 - Nijnsel DA1 10.00u
Nijnsel DA2 - Gemert DA2 10.00u
Keldonk DA1 - Nijnsel DA3 11.00u

Programma jeugd zat 24/3:
ONDO A1 - Nijnsel A1 14.30u
Nijnsel A2 - Schijndel/VITAM A3 14.30u
Nijnsel B1 - BG’38/OtterW B3 12.45u
BG’38/OtterW C5 - Nijnsel C1 13.00u
Boekel Sport D2G - Nijnsel D1 11.45u
Nijnsel D2 - ASV’33 D3 11.30u
VOW E1 - Nijnsel E1 09.30u
Nijnsel E2 - Irene E2 10.00u
Blauw Geel’38 f3 - Nijnsel F1 10.15u
Nijnsel F2 - Blauw Geel’38 F8 10.00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 23/3: 
Cafe Van Ouds – De Kaaskeizer / van 
Schijndel Metselwerken 19.30u
Www.twinscooking.nl – Schildersbe-
drijf Gebroeders Harks 20.15u
Envo Installatietechniek – Speedy 
Eindhoven 21.00u
Dorpsherberg/van Driel –SAM Deta-
chering 21.45u

Programma ma 26/3: 
Schildersbedrijf Gebroeders Harks – 
’t Stroatje / v.d. Zanden onroerend 
goed 21.00u
De Kaaskeizer / van Schijndel Metsel-
werken – Rewi / Heidehof 21.45uClub info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl

bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 14/03
A-lijn 1. Nancy Lathouwers & Anni 
Oppers-van Boxtel 59,38 2. Theo 
Janssen & Robert Janssen 58,33 3. 
Willem Pieters & Rien Voets 56,94 4. 
Riet van Heijningen & Theo van He-
ijningen 53,82 B-lijn 1. Jan Engbers & 
Jaap Laman Trip 64,17 2. Nellie Span-
jers & Nellie Vervoort  54,17 3. Heleen 
Voets & Ineke Wijtzes 53,75 4. Ria Ha-
braken & Toon Habraken 52,92 C-lijn 
1. Dirk Gillissen & Ton Soons 57,08 2. 
Bep Machielsen & Joost van Heertum 
56,67 3. Tonnie van Acht & Jos van 
Acht 56,25 4. Jannie van Boxtel & Bets 
Versantvoort 54,17

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 14/3:
1 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
62,08 % 2 Mevr. A.v.d.Velden- Hr. 
L.v.Uffelen 57,50 % 3 Echtpr. v.Erp en 
Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 51,67 %.

Bridgeclub ZBC’01

Uitslag competitie 13/3
A-lijn:  1. Frans v.d.Boom & Willemien 
Verhoeven  62,50%  2. Piet Thijssens 
& Riek Rijkers 59,38 %  3. Cees v.Hout 
& Jo Verhoeven 58,38 %  4. Mien v. 
Berkel & Mien Verhoeven 58,33 %.  B-
lijn:  1. Cor & Nellie v.d. Berg 60,50 %  
2. Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis 
60,00 %  3. Jan Rijkers & Toos v. Berlo 
60,00  %  4. Anny & Josien v.d. Berk-
mortel 57,50 % 

Vrijdagmiddag Club

Uitslag competitie 16/3
A-lijn:  1. Harry Lucius & Anny 
v.d.Wijngaard 61,11 %  2. Jan Rijkers 
& Cor v.d. Berg 57,99 %  3. Wim & 
Tiny v. Lieshout 56,60 %   4. Pieter 
v.Geffen & Tonnie Kivits 55,90 %  B-
lijn:  1.Ad & Riet Koevoets 60,83 %  
2.  Harry & Jana v.d.Acker 58,33 %  3. 
Martien v. Cleef & Marietje v.d. Horst 
57,92 %  4. Harry v. Boxmeer & Tonn 
Verbruggen 57,50 %. 

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 14/03:
 A lijn: 1. Jan en Mien v. Rooij 64.17 
% 2. Piet Huiberts-Coen Meuwissen 
57.61 % 3. Conny v.d.Nieuwenhuizen- 
Jo Evers 53.26 % 4. Peter Schepers- 

Liesbeth Bekkers 52.45 %. B Lijn : 1. 
Netty v Dijck- Anja Lafleur 66.25 % 2. 
Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 65.00 % 3. 
Ad v.d.Brand- Leny Wijn 55.00%  4. 
Hennie en Wil Merkelbach 52.08 %. 
In september starten we weer met een 
nieuwe bridgecursus

bridgeclub ‘t Koffertje 

Uitslag 19/3:
A-lijn: 1.Loes Tecklenburg & Wim 
Kemps 62,08%. 2. Willem Pieters & 
Harrie van Rijbroek 60,42 %. 3. Lieke 
Pieters & Jos van Rijbroek 54,58%. 4. 
Bep Machielsen & Heleen Voets 51,67 
%. B-lijn: 1. Coen Meeuwsen & Geer 
tvan der Zanden 63,54%. 2. Leny van 
Kemenade & Rina Verhagen 56,94%. 
3.Corrie Dortmans & Mien van Rooij 
55,90 %. 4. Herman Pauw & Leny 
van derWall 54,86%. C-lijn: 1. Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 61,67%. 
2. Jan van der Velden & Riet Verstap-
pen 56,67%. 4. Marcel Janse & Willy 
Swinkels 54,53%. D-lijn: 1. Els van de 
Heuvel & Bets van der Ven 63,19 %. 
2. Mieke van der Velde & Veva van 
de Wiel 59,03 %. 3. Annie van Acht 
& Lena van Acht 56,94%. 4. Maria 
Bloem & Ria Goossens 52,78 %.

beugelen

De Lustige Spelers

Uitslagen: 12 maart – 17 maart  
Bree 1 - Olland 1 1-4
Olland 2 - Loosbroek 3 3-2
Schijndel 1 - Olland 3 2-3
Heeze 1 - Olland 4 3-2
Olland 5 - Liempde 3 3-2
Olland 6 - Schijndel 2 2-3

Competitieprogramma 17 - 24 maart
aanvang wedstrijden: 20.00 uur
Olland 1 - Helden 5  za 24-03-12

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 Odisco

programma Za. 24/3:
Nijnsel D1 - Odisco D1                      10.30u
Nijnsel E1 - Odisco E1                      09.30u

KV Nijnsel

Programma za 24/3: 
Nijnsel D1-Odisco D1  a10.00u
Nijnsel E1-Odisco E1  a9.00u

Overige sporten

    

Plek  Naam     Club    Goals
1  Stefan Erven    Ollandia  19
2  Pieter van de Warenburg  Boskant   7
3  Ron van Uden    Boskant  
   Teun Latijnhouwers   Rhode  
  Frank Konings    Boskant  
   Lars van Zutphen    Nijnsel   6
4  Rob van der Heijden   Ollandia  
   Paul van der Rijt    Nijnsel  
   Daan van Dinten   Rhode 
5  Bas van Kuringen    Rhode   5
   Robert Erven    Ollandia  
6  Sietze de Jong    Ollandia  
   Nick Dortmans    Nijnsel   4
7  William Bekkers    Ollandia  
   Frank van der Heijden   Boskant  
   Roel Brans    Boskant  
   Joep van de Mortel   Rhode  
   Leon Peters    Nijnsel  
   Carlo Siemons    Ollandia  
   Bas Verbakel    Nijnsel   3

2011-2012
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MHC Heren 1 laat het liggen

Weeks na de goede thuiswed-
strijd tegen Geldrop stond het 
duel in Oisterwijk tegen HOCO 
op het programma. Thuis bleef 
deze wedstrijd onbeslist, uit liep 
het helaas anders. Lang ging het 
gelijk op, maar in de tweede helft 
zakten de mannen van MHC Sint-
Oedenrode door de ondergens: 
7-2.
 
De start van de wedstrijd beloofde 
een mooie middag. In de eerste mi-
nuten mocht Heren 1 al twee keer 
uithalen vanaf de kop van de cirkel, 
maar twee keer vloog de bal over 
het doel van HOCO. Naarmate de 
eerste helft vorderde werd de te-
genstander sterker; in balbezit was 
Rooi niet slecht, maar verdedigend 
stond het niet goed. Regelma-
tig konden de spelers van HOCO 
met individuele acties doorkomen, 

wat het vertrouwen niet ten goe-
de kwam.  Halverwege de eerste 
helft viel dan ook de eerste goal; 
een speler van HOCO nam de bal 
vanaf de rechterkant van het veld 
mee en omspeelde zijn tegenstan-
der. Dat hij vervolgens de bal met 
de voet verder meenam, ontging 
helaas de scheidsrechter. Alleen op 
de keeper faalde hij niet: 1-0. Kort 
voor rust kwam Heren 1 nog een 
keer gevaarlijk in de cirkel van de 
tegenstander. Coen Teunisse werd 
knap vrijgespeeld, maar zijn schot 
op goal werd gekraakt door een 
stick van de tegenstander.
 
Direct na rust was het wederom 
Heren 1 dat goed uit de startblok-
ken kwam. De verdediging van 
HOCO werd omsingeld en de druk 
werd opgevoerd. Het was wachten 
op een doelpunt van Rooi, maar 

deze viel niet. Aan de andere kant 
was het HOCO dat bij het eerste 
gevaarlijke moment in de tweede 
helft direct toesloeg: 2-0. Heren 1 
toonde veerkracht door direct de 
druk weer op te voeren. Dit resul-
teerde in een doelpunt van Willem 
van der Heijden die met zijn back-
hand raak schoot. 
Vervolgens was het gedaan met 
de mooie momenten voor heren 
1 in deze wedstrijd. Op onbegrij-
pelijke wijze werden duels verloren 
en was iedereen overal een stap te 
laat. 
Toen ook de keeper van Heren 1 
nog op dubieuze wijze met een 
gele kaart naar de kant moest 
was de wedstrijd gespeeld en kon 
HOCO enkele malen scoren. Een 
laat doelpunt van Willem van der 
Heijden redde nauwelijks nog de 
eer: 7-2.

hockey

Prachtige overwinning van Sint-Oedenrode Dames 1
Afgelopen zondag stond de wedstrijd 
tegen de Hopbel weer op het pro-
gramma. Er was hard getraind de af-
gelopen week en ze stonden te sprin-
gen om aan de wedstrijd te beginnen. 

De eerste minuten kwam Hopbel 

niet aan de bal. Later ging het erg 
gelijk op, waardoor ze de eerste helft 
geen doelpunten wiste te maken. Na 
een goede bespreking te hebben ge-
had in de rust gingen ze er weer met 
z’n allen tegenaan.  Rooi had het 
even moeilijk na de rust. Ze hadden 

een paar strafcorners tegen, die niet 
werden benut door de Hopbel. Er 
waren dreigingen aan beide kanten.  
In de laatste 10 minuten pakte Rooi 
het weer helemaal op en wist Hop-
bel eruit te spelen. Door een mooie 
actie van Iris van de Loo werd de bal 

naar de goal gebracht. De bal viel 
tegen de leggers van de keeper en 
Vera Schellekens wist deze binnen te 
tikken. Het  was 0-1 voor Rooi met 
nog vijf minuten te spelen. Rooi wist 
deze minuten nog goed uit te spelen 
en de overwinning was binnen.

Cellulite weg 
en Centimeters verliezen!
Kom naar Body Result en doe de Vacustep!

Want het is weer zo voorjaar 
en dan willen we er allemaal 

weer goed uitzien!

Start nu en betaal
 

€ 175,00 

in plaats van € 200,00 
voor 20x Vacustep.

(geldig in februari en maart 2012)

Maak een vrijblijvende afspraak 
en informeer naar de mogelijkheden. 

Bosseweg 7c                                                        
5682 BA in Best 
Tel: 0499 – 37 97 87  

                                             

Mgr. Bekkersplein 4
5491 EB  St. Oedenrode

Tel: 0413 – 87 00 48

www.bodyresult.nl 

tegen inlevering 
van deze bon

Sem Jacobs mocht afgelopen 
zondag als ‘Pupil van de Week’ 
de aftrap verrichten bij de wed-
strijd Ollandia1-Ulysses1. Sem is 
8 jaar oud en woont samen met 
broer Jesse en zus Noë in Olland. 
Hij heeft een hond Broemer en zit 
in groep 5 van Bs Sint-Petrus.

Gym vindt hij leuk, maar de taalles-
sen zijn minder leuk. Na de basis-
school wil hij graag naar het Baan-
derherencollege om te leren voor 
minister-president. Sem voetbalt in 
de E2 van Ollandia. In dit goede en 
gezellige team staat hij als linksback 
prima zijn mannetje. Wedstrijden 
voetballen vindt Sem het leukst om 
te doen. Geery v.d. Steen is bin-
nen Ollandia zijn favoriet. Verder is 
Sem fan van PSV en Fc Barcelona. 
Wesley Sneijder en Lionel Messi 
zijn een groot voorbeeld voor hem. 
Naast voetballen, vindt Sem het ook 
leuk om buiten te spelen, te zwem-
men en op de computer te spelen. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Sem Jacobs
Ollandia25 maart Finales 

Kienehoef Open

Komende zondag vinden de ten-
nisfinales plaats van het Open 
Toernooi van TV de Kienehoef. In-
tussen is het weektoernooi al over 
de helft. Reeds 250 wedstrijden 
zijn gespeeld in de categorieën 3 
t/m 8. Met trots mogen we zeg-
gen dat het een overvolle finale 
zondag zal worden aangezien er 
nog zo veel deelnemers hebben 
meegespeeld. Wilt u komen kijken 
dan bent u van harte welkom op 
het park.

tennis

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

12 maart - 28 mei  
Schilderijen Anita Sikking     

  Bibliotheek Sint-Oedenrode 

18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling
 Eric van de Ven

  Mariendael

10 maart - 8 mei  
Expositie Jan Sonnemans

  Bastion

21 maart 
Boomfeestdag met heggenvlechten

  Sint-Oedenrode 

21 maart  
Efteling knutselmiddag  Albert Heijn

  Centrum Sint-Oedenrode  

22 maart  
Wereldwaterdag

 
 23 maart  

Rondleiding door nieuwbouw
 Hart van Olland

 24 maart  
Gezinskegelen
  Vresselse Hut 

24 maart  
Twee live bands 
maken muziek
  Oud Nijnsel 

25 maart  
Zomertijd

 
 25 maart 

Detsit
  Café Oud Rooij 

25 maart  
Mega Vlooienmarkt

  de Beckart 

25 maart  
Rooi rolt de 

rode loper voor u uit 
 Centrum Sint-Oedenrode 

25 maart  
Lya de Haas en 
Henny Korsten  
  De Knoptoren 

26 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

26 maart  
Achterbanvergadering DGS

  Brasserie de Beleving 

27 maart  
Wandel je fit in 10 weken

  clubgebouw SV Fortuna’67 

28 maart  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 30 maart  
Onthulling informatiepanelen

  Sint-Martinuskerkhof 

30 maart  
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

31 maart  
25-jarig bestaan 

van Johnny T & the half Souls
  de Vriendschap 

31 maart  
Open Dag 

Kindercentrum Dommeltoren
  Laan ten Bogaerde 5 

31 maart  
Poppentheater 

De verjaardag van Jan Klaassen  
Bibliotheek de Meierij 

31 maart  
Stropdasdrinken
  café Oud Rooij 

31 maart  
Trojka Pink Party
  café Van Ouds

 
1 april  

Scholierenloop
  Cambiance de Kienehoef 

1 april  
Rikken en Jokeren 

  Dorpsherberg 

  3 april  
Wandel je fit in 10 weken 

  clubgebouw SV Fortuna ‘67 

5 april  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

  6 april  
Goede Vrijdag: 

winkels open tot 17 uur
  Centrum Sint-Oedenrode 

7 april  
Nos Jungit Apollo paasconcert

  Mariëndael

8 - 9 april 
Paasbrunch

De Vresselse Hut 

8 april  
1e Paasdag

 
 8 april  

Paaseieren zoeken / eten
  Café Oud Rooij 

9 april  
2e Paasdag

 
 9 april  

Olat wandelsportvereniging
  Asten 

9 april  
Paashaas op bezoek

  Kinderboerderij Kienehoeve 
 

10 april 
KBO film: Casablanca

Odendael 

14 april 
Museumweekend

  Mutsen- en poffermuseum 

  15 april  
Concert Nova et Vetera 

van Het Roois Kamerkoor 
  de Knoptoren 

 
 16 april 

Lezing: “Beekprik en andere vissen” 
Mark Scheepens

  Kringloop d’n einder 

18 april  
Rooise biergilde
  Café Van Ouds 

19 april  
Secretaressedag

 
 19 april  

Drumcirkel 
  Leef & Vind 

Olland 

22 april  
Mr. Ed and The Crazy Horses

  Café Oud Rooij 

22 april  
Rikken en Jokeren

  Dorpsherberg 

22 april  
Mathieu Dirven Koffieconcert 

  Kasteel Henkenshage 

22 april  
Opening tentoonstelling 

Einde(r)loze Hakkers
  Sint-Paulusgasthuis 

  29 april  
Kom Maar Achterom

  Wijngaard Domaine les Damianes  

 30 april  
Oranje bal

  Café Oud Rooij 

30 april  
Koninginnedag

 
  1 mei  

Dag van de arbeid
 

 4 mei  
Dodenherdenking

 
 5 mei  

Bevrijdingsdag
 

 5 mei  
DJ / Zanger Toon Wouters

  Café Oud Rooij 

6 mei  
Pannenkoeken bakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

8 mei  
KBO film: Das Leben des Anderen

  Odendael 

12 mei  
Lentekoopavond

  Centrum Sint-Oedenrode 

13 mei  
Moederdag




