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Folders deze week:

Tuincentrum Krans
De Wit Schijndel

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Sint-Oedenrode geniet van lente en evenementen

V O O R J A A R !

 

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

Mooi     in het groen

ZIE PAG. 4 T/M 19

Niemand raakt er over uitgepraat. Vooral in het afgelo-

pen weekend was het weer het gesprek van de dag. De 

lente deed duidelijk haar intrede. Een mooie bijkomstig-

heid was het feit dat zondag enkele evenementen wer-

den gehouden waar mensen hun tijd op een prettige wijze 

konden besteden. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. 

De rommelmarkt in Nijnsel, de kofferbakverkoop en het 

kappellenfeest van CV ’t Skrothupke en de Open Dag van 

d’n einder trokken veel volk. Een kwestie van dubbel ge-

nieten. Van de lente en van de evenementen. 

Halvastenbal

Open Dag d’n einder

Rommelmarkt Nijnsel

Bij het VVV kantoor
Start verhuur kramen Kinder-Speelgoedmarkt Koningsdag
Op donderdag 10 april zal de verhuur 
starten van de kramen voor de traditi-
onele Kinder-Speelgoedmarkt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
zullen nu de kramen verhuurd worden 
op het VVV kantoor door de vrijwilli-
gers van het VVV tijdens de openings-
tijden. De kramen worden uitgegeven 
in volgorde van aanmelding, dus 
komt u als eerste, dan krijgt u kraam 
nummer 1 en komt u als 25e, krijgt u 

kraam nummer 25. In totaal worden 
er 50 hele kramen verhuurd. Uiteraard 
kunt u ook een halve kraam huren. 
Om een beetje uit de kosten te komen 
vraagt de Oranje Vereniging een bij-
drage van € 8,00 voor een hele kraam 
en € 4,00 voor een halve. Dus kom 
op tijd, want vol is vol en op is op-
perdepop.
De bedoeling is dat er uitsluitend 
goederen verkocht worden die gere-
lateerd zijn aan de Kinder-Speelgoed-

markt. Als u inschrijft voor een kraam, 
krijgt u een oranje kaart met een num-
mer. Deze kaart dient u zichtbaar bij 
u te hebben op Koningsdag om door 
de verkeers- afzetting te kunnen ko-
men om uw spullen naar uw kraam te 
vervoeren.
U wordt vriendelijk doch dringend 
verzocht om uw auto, aanhanger en 
andere vervoermiddelen en karren 
z.s.m. te lossen en ze dan elders te 
parkeren. Aanvoer en inrichten van 

de kramen kan vanaf 10.30 uur en de 
officiële start van de verkoop zal zijn 
om 11.30 uur.
Na afloop van de markt dient u alle 
niet verkochte goederen zelf mee te-
rug te nemen en op te ruimen. Er zul-
len geen containers staan.
Houdt u er rekening mee dat er geen 
elektra in de kramen aanwezig is.
Wij wensen alle kraamheren en 
kraamvrouwen een vruchtbare ver-
koop toe.

Bekijk het aanbod op pag. 28 t/m 33

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Kortste raadsvergadering ooit?

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Eens in de vier jaar wordt een raads-
vergadering gewijd aan het afleg-
gen van de eed of gelofte van de 
raadsleden. Dat duurt nooit lang. 
Maar tien minuten of korter, zoals 
afgelopen donderdag, kon niemand 
zich herinneren. 

Het is in ieder geval onwaarschijnlijk 
dat dit eventuele record wat Rooi 
betreft nog ooit zal worden geëve-
naard. Want bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen, over vier 
jaar, is de gemeentefusie een feit. En 
dat betekent: veel meer raadsleden. 
En net zo veel meer eden en geloftes. 

Afscheid en vernieuwing bij de VVD

Een week na de verkiezingen werd 
er tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van de VVD stilgestaan 
bij het afscheid van de aftredende 
raadsleden en wethouder René 
Dekkers. Voorzitter Harry Bekkers 
droeg tijdens deze avond de voor-
zittershamer over. 

Raadsleden Freek Glorius en Wil 
Maas hadden voorafgaand aan de 
verkiezingen hun afscheid al aange-
kondigd. Maas, al 30 jaar actief bij 
de Rooise VVD, heeft in deze peri-
ode vele commissie- en gemeente-
raadsvergaderingen bijgewoond. 
De laatste vier jaar heeft hij zich 
ingespannen als raadslid. Wil Maas 
had in al die jaren een stevig archief 
opgebouwd en kon altijd feilloos de 
voorgeschiedenis van de Rooise be-
leidsdossiers uitleggen. 

Freek Glorius was iets minder lang 
actief bij de VVD. Na zijn bestuurs-
functie als secretaris is hij de laatste 
twee raadsperiodes als fractievoor-
zitter actief geweest in de raad. Hij 
heeft zijn stempel duidelijk weten 
te drukken. Hij is  van onschatbare 
waarde geweest voor de lokale li-
beralen. Mede dankzij zijn inspan-
ningen is het maandelijkse "Politiek 
Café" uitgegroeid tot een zeer druk 
bezocht evenement.

Ook van Wethouder René Dek-
kers was al geruime tijd bekend dat 
dit zijn laatste periode zou zijn als 
wethouder van Sint-Oedenrode. 

Dekkers is ruim 20 jaar geleden bij 
toeval de politiek in gerold, maar hij 
groeide al snel uit tot een gewaar-
deerd commissie- en raadslid en was 
de laatste acht jaar zeer succesvol als 
wethouder. Zelfs toen bekend werd 
dat zijn eindstreep in zicht kwam, 
wist hij nog een aantal belangrijke 
zaken voor de Rooise burger in gang 
te zetten zoals het fietspad aan de 
Bobbenagelseweg. 

Ook vanuit het bestuur werd er 
afscheid genomen van een toon-
aangevende Rooise VVD-er. Harry 
Bekkers heeft zich de afgelopen 20 
jaar, weliswaar op de achtergrond, 
als voorzitter jarenlang ingespan-
nen. Mede dankzij Bekkers is de 
VVD Sint-Oedenrode een stabiele 
organisatie met veel betrokken men-
sen. Zijn afscheid maakte direct de 
weg vrij voor Martien van Erp die 
de voorzittershamer over mocht 
nemen. Van Erp wacht direct een 
enerverende periode met de coali-
tievormingen in volle gang. Naast 
Martien van Erp kent het bestuur 
nog een tweetal nieuwe gezichten. 
Maarten van Genugten en Jan Dek-
kers zullen eveneens toetreden tot 
het bestuur.

De afgelopen week zijn de raadsle-
den Piet Klaasen, Wilma Wagenaars, 
Michiel van Seventer en Nick de 
Laat geïnstalleerd in de nieuwe ge-
meenteraad. Een mooie fractie met 
een mix van ervaren raadsleden en 
nieuwe frisse gezichten

v.l.n.r.: dhr. Bekkers, dhr. Maas, dhr Glorius en dhr Dekkers.

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

Bijzonder hoe je zo tevreden kon zijn in het leven
Hoe je ons vele voorbeelden hebt gegeven
Wat jou siert was de eenvoud
Dit is wat de gedachte aan je zo mooi houdt.

Dankbaar wat zij voor ons heeft betekend,
heeft ons mam, oma en overgroot oma thuis,

in het bijzijn van ons hele gezin op haar eigen manier 
afscheid genomen.

Martina van Schijndel –  
van der Pasch 

 
∗ Liempde, 7 mei 1918

† Sint-Oedenrode, 1 april 2014

echtgenote van

Johan van Schijndel †

Mieke
Tys en Anet
Noor en Ruud, Zola
Roos en Jeroen

Harry en Riky
Edwin en Anneke, Maud, Rick
Nance en Erik, Daan, Eef

Willemien en Bas
Saskia en Dennis, Roy, Sanne

Piet en Maria
Giel
René en Maartje

Meierij 22
5492 CC Sint-Oedenrode

Correspondentieadres:
Stompersstraat 16
5492 CR Sint-Oedenrode

Ons mam is thuis.
U bent welkom om afscheid van haar te nemen op vrijdag 
4 april tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 
20.00 uur.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
5 april 2014 om 11.00 uur in Uitvaartcentrum Wolfswinkel, 
Planetenlaan 1B te Son en Breugel.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het Martinuskerkhof 
te Sint-Oedenrode. (ingang Sluisplein)

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

r
s

babab
kkerij bekk

made by Bekkers
1/2  Paasbrood
voorproefje op de Paas

3,95

2 t/m 15 april
2 WEKEN GELDIG

Voorjaarsslof
Koekjesbodem gevuld met 

perziken overgoten met ’n frisse 

yoghurtmousse

5 personen

2 t/m 15 april
2 WEKEN GELDIG

7,50

1/2  tulband cake
oma’s roomboter cake overgoten 

met ’n chocolade- advocaat 

topping

2 t/m 15 april
2 WEKEN GELDIG

3,75
Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

met Pasen zijn wijmet Pasen zijn wijmet Pasen zijn wij
haantje de voorstehaantje de voorstehaantje de voorstehaantje de voorste

Onze bakkers werken dan extra hard om al dat Paaslekkers van Bekkers 
in de winkel te krijgen. Zodat je nu al van de voorproefjes kunt genieten 
en straks van je Paasontbijt, brunch, high tea, noem maar op.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

Speelweek van wo 03/04  t/m wo 09/04/2014
Hartenstraat (€ 7,50) (wo.2  april) 20:00, vr./za. 19:00 zo. 17:00. (wo. 9 april) 20:00 u. 

12 Years a Slave (€ 7,50) do./ma 20:00. vr./za. 21:15, zo. 19:30 - De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) (wo. 2 
april) 13:45 za.16:00, zo. 14:30 - K3 Dierenhotel (€ 6,50) za. 11:30, zo. 12:15 - Mr. Peabody & Sherman 
2D NL (€ 6,50) (wo.2 april) 16:00 vr. 16:45, za. 13:45 - Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.9 april) 13:45 & 16:00

SPECIALS: 
Biobest 50+ deze week : I, Anna (€6,00)  do/vr 14:00 - 

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

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

Iedere 
zondag open 
t/m vaderdag 
van 12.00 tot 

17.00 uur

Tegen inlevering van deze bon

Gratis appelgebak 
bij aankoop van een kop koffi e of thee
Geldig t/m vrijdag 11 april 2014.

Open Dag d’n einder druk bezocht

Zo trots als een pauw liepen de vrij-
willigers van d’n einder rond door 
hun domein. Familie, vrienden, 
maar ook veel andere gasten be-
zochten afgelopen zondag de open 
dag van het kringloopcentrum dat 
15 jaar bestaat. 

De afgelopen weken heeft iedereen 
in DeMooiRooiKrant kunnen lezen 
wat de instelling allemaal doet. Nu 
kon men het in praktijk mee gaan 

maken. “Die artikelen hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Het is de hele 
dag al ontzettend druk”, verkondigt 
Mieke Huiskens, één van de vrijwil-
ligers. Op iedere afdeling wachtten 
de heren en dames van d’n einder de 
gasten op om uitleg te geven over 
het één en ander. Ondertussen wer-
den nieuwe vrijwilligers vastgelegd. 
Mieke: “De laatste tijd meldden zich 
sowieso meer vrijwilligers aan en 
daar zijn we erg blij mee.” Alle af-

delingen kwamen ruim aan bod. De 
modeshow bleek de kers op de taart. 
Twee maal per dag zorgde het mo-
defeestje voor een overvolle koffie-
ruimte. Kortom, een geslaagde dag. 

Zo trots als een pauw liepen de vrij-
willigers van d’n einder rond door 
hun domein. Familie, vrienden, 
maar ook veel andere gasten be-
zochten afgelopen zondag de open 
dag van het kringloopcentrum dat 
15 jaar bestaat. 

De afgelopen weken heeft iedereen 
in DeMooiRooiKrant kunnen lezen 
wat de instelling allemaal doet. Nu 
kon men het in praktijk mee gaan 

maken. “Die artikelen hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Het is de hele 
dag al ontzettend druk”, verkondigt 
Mieke Huiskens, één van de vrijwil-
ligers. Op iedere afdeling wachtten 
de heren en dames van d’n einder de 
gasten op om uitleg te geven over 
het één en ander. Ondertussen wer-
den nieuwe vrijwilligers vastgelegd. 
Mieke: “De laatste tijd meldden zich 
sowieso meer vrijwilligers aan en 
daar zijn we erg blij mee.” Alle af-

delingen kwamen ruim aan bod. De 
modeshow bleek de kers op de taart. 
Twee maal per dag zorgde het mo-
defeestje voor een overvolle koffie-
ruimte. Kortom, een geslaagde dag. 
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

- Ontwerpen
- Aanleg
- Onderhoud

Onderscheidingen en afscheid raadsleden

Op woensdag 26 maart 2014 is tij-
dens de raadsvergadering afscheid 
genomen van elf raadsleden. On-
derstaand een overzicht van de ver-
trekkende raadsleden. Daarnaast is 
er aan een aantal raadsleden een 
Gemeentelijke-en/of een Konink-
lijke Onderscheiding toegekend. 

Vier raadsleden hebben een 
Gemeentelijke Onderscheiding ont-
vangen, omdat ze minimaal 8 of 12 
jaar raadslid zijn geweest, te weten: 
Freek Glorius – Penning van Ver-
dienste 
Peter Verkuijlen – Penning van Ver-
dienste 
Hans Hulsen – Zilveren Erepenning 
Frans van den Boomen – Zilveren 
Erepenning 

Drie raadsleden ontvingen een Ko-
ninklijke Onderscheiding, omdat ze 
minimaal 12 jaar raadslid zijn ge-
weest, te weten: 
Jan Verhagen – Lid in de Orde van 
Oranje Nassau 
Hans Hulsen – Lid in de Orde van 
Oranje Nassau 
Frans van den Boomen – Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau 

Overzicht van de vertrekkende 
raadsleden: 
Tom van Wanrooij; 
2010 t/m 2014 – raadslid/lid voor-
bereidingscommissie. Hij heeft zit-
ting in de raad en commissie namens 
Hart voor Rooi 

Wil Maas; 
2010 t/m 2014 – raadslid/lid voor-
bereidingscommissie. Hij heeft zit-
ting in de raad en commissie namens 
de VVD 

Coes van der Coelen; 
November 2011 – 2014; raadslid/lid 
voorbereidingscommissie. Hij heeft 
zitting in de raad en commissie na-
mens DGS 

Ger Brouwer; 
1994 t/m 1998 – raadslid/lid cie 
OW/lid cie SoZa 
Januari 2013 t/m 2014 – raadslid/lid 
voorbereidingscommissie. Hij heeft 
zitting in de raad en commissie na-
mens het CDA 

Jos Wijn; 
1994 t/m 1998 – raadslid/lid cie 
VROM 
Juni 2001 t/m 2006 – raadslid/lid cie 

BGR 
2010 t/m 2014 – raadslid/lid voor-
bereidingscommissie. Hij heeft zit-
ting in de raad en commissie namens 
DGS 

Etiënne Baidun – Kensdell; 
2010 t/m 2014 – raadslid /lid voor-
bereidingscommissie/ fractievoorzit-
ter/lid van het presidium/lid van de 
agendacommissie/lid van het audit-
comité. Hij heeft zitting in de raad en 
commissie namens EBK 

Freek Glorius; 
2006 t/m 2014 – raadslid/fractie-
voorzitter/lid van het presidium/lid 
voorbereidingscommissie. Hij heeft 
zitting in de raad en commissie na-
mens de VVD 

Peter Verkuijlen; 
2006 t/m 2014 – raadslid/lidvoorbe-
reidingscommissie/fractievoorzitter/
lid presidium/lid van de agendacom-
missie. 
Hij heeft zitting in de raad en com-
missie namens de Partij Peter 
Verkuijlen. 

Jan Verhagen; 
1982 t/m september 1994 – raads-

lid/lid cie OW/lid cie Fin/lid cie 
Bezwaarschriften/lid cie ABZ/lid cie 
VROM. Hij had zitting in de raad en 
commissies namens de Rooise Partij. 
2002 t/m 2014 – raadslid/lid com-
missie GGB/lid voorbereidingscom-
missie. 
Hij heeft zitting in de raad en com-
missie namens het CDA. 

Hans Hulsen; 
September 1994 t/m december 
1997 – raadslid/lid cie OW/lid cie 
Fin/lid cie 
Bezwaarschriften. Hij had zitting in 
de raad en commissies namens de 
Rooise Partij. 

December 2002 t/m 2014 – raads-
lid/lid cie 
Grondgebied/fractievoorzitter/lid 
van het presidium/lid 
seniorenconvent/lid voorbereidings-
commissie/lid van de agendacom-
missie. 
Hij heeft zitting in de raad en com-
missie namens DGS. 

Frans van den Boomen; 
1994 t/m 2002 – wethouder namens 
de Ouderenpartij. 
Zijn portefeuille bestaat uit: Onder-
wijs, vormingswerk, volksgezond-
heid, sociale zaken, 
maatschappelijke dienstverlening, 
culturele zaken, sport, jeugd- en jon-
gerenwerk, ouderenwerk, emancipa-
tie, ontwikkelingssamenwerking en 
vluchtelingenwerk. 
2002 t/m 2014 – raadslid/lid cie 
BGR/fractievoorzitter/lid senioren-
convent/lid van het presidium/lid 
van de agendacommissie/lid voorbe-
reidingscommissie/raadsnestor. 
Hij heeft zitting in de raad en com-
missie namens BVT Rooi (v/h Oude-
renpartij).  

Jan VerhagenFrans van den Boomen Hans Hulsen

Peter Verkuijlen Coes van der CoelenFreek Glorius

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Onderscheidingen en humor bij afscheid raadsleden
Dat een afscheid van maar liefst elf 
van de zeventien gemeenteraadsleden 
meer om het lijf heeft dan het opspel-
den van onderscheidingen, was vooraf 
wel duidelijk en werd vorige week 
woensdagavond ook bewaarheid. Hu-
mor liep als een rode draad door de 
vele lovende, maar vooral de kritische 
terugblikken die met name de schei-
dende raadsleden elkaar meegaven. 

Na wat geklungel met de microfoon 
in het midden van de raadzaal opende 
burgemeester Peter Maas het afscheid 
van de raadsleden met een terugblik op 
wat de gemeenteraad, tegen de stroom 
der bezuinigingen in, voor Rooi toch 
voor elkaar had gekregen. Behalve een 
bos bloemen kregen de vertrekkers een 
ets van Jan Sonnemans. 

Anekdotes en plaagstootjes
Terugtredend raadsnestor Frans van den 
Boomen zette de toon van de avond, 
door een beschouwing van ieder ver-
trekkend raadslid vanuit de Griekse my-
thologie en de horoscopen. Als de wes-
terse niet paste, nam hij de oosterse, of 
omgekeerd. Mondhoeken krulden bij 
zijn metaforen en de ontspannen sfeer 
van de avond had meer van een feestje 
dan van een protocol. 
Ook werden er de nodige plaagstootjes 
uitgedeeld. Fervent spijbelaar Etiënne 
Kensdell, die ook deze keer verstek had 
laten gaan, werd mild bejegend. “Ik 
ken geen raadslid dat zoveel vakantie 
heeft gehouden” gaf Hans Hulsen hem 
wel mee. 
Het jasje van Peter Verkuijlen, in het 
dagelijks leven advocaat en procureur, 
bleek ondoordringbaar voor het speldje 
van de onderscheiding, wat de perstri-

bune deed opmerken dat het vanwege 
zijn beroep waarschijnlijk kogelvrij was. 
Even later gaf Verkuijlen zijn buurman 
Jan Verhagen, schier onherkenbaar met 
stropdas, mee “als je ’n goede opleiding 
had gevolgd zou je ’n topadvocaat zijn 
geworden”. Verhagen had te veel lol 
om hem meteen van repliek te dienen. 
Veel plezier hadden raad en tribunetij-
gers ook bij Van den Boomen’s type-
ring van Jan Verhagen met zijn typi-
sche houding bij het spreekgestoelte, 
waarmee hij zijn eigen wethouder 
(Cees van Rossum, red.) regelmatig tot 
wanhoop dreef.
Met een fles wijn voor ieder werd het 
afscheid door de raadsnestor afgeslo-
ten. Zelf ontsprong hij de dans niet. 
HvR - fractievoorzitter Janneke van 
Vugt, in de voorbereiding gesouffleerd 
door hulptroepen, bracht die taak ook 
tot een goed einde.   

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Nieuwe invulling ‘De goede herder’

Een 1 april grap, met een serieuze knipoog
Na de berichtgeving in DeMooiRooi-
Krant van vorige week omtrent de 
nieuwe invulling van ‘De goede Her-
der’ stonden de telefoons van horeca-
ondernemers Bernie, Rob en Wijnald 
niet stil. Het stuk heeft voor veel 
commotie gezorgd deze week, zelfs 
bij de gemeente kwamen telefoon-
tjes binnen. Uiteindelijk moet gezegd 
worden: Alle gekheid op een stokje, 
de intentie van dit bericht is puur om 
een statement te maken. Een 1 april 
grap met een duidelijke boodschap: 
mogelijkheden voor de jeugd tussen 
16 en 18 jaar. 

Door: Ilse van de Sande

Dat door het artikel een daadwerke-
lijke discussie teweeg is gebracht mag 
ondertussen duidelijk zijn. De mannen 
waren verrast door het feit dat het ar-
tikel zoveel stof deed opwaaien en dat 

er zoveel begrip was onder de (Rooise) 
bevolking voor de leeftijdscategorie 
van 16 tot en met 18, die nergens te-
recht kunnen op dit moment. Wat als 
een 1 april grap begon, heeft uitein-
delijk geleid tot een open discussie om 
daadwerkelijk eens goed te kijken hoe 
dit ‘gat’ voor de jeugd ingevuld zou 
kunnen worden. 
 
Bernie: “Vroeger was er nog enige 
mate van controle op de jeugd. De 
verschuiving naar de straat baart ons 
als horeca zorgen, waar komt men op 
straat mee in aanraking? Wijnald vult 
aan: “Laten we wel wezen, wij als ho-
reca zijn van zeer goede wil om het 
verbod op alcohol voor deze leeftijds-
categorie te handhaven, maar de ge-
meente heeft zelf ervaren hoe moeilijk 
dit kan zijn. We hopen dan ook echt 
oprecht dat er voor deze doelgroep 
een juiste oplossing komt.” “Met de 

carnaval is duidelijk gebleken hoe de 
jeugd in deze leeftijdscategorie tussen 
het wal en schip viel, wat natuurlijk ui-
termate jammer, maar ook zorgelijk”, 
besluit Rob. 
 
Wijnald: “Het feit dat wij afgelopen 
week door vrijwilligers, sponsoren en 
ouders zo positief zijn benaderd heeft 
ons ook verbaasd, maar hieruit blijkt 
des te meer dat er wel degelijk be-
hoefte en begrip is voor deze situatie. 
Wij hopen dan ook dat er snel een 
passende oplossing komt!

Grien Kien, funkienen met een 
lach en een traan
Vanaf vrijdag 4 april aanstaande zal De 
Vriendschap elke 2 maanden een hila-
rische avond organiseren waarbij kie-
nen met een lach en een traan centraal 
staat. Als gastvrouwen zullen twee 
dames, genaamd ‘de Carolientjes’ het 
publiek entertainen.
 
Naast het niet al te serieuze kienen zal 
de avond verder opgeleukt worden 
met de nodige liedjes, sketches en veel 
ander gezwets. Tevens zijn er met het 
kienen prachtige prijzen te winnen. Tij-
dens elke editie zal tevens een gastop-

treden plaatsvinden. In de editie van 4 
april zal dit niemand minder zijn dan 
Paul de Corte, mede eigenaar van De 
Vriendschap.
Dus heb je zin in een gezellig avondje 
uit? Kom dan gezellig mee doen en laat 
je verrassen! De eerste editie van Grien 
Kien zal plaats vinden op vrijdag 4 april. 
De zaal zal open gaan om 19.00 uur, 
aanvang van de Grien Kien is 20.30 
uur. Entree is gratis voor iedereen, kien-
kaarten zijn te koop a € 5,00 per stuk! 
Meer informatie? Kijk op de website 
www.devriendschapboskant.nl
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Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

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

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

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

- AAnleg en onderhoud tuinen
- onderhoud grAs

- AAnleg kunstgrAs
- snoeiwerkzAAmheden

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

WINNAAR TUIN 
VAN HET JAAR 

2014?
Op 13 mei wordt 
de winnaar 
bekend gemaakt 
van de landelijke 

competitie ’De Tuin 
van het Jaar 2014’ 

PUUR groenprojecten 
uit Liempde behoort tot 

de 6 � nalisten. In 2000 en 2007 
won PUUR deze prestigieuze prijs al eerder. 

De specialisten van Puur groenprojecten hebben zich 
toegelegd op het ontwerpen en realiseren van  bijzon-
dere tuinen voor met name particuliere opdrachtgevers. 
De tuinen kenmerken zich door eenvoudige, heldere 

belijning, duurzame materialen en rustige beplanting.

Experimenten worden niet geschuwd, maar de leefbaar-
heid van de tuin staat steeds centraal. De ontwerpen 
zijn  afgestemd op de architectuur van de woning, de 
beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-

gever. De tuinarchitecten van Puur, werken graag met 
niveauverschillen, vernieuwende materialen 
(o.a. natuursteen, staal e.d.) watervlakken zoals vijvers en 
zwembaden en zelf ontworpen waterelementen. 
De beplantingskeuze is steeds ingetogen; geen uitbun-
dige, gemengde bloemen-borders maar grote groepen, 
meerstammige bomen en bijzondere solitairen. Een tuin 
moet immers ook zonder bloemen een fraai ogend 
geheel zijn. Er wordt steeds gezocht naar een op het 
project afgestemd assortiment planten, waarbij er 
voldoende groenblijvende elementen worden toege-
past, waardoor de tuinen ook in de wintermaanden zeer 
representatief zijn. 
Dat Puur steeds meer in de belangstelling staat moge 
blijken uit de publicaties in de diverse bladen zoals 
‘Home and Garden’ en ‘De Tuin exclusief’, ‘Elle Tuinen’ en 
vele andere Magazines.

PUUR groenprojecten, Velderseweg 25, 5298 MB Liemp-
de, 0411-635050 en www.puurgroen.nl

Mooi 
    in het groen

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

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties
ADVERTORIAL

• Voorjaarsbloeiers snoeien zodra de bloei voorbij is.    
• Vaste planten kunnen gescheurd worden en/of verplant worden. 
•  Plantsteunen plaatsen bij hoog groeiende planten in de vaste planten 

 border.
• Opbinden van klimplanten.
• Regelmatig in de borders onkruid wieden.
• Maai goede gazons met de messen op de halve stand.
• Een nieuw gazon kan nu ingezaaid worden.
•  Als de temperatuur van het water rondom de 12 graden schommelt, 

worden de vissen weer actiever. U mag ze dan weer gaan voederen.
• Terugknippen oeverplanten en grassen.
•  Vijverplanten die de winter niet overleeft hebben verwijderen en door 

nieuwe planten vervangen.

Tuintips 
          april

• Voorjaarsbloeiers snoeien zodra de bloei voorbij is.    

          april
• Voorjaarsbloeiers snoeien zodra de bloei voorbij is.    
• Vaste planten kunnen gescheurd worden en/of verplant worden. 

 border.
•  Plantsteunen plaatsen bij hoog groeiende planten in de vaste planten 

 border.

• Vaste planten kunnen gescheurd worden en/of verplant worden. 

• Opbinden van klimplanten.
 border.

• Opbinden van klimplanten.• Opbinden van klimplanten.
• Regelmatig in de borders onkruid wieden.
• Maai goede gazons met de messen op de halve stand.
• Regelmatig in de borders onkruid wieden.
• Maai goede gazons met de messen op de halve stand.
• Een nieuw gazon kan nu ingezaaid worden.
• Maai goede gazons met de messen op de halve stand.

worden de vissen weer actiever. U mag ze dan weer gaan voederen.
•  Als de temperatuur van het water rondom de 12 graden schommelt, 
• Een nieuw gazon kan nu ingezaaid worden.

• Terugknippen oeverplanten en grassen.
worden de vissen weer actiever. U mag ze dan weer gaan voederen.

nieuwe planten vervangen.

• Terugknippen oeverplanten en grassen.
•  Vijverplanten die de winter niet overleeft hebben verwijderen en door 

beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-beschikbare ruimte en op de levensstijl van de opdracht-

• Vaste planten kunnen gescheurd worden en/of verplant worden. 

Even lekker anders
Als tuinbezitter ga je nu, met een hoofd vol lentegevoel, aan de slag met nieuwe plannen. 
Maart is de perfecte tijd om vaste planten en heesters te laten (ver)planten, hét moment dus 
om je tuin te veranderen. Ga je vernieuwen? Kies dan planten waarvan je vaker in het jaar 
plezier hebt, zoals struiken en bomen die prachtig bloeien, maar ook mooi blad hebben of 
lekkere vruchten geven. Denk bijvoorbeeld aan de makkelijke sierappel (Malus). Heb je niet 
zoveel ruimte? Kies dan voor de leivorm van de sierappel. De experts in deze krant kunnen u 
adviseren.

                                                Makkelijk genieten
                                             Het buitenseizoen is weer geopend! De lente is een mooi moment om  
                                            samen met  je kinderen gezellig in de tuin aan de slag te gaan en zo   
       van het voorjaar te genieten.
Laat ze lekker meehelpen met allerlei klusjes en geef de tuin samen een frisse boost.  
Dat hoeft helemaal niet duur te zijn: met een paar leuke kussens en wat nieuwe planten in de 
border of op je terras � eurt de hele boel � ink op. En jijzelf ook trouwens. Happy lente!
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Voorjaarkriebels: NU al volop bijzondere tuinplanten op het tuincentrum.  
O.a. bonsai gesnoeide Buxus, Taxus en groot assortiment Japans Esdoorns. 
Vraag nu een tuinconsult aan, zie onze website. 

TUINAANLEG - TUINCENTRUM – COUNTRYSTORE

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

Veel stuwen Waterschap De Dommel staan al op zomerpeil
De lente is nog maar een paar dagen 
oud en nu al staat droogte en droog-
tebestrijding op de agenda van Water-
schap De Dommel. Een zachte en een 
relatief droge winter zorgen voor wei-
nig stroming in de beken en een laag 
grondwaterpeil. 

De afgelopen winter (dec t/m maart) 
is er 185 mm neerslag gevallen. Nor-
maal is dat 265 mm. Afgelopen maand 
maart is zelfs maar 1/3 (20 mm) geval-
len ten opzichte van normaal. En het 
belooft de komende weken droog te 
blijven. Er wordt weinig neerslag van 
betekenis verwacht. Stuwen zijn dit jaar 
eerder omhoog gezet op een stand die 
bij de zomerpeilen horen.

Weinig stroming in de beken
Om een redelijke waterstand in de be-
ken te behouden staan de stuwen in de 
beken in het gebied van Waterschap 
De Dommel hoog. Dit houdt in, met de 
geringe hoeveelheden water die voor-
radig zijn, dat er weinig stroming in het 
water zit. We gaan nu echter ook het 
punt bereiken dat de waterpeilen zul-
len gaan dalen. De Reusel bijvoorbeeld 
is één van de beken die het snelst met 
een tekort aan water kampen. Mo-
menteel heeft de Reusel nog een hoe-
veelheid water van ongeveer 20% ten 
opzichte van een gemiddelde afvoer. 
Bij 10% kan het waterschap een ont-
trekkingsverbod afkondigen voor een 
bepaalde beek. Als zo’n verbod van 
kracht is mogen boeren en terreinbe-

heerders geen water meer onttrekken 
uit beken voor het beregenen van ge-
wassen en gras. Een te laag waterpeil 
en weinig stroming hebben nadelige 
gevolgen voor de waterkwaliteit en 
voor de planten en dieren in en rond de 
beken en sloten.

Lage grondwaterstand
Na half december is er weinig regen 
gevallen. Het grondwater is hierdoor 
maar weinig aangevuld. Voor grond-
waterstanden maken we onderscheid 
in een winter- en een zomerpeil. De 
grondwaterstand heeft momenteel 
(eind maart) hier op de Brabantse 
zandgronden een peil die bij het einde 
van het voorjaar (juni) hoort. Om het 
tekort aan grondwater aan te vullen en 
verdroging tegen te gaan, houdt Wa-
terschap De Dommel de waterpeilen 

in de beken hoog. Stuwen staan hoog 
om water vast te houden. Het water 
in de sloten en beken krijgt zo meer 
tijd om de grond in te zakken en het 
grondwater aan te vullen. Zo zorgen 
we voor voldoende water. We houden 
ook rekening met agrariërs die hun 
land willen bewerken en tijdelijk juist 
lagere peilen willen. Zij moeten voor 
het bewerken van de grond en het 
inzaaien van planten met zware land-
bouwmachines het terrein op kunnen. 
Het waterschap houdt rekening met al 
die verschillende belangen.

Grafiek: hoeveelheden neerslag afgelo-
pen half jaar ten opzichte van normaal.
De neerslaggegevens in dit artikel zijn 
van het KNMI-station Eindhoven, dus 
regiospecifiek. 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

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

Roois landschap plaatst samen met waterschap vlechtheg op zuivering 

Vlechtheg goede basis voor biodiversiteit

Vrijwilliger van IVN Afdeling Sint- 
Oedenrode én Stichting Het Roois 
Landschap werken mee aan het herstel 
van biodiversiteit en cultuurhistorie 
door de vlechtheg terug te brengen in 
het landschap. Zij benaderde recent 
Waterschap De Dommel om hieraan 
mee te werken. Het waterschap re-
ageerde direct enthousiast. Al jaren 

werkt het waterschap zelf ook actief 
aan de verbetering van de biodiversi-
teit in zijn gebied. 

Door de komst van prikkeldraad verlo-
ren de heggen begin vorige eeuw hun 
functie. Daarmee verdween de traditi-
onele heggen uit beeld en ging ook de 
flora en fauna verloren die gebonden 

zijn aan de heggen, zoals de geelgors, 
kneu en klauwier. 
Stichting Het Roois Landschap heeft het 
initiatief genomen om diverse locaties 
de heg weer terug te brengen. Zo ook 
op de rioolwaterzuivering van Water-
schap De Dommel in Sint-Oedenrode. 
De stichting koos dit terrein uit omdat 
deze locatie mooi in het zicht ligt en 
omdat dit soort heggen vroeger ook 
veel in het Dommeldal gestaan hebben. 
Dit burgerinitiatief heeft het water-
schap direct omarmd en samen met 
de stichting is bepaalt waar deze heg 
het best kan komen. Waterschap De 
Dommel heeft de grondbewerking 
gedaan. De heg zelf is door de stich-
ting uitgevoerd. Het onderhoud en het 
daadwerkelijke vlechten wordt ook 
door de stichting gedaan. Het plant-
goed van de heg bestaat uit uitsluitend 
inheemse soorten die in het Groene 
Woud thuishoren. Over 6 tot 8 jaar 
zal de heg gevlochten worden door de 
beide genoemde organisaties. De heg 
is geplant in een gebogen vorm, die 
globaal de kromming van de ernaast 
gelegen Dommel-meander volgt.

Zijn en worden

Een negatieve houding
Vader Joris begint het nu toch echt 
vervelend te vinden. Alles wat hij 
zegt wordt bekritiseerd. Op alles 
komt een weerwoord. In de ogen van 
zijn dochter Sharon, die net 12 jaar is 
geworden, doet hij niets goed. Wat 
is er gebeurd met het kind dat vol 
energie zat en waarmee het heerlijk 
samenleven was? 

Sharon is in een fase terecht gekomen 
die ik graag omschrijf als ‘lompheids-
ontwikkeling.’ Het enige dat deze be-
ginnende puber lijkt te willen is op de 
bank hangen en klagen dat zij niets 
te doen heeft. Als Joris een aantal ac-
tiviteiten oppert, wordt ze boos. Ze 
heeft kritiek op positieve suggesties, 
gezinsactiviteiten, andere gezinsleden 
en, wat ouders vaak niet zien, kritiek 
op haarzelf. ‘Ik haat het om een kind 
te zijn!’ Ze zegt eigenlijk; ‘Wat geeft 
jou het recht om mij te vertellen wat 
ik wel en niet kan doen? Jij bent de 
baas niet in de wereld!’
Maar Joris is wél  de baas in haar we-
reld, en nu vindt ze dat niet leuk. Als 
kind maakte het haar niet veel uit wie 
de autoriteit was. Maar nu, wachtend 

op meer vrijheid om te ontwikkelen 
en ruimte om anders te mogen zijn, 
en tegelijkertijd nog niet wetend hoe 
je dat kunt bereiken, verzet zij zich te-
gen zijn sturing en aanwijzingen. 
Beste Joris, vertrouwen in de gezins-
basis die u in de kinderjaren hebt ge-
legd. De waarden die u heeft in het 
gezin kunnen blijven bestaan. Verlies 
daarin niet het vertrouwen omdat 
uw beginnende puber ze begint af 
te wijzen door kritiek te hebben, re-
bels gedrag te vertonen en te expe-
rimenteren, zich anders gedraagt en 
iets anders vindt en denkt dan u vindt 
en denkt. Deze verschillen zijn puur 
ingegeven door de natuur en wor-
den tijdelijk overgenomen om mee 
te experimenteren. Blijf bij uw regels 
en waarden. Als uw dochter volwas-
sen wordt zal zij terug vallen op die 
waarden en regels en eerder gelijk aan 
uw gezinswaarden handelen dan ver-
schillend. 

Weten hoe u het best kan reageren 
in de eerste fase van de puberteit? 
Kijk op www.anmelin.nl en ga naar de 
blog van maart 2014.

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl
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uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...
Showroom: 

Liempdseweg 15
5492 SM St. Oedenrode

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

  

 

Maatwerk in tuinhout 
 

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

Specialist in tuinverlichting 
 

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

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

Koster Brock herleeft

Op donderdag 10 en vrijdag 11 
april aanstaande gebeurt er in Sint-
Oedenrode wat niemand voor moge-
lijk hield:  De Rooise koster Adriaan 
Cornelis Brock (1775-1834) herleeft 
opnieuw, dit jaar voor de 8ste  keer. 

Op het Kerkplein wordt een standbeeld 
van hem geplaatst. Op donderdag 10 
april verzamelt de helft van de groe-
pen vijf van alle basisscholen zich om 
half tien op het Kerkplein, op vrijdag 
de andere helft.  De kinderen zijn daar 
op uitnodiging van koster Brock. Tus-
sen de manuscripten van koster Brock 
is een brief gevonden, waarin hij de 
Rooise kinderen van groep 5 uitnodigt 
om mee te zoeken naar de verborgen 
schatten.Als die schatten ontdekt zijn 
valt hem pas echt de eeuwige rust ten 
deel.
Het is zelfs mogelijk om hem hiervoor 
tijdelijk uit de dood op te wekken, zo-
dat hij zelf mee kan zoeken en aan-
wijzingen kan geven. De verzamelde 
kinderen moeten al hun geestelijke 
krachten aanwenden om het stand-
beeld van koster Brock tot leven te 
wekken, want alleen die kracht kan de 
dood overwinnen. En jawel hoor, het 
standbeeld wordt langzaam maar ze-
ker een mens van vlees en bloed. Als 
koster Brock eenmaal van de sokkel af 
is en met beide voeten op de grond 
staat, neemt hij de aanwezige kinde-
ren in groepjes van 10 à 12 mee langs 
de plekken die hij nog (her)kent. Veel 
is verdwenen, het Sint Oden Rode van 
weleer is voor koster Brock schokkend 
veranderd. Hij is dan ook maar wat blij 
als hij her en der herkenningspunten 

ziet in het nieuwe Sint-Oedenrode. 
Dan leeft hij op en vertelt honderd uit. 
Tot zijn grote vreugde treft hij op diver-
se locaties de oorspronkelijke bewoners 
aan, hetgeen tot een hartelijk weerzien 
leidt, om het vervolgens uitvoerig te 
hebben over “vroeger”!
In de route zijn tien locaties opgeno-
men die tot het Roois Cultureel Erfgoed 
gerekend worden en deze zijn over 
twee routes verdeeld:
Route A: de Markt, de Stoomzuivelfa-
briek , het Heemhuis, De Knoptoren,  
De Dommel
Route B: het Kerkplein met de Sint-
Martinuskerk en de Odakapel, Sint-
Paulusgasthuis,Smederij van de 
Kamp,Mariëndael (het oude deel     
van het gemeentehuis), kasteel Hen-
kenshage.
Al wandelend door Rooi met koster 
Brock ontmoeten de kinderen in le-
vende lijve onder andere Sint-Oda, 
smid  v. d. Kamp en zijn vrouw, Bertje 
van Schijndel en Leentje van Oorschot, 
baron van Coehoorn, freule de Girard 
de Mielet van Coehoorn, de schout , 
een heuse veldwachter en zelfs muzi-
kanten, marktkooplui, en vissers, waar-
onder Twanneke van den Oever.  Het 
geheel wordt op diverse plaatsen ook 
nog muzikaal opgeluisterd ( bij het be-
gin en het einde, in de Knoptoren en in 
Mariëndael).
Aan het einde van de dag, om  kwart 
over twee, hebben de kinderen de 
schatten ontdekt. 
Dan is het ook de hoogste tijd voor 
koster Brock om weer terug te keren 
op zijn sokkel. Ook hier is de geeste-
lijke kracht van de kinderen onont-

beerlijk en als hij op het plein voor de 
kerk weer op de sokkel staat,  veran-
dert de menselijke gedaante langzaam 
in een standbeeld. Het doel van deze 
rondwandeling door Sint-Oedenrode 
is, dat de kinderen middels ‘cultureel 
erfgoed beleven’ zich bewust worden 
van het cultureel erfgoed dat Sint-
Oedenrode rijk is.

Het initiatief is afkomstig van SKOSO/
CURIOSO. Voor het conceptplan te-
kende Cecilia Vissers, kunstenares, lid 
van Stichting PACT en woonachtig te 
Sint-Oedenrode, voor de inhoudelijke 
en planmatige uitwerking een groep 
studenten van de Fontys Hogescholen, 
Pabo te Veghel.  Het project krijgt fy-
siek gestalte, dankzij de inschakeling en 
medewerking van de locale professio-
nele instellingen en amateurverenigin-
gen en heel veel vrijwilligers op gebied 
van kunst en cultuur.

Dat dit project, dat inmiddels geadop-
teerd is door SKOSO, op deze wijze 
gerealiseerd kan worden is, naast een 
eigen bijdrage van de basisscholen,  
mede te danken aan de subsidiënten 
en sponsoren, zoals daar de Rabobank 
Sint-Oedenrode - Schijndel en Streek-
huis Het Groene Woud.

Natuurlijk bent u van harte welkom bij 
de opening en bij de sluiting van één 
van deze dagen.
( beide in of nabij de Martinuskerk) . 
Maar ook op de verschillende locaties 
kunt u, mits u de groepen niet hindert, 
mee genieten van dat wat de kinderen 
ervaren.

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oederode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

SchijndelSint-Oedenrode

Badkamer Inspiratie Dagen bij 
Sanidrõme van Lieshout Veghel

Al 36 jaar is Van Lieshout BV 
een begrip in de regio op het 
gebied van badkamers, keu-
kens, tegels en (duurzame) in-
stallaties. Begin dit jaar is Van 
Lieshout voor wat betreft de badka-
mertak aangesloten bij Sanidrõme, 
een landelijke formule van badka-
merspecialisten. Ondersteund door 
de pay-off “de betere badkamer” is 
de afgelopen weken hard gewerkt 
om de invulling van de badkamer-
showroom en de uitstraling van het 
bedrijfspand geheel te vernieuwen. 

Om kennis te maken met de vernieuw-
de badkamershowroom organiseert 
Sanidrõme van Lieshout van vrij-
dag 11 april tot en met zondag 13 
april de Badkamer Inspiratie Dagen 
(adres: De Amert 98, Veghel). Be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd de showroom te ko-

men beleven, inspiratie op te doen 
en zich te laten informeren over wat 
Sanidrõme van Lieshout allemaal in 
huis heeft. Tot en met 31 december 
2014 is de aangepaste btw-regeling 
(van 21% naar 6%) op renovatie-
werkzaamheden van kracht, wat het 
verbouwen van de badkamer of toi-
letruimte nu heel interessant maakt. 

Openingstijden
Tijdens de Badkamer Inspiratie Da-
gen is de showroom als volgt ge-
opend: vrijdag 11 april 10.00 tot 
20.30 uur, zaterdag 12 april 10.00 
tot 16.00 uur, zondag 13 april 11.00 
tot 17.00 uur. Ga voor het com-
plete programma met diverse test-
activiteiten en speciale acties naar 
www.sanidrome.nl/vanlieshout. Be-
zoekers van de inspiratiedagen ont-
vangen een leuke goodiebag met 
voordeelcheques!

advertorial

Henk (l) en Arno van Lieshout met het nieuwe logo. 
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Oma van Esch
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Ollandseweg 134, 5491 XC Sint-Oedenrode  •  Telefoon: 0413-472169  •  Email: info@houthandelsmetsers.nl  •  Website: www.houthandelsmetsers.nl

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

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e keer Geslaagd  
Danny Manders

Gefeliciteerd

Tim van Sleeuwen
Gefeliciteerd

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e keer Geslaagd  
Isabel van Alebeek

Gefeliciteerd

Tim van Sleeuwen
Gefeliciteerd

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e keer Geslaagd  
Mhulek Lau
Gefeliciteerd

Tim van Sleeuwen
Gefeliciteerd

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)es uit euit euit igen kekek ukeukeuk n!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Dit jonge vogeltje 
wordt 30 jaar

BENT
Geboren 30 maart 2014

Rens en Gabi 
Polderdijk- van den Bosch

broertje van Fedde en Mels

Mariannestraat 20
5491 JD Sint-Oedenrode

Op 6 april feliciteren wij 
Chansai van Son 

met haar 50ste verjaardag! 
Peter, Chatree & Chansuay

MIK Slagwerkworkshops in Mariëndael druk bezocht

Door het hele gebouw was het oefenen 
op trommels en cajonkistjes te horen 
afgelopen vrijdag 28 maart. Er waren 
dan ook meer dan 25 kinderen en ou-
ders afgekomen op de uitnodiging van 
Harmonie Nijnsel en MIK om de begin-

ners workshop Braziliaans slagwerk te 
volgen. 

“Slagwerk kan ook zachtjes!'' lacht do-
cent Joris de Bont in het ene lokaal. Te-
gelijkertijd vertelt in de andere zaal do-

cent Heino Ploegmakers: ''Ik snap dat 
het moeilijk is om niet te slaan met een 
drumstok in je hand, maar jullie moeten 
echt even wachten.'' Binnen de kortste 
keren heeft iedereen de slag te pakken 
en komen er mooie ritmes en beats uit 
beide ruimtes. “Ongelofelijk wat ze in 
korte tijd voor elkaar krijgen met zo’n 
groep” liet een moeder weten. Daarna 
was het de beurt aan de gevorderden, 
dit zijn leerlingen die al les volgen bij 
MIK en sommige zitten ook bij de slag-
werkgroep van Harmonie Nijnsel. Een 
aantal beginners luisterden aandachtig. 
Na deze workshops was het tijd om sa-
men te genieten van het resultaat van 
deze middag. In een gezamenlijk op-
treden lieten de deelnemers van beide 
workshops  zich van hun beste kant ho-
ren, gevolgd door leerlingen van MIK, 
de jeugdslagwerkgroep en de slagwerk-
groep van Harmonie Nijnsel. Een bijzon-
der geslaagde middag!

Badkamer Inspiratie Dagen bij 
Sanidrõme van Lieshout Veghel
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in dit prachtige park met waterpartijen
heb ik ontelbare keren gewandeld

of mijn hond uitgelaten
iedere dag, elk seizoen door weer en wind,

ik zag rododendrons bloeien en uitdijen

de Kienehoef, wijd en zijd bekend, 
ooit met zwembad en houten paviljoen,

en idyllische wandelpaden,
daar hebben ook mijn kinderen in de speeltuin 

gestoeid, geklommen en gerend

ja, om te genieten is er nog steeds
voor jong en oud veel te doen,

de kinderboerderij en hangplekken
op grasvelden en tussen ander groen,

met vogels, eenden en zwanen 
en winter plezier op het ijs,

maar ook een plek die tot stilte kan manen

de wijk, terzijde van het park gebouwd
veelzijdig van opzet in ruimtelijke ordening

kent een andere sociale samenhang
dan een buurt met bindende vereniging

met veel straten, erven en groen
waar de scholen met de Jumbo, fritestent

bloemist en het ruime sportaanbod
niet enkel de buurtbewoners 

maar ook dorpsgenoten bij elkander brengt,
daar is geen eigen beschutte ontmoetingsruimte 
voor een koffie, frisdrankje of een praatje:
dat is iets wat de wijk Kienehoef niet kent

sinds een jaar bloeit de gemeenschapszin
hier weer in alle hevigheid op met ongekend elan
tezamen met besturende en culturele krachten

wil men de wijk weer meer allure geven

met een groene long midden in de wijk in gedachte
ruimte biedend aan iedereen om elkaar
te ontmoeten en veilig te vertoeven

wordt de leefbaarheid omhoog geheven;
een facelift midden in de wijk, welbeschouwd
waarbij óók de oudere mens zijn plek behoudt

Kienehoef

Mooi in de buurt
Bewoners Kienehoef ontmoeten elkaar vooral op straat

De Kienehoef is de grootste wijk van 
Sint-Oedenrode. In oppervlakte is de 
wijk maar net iets kleiner dan de ker-
nen Boskant, Olland en Nijnsel bij 
elkaar. Wat het aantal inwoners be-
treft zal de wijk tussen de Ollandse-
weg en de Schijndelse hei zeker niet  
onderdoen voor de drie Rooise kerk-
dorpen. Ondanks dat alles hebben 
de mensen op de Kienehoef vaak een 
andere relatie met elkaar, dan in de 
Rooise kerkdorpen of buurtschap-
pen. Maar als het aan de mensen van 
de klankbordgroep IWOP ligt, dan 
gaat dat veranderen.

Voor Mooi in de Buurt zijn we deze 
maand op bezoek bij Lianne van Hal. 
Ook Rens Polderdijk is aangeschoven. 
Lianne en Rens zijn beiden lid van de 
klankbordgroep IWOP Kienehoef 
Kinderbos en Cathalijne. “IWOP, 

dat staat voor Integraal Wijk ont-
wikkelingsplan en heeft als doel om 
de leefbaarheid in de wijk verder te 
vergroten. Een paar jaar geleden is 
dat project gestart. Een onderzoeks-
bureau heeft toen met bewoners van 
de wijk gekeken naar wat de bewo-
ners als knelpunten zien”, zo vertelt 
Lianne. “Een van de conclusies was 
dat er in de wijk Kienehoef veel groen 
is, maar dat op veel plaatsen en in 
zeker in Kienehoef Noord de huizen 
met hun achterkant of zijgevel naar 
dat groen staan. Daardoor ontbreekt 
de sociale controle en dat is jammer. 
Ook is de wijk niet optimaal ingericht 
voor fietsers. Als je van Kienehoef 
Noord naar de Jumbo fietst, kan dat 
via de kortste weg eigenlijk alleen 
maar deels over de stoep”. 

Tegelijkertijd is Van Hal als lid van de 

ouderraad van de Kienehoefschool 
betrokken bij het idee om een omnis-
portveld aan te leggen op de plaats 
van het huidige basketbalveld aan de 
Mariannestraat. “Die twee projecten 
vullen elkaar uitstekend aan”, zo gaat 
Lianne verder. “Tijdens een informa-
tieavond die we op school hielden 
voor de direct omwonenden kwamen 
er verschillende enthousiaste mensen 
bij elkaar. Zij hadden nog veel meer 
goede ideeën”.

Bij de Jumbo en de poort van school
Een van die mensen is Rens Polder-
dijk, hij woont vlak bij de plaats waar 
de ouderraad het omnisportveld aan 
wil leggen. Tijdens die informatie-
avond bood hij aan om de plannen 
zoals die er zijn verder uit te werken. 
“Ik heb een stedenbouwkundige ach-
tergrond en vond het wel een leuke 
uitdaging om spelen en ontmoeten bij 
elkaar te brengen. Want ontmoeten 
is eigenlijk één van de dingen die op 
de Kienehoef vooral op straatniveau 
gebeuren. Er is geen echte ontmoe-
tingsplaats in de wijk waar mensen 
spontaan bij elkaar komen. De spon-
tane contacten met elkaar vinden 
vooral in de zomerperiode op straat 
plaats. Mensen met schoolgaande 
kinderen ontmoeten elkaar nog wel 
bij de poorten van de twee scholen 
die de wijk kent en op de stoep voor 
de Jumbo ontmoeten mensen elkaar 
ook nog wel spontaan”. 

Kleine dingen die het wonen leuk 
maken
Een vaste plaats om elkaar te ont-
moeten zoals een buurthuis is er op 
de Kienehoef niet. Bij de sporthal 
en bij sportschool Van den Oever 
is er wel een kantine, maar dat zijn 
niet de plaatsen waar de mensen 
van Kienehoef spontaan bij elkaar 
komen. “Enkele jaren geleden was 
er bij ons in de straat nog wel een 
straatbarbecue in combinatie met 

de straatspeeldag”, vertelt Fons 
Laenen die alweer een jaar of zeven 
op de Kienehoef woont. “Dat soort 
dingen zijn heel anders op Kiene-
hoef, dan op Vressel. Daar woonde 
ik eerst. Hier op de Kienehoef zie je 
ook dat straten spontaan worden 
versierd rondom carnaval. Dat zijn 
van die kleine dingen die het wonen 
op de Kienehoef leuk maken”.

Graag ook een halfpipe
Ook voor de jeugd is Kienehoef een 
aantrekkelijke wijk. Bij de skatebaan 
tegenover de sporthal in de Frede-
rikstraat laten Russ, Maikel, Jarno, 
Reno en Aaron zien dat je ook met 
een stepje op een skatebaan volop 
plezier kunt maken. Zij storten zich 
met een enorme snelheid vanaf 
de ramp naar beneden om op de 
volgende stellage te hoeken en te 
springen. Wat hen betreft mag de 
skatebaan best wel worden uitge-
breid. Een van de dingen die de jon-
gelui nog missen is bijvoorbeeld een 
halfpipe. Op de vraag wat zij vinden 
van het omnisportveld dat aan de 
andere kant van de Kienehoefschool 
is gepland is antwoord eigenlijk wel 
een beetje te verwachten. “Dat is 
wel een goed idee, als er maar een 
skatebaan bij is”.

Meer dan een omnisportveld
Of dat er ook een nieuwe skate-
baan bij het omnisportveld aan de 
Mariannestraat komt is niet echt 
waarschijnlijk. Tenslotte is er op de 
Kienehoef al een skatebaan. Maar 
dat er meer komt dan alleen een 
omnisportveld is volgens Lianne 

van Hal en Rens Polderdijk wel erg 
waarschijnlijk. Omstreeks deze we-
ken zullen de plannen voor het om-
nisportveld worden gepresenteerd, 
maar Rens kan al wel wat verraden. 
“De tegels van het huidige basket-
balveld willen we gebruiken om 
rond het sportveld een baan aan te 
leggen. Daar kunnen kinderen dan 
veilig leren fietsen. Maar, “zo ver-
volgt Polderdijk”, we willen er wel 
voorzieningen bijmaken zodat we 
de fietsbaan in de winter ook als ijs-
baan kunnen gebruiken”. 

Langer in de wijk blijven wonen
Lianne van Hal geeft aan dat de Kie-
nehoef vooral een jonge wijk is met 
veel kinderen. Maar inmiddels wo-
nen er in de wijk, waarvan de eer-
ste woningen in het begin van de 
jaren '70 werden gebouwd, ook veel 
mensen op leeftijd. “Alhoewel deze 
groep in de plannen tot nu toe een 
beetje is onderbelicht”, zegt Lianne 
van Hal, “willen we ook hen graag 
bij de IWOP betrekken. Zeker ge-
zien de nieuwste trends in zorgland 
is het de bedoeling dat mensen zo-
lang mogelijk thuis blijven wonen. 
Daarom werkt Welzijn de Meierij nu 
aan een plan om een eetvoorziening 
te maken in de wijk. Als dat allemaal 
doorgaat, kunnen mensen uit de 
wijk straks bij sportschool Van den 
Oever eten. Zeg maar een vergelijk-
baar project zoals dat ook al in de 
Boskant, Olland en Nijnsel bestaat. 
Op die manier kunnen mensen lan-
ger op Kienehoef blijven wonen”, zo 
sluit Lianne af.

Jacob Kien gaf de Kienehoef haar naam

De oorsprong van de Kienehoef 
ligt op Rijsingen. De hoeve Ar-
beid’s Lust aan het Kinderbos ligt 
ten grondslag aan de naam van de 
grootste wijk van Sint-Oedenrode. 
Die geschiedenis gaat terug naar 
Jacob Kien, die gedurende twaalf 
jaar van 1763 tot 1775 stadhouder 
van Peelland was.

Jacob Kien werd op 15 mei 1740 in 
Utrecht geboren als zoon van een 
in die tijd belangrijke bestuurdersfa-
milie. In 1763 werd hij al op jonge 
leeftijd stadhouder van Peelland. 
Met die functie kon Kien zich, al of 
niet helemaal rechtmatig, de woeste 
gronden op de Schijndelse Heide 
toe-eigenen. In opdracht van Jacob 
Kien werd de heide ten noorden 
van Sint-Oedenrode ontgonnen. 

Dat ontgonnen gebied werd het 
landgoed Arbeid’s Lust. De boerde-
rij op dat landgoed kreeg dezelfde 
naam. Die naam Arbeid’s Lust werd 
door de mensen van die tijd echter 
nauwelijks gebruikt. Zij kenden Ar-
beid’s Lust als Kienehoef, de hoeve 
van Kien. Het was in die tijd alge-
meen gebruikelijk om boerderijen, 
of hoeves zoals ze in die tijd vaak 
werden genoemd naar plaatselijke 
kenmerken te noemen. Zo was de 
Pannenhoef een voor die tijd bij-
zondere boerderij, die al een met 
pannen bedekt dak had en was de 
Zandhoef tegen de zandverstuivin-
gen van Vressel te vinden.

Faillissement
Oorspronkelijk was de hoeve Ar-
beid’s Lust een houten boerderij. 

Later, waarschijnlijk rond het mid-
den van de negentiende eeuw werd 
een nieuwe stenen hoeve gebouwd. 
Daar kwam in het begin van de vo-
rige eeuw een woonhuis bij te staan. 
Na zo’n tachtig jaar omstreeks 1930 
werd de hoeve Arbeid’s Lust door 
de toenmalige eigenaar geheel ge-
moderniseerd. Of dat de crisis van 
de jaren dertig of de verbouwing 
van de boerderij of misschien wel 
een combinatie van beiden schuld 
waren is niet bekend, maar zeker is 
dat de eigenaar van de hoeve en het 
landgoed in 1934 failliet is gegaan. 
De gemeente Sint-Oedenrode heeft 
daarop het landgoed en de boerde-
rij gekocht. Een groot deel van het 
landgoed verkocht de gemeente 
daarna weer aan verschillende eige-
naren.

Er wonen nu duizenden mensen op 
het landgoed
Een klein van het landgoed Arbeid’s 
Lust, zo’n twaalf hectare groot hield 
de gemeente echter in eigen be-
zit. Op dat stuk grond lagen twee 
natuurlijke vennen en een kleine 
zandverstuiving. Door de werkver-
schaffing in de crisis van de jaren 
dertig van de vorige eeuw is dat ge-
bied ingericht als park dat de naam 
Kienehoef kreeg. Weer zo’n veertig 
jaar later kreeg de wijk ten oosten 
van dat park ook de naam Kiene-
hoef. Jacob Kien kon bijna 250 jaar 
geleden niet bevroeden dat er ooit 
duizenden mensen op zijn landgoed 
Arbeid’s Lust zouden wonen.
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Nijnsel Meets…

Op vrijdagavond 23 mei gaat het ge-
beuren, het tweede “Nijnsel Meets” 
concert. Het doel van Harmonie Nijn-
sel, onder leiding van Hans van der 
Velden, met deze concert reeks is 
om steeds met andere gezelschap-
pen of solisten uit Sint-Oedenrode 
een hoogstaand concert te verzorgen. 
Er zullen steeds weer nieuwe ideeën 
verwerkt worden in de concerten, zo-
dat het voor de muzikanten steeds 
weer een uitdaging is om er iets 
moois van te maken.

Afgelopen jaar zijn we gestart met 
een succesvolle eerste editie van Nijn-
sel Meets. Dit jaar gaan we verder in 
de reeks, waarna we volgend jaar een 
Proms concert op de agenda te zet-
ten.
 Daarna zullen we de Nijnsel Meets en 
de Nijnsel Proms om het jaar gaan uit-
voeren om het statige en dynamische 
karakter van de concerten af te wisse-
len, en om de muzikanten en publiek 
enthousiast te houden.

Dit jaar staat het geweldige concert in 
het teken van het EK. Het hele pro-

gramma bestaat uit muziek over of 
van verschillende landen die meedoen 
met het EK. We zullen de verschil-
lende poules de revue laten passeren. 
Ook komen er op groot scherm live 
beelden van het concert, zodat u ook 
kunt genieten van de kleine gelaats-
uitdrukkingen van onze muzikanten. 
We hebben ook een geweldige gast 
uitgenodigd die met ons muziek gaan 
maken. Dit is het populaire popkoor 
Novelty.

Het popkoor Novelty bestaat uit een 
groot aantal leden. Het popkoor is in 
1987 opgericht als een jongerenkoor 
met een niet religieus, licht/populair 
repertiore. Het koor staat onder lei-
ding van dirigent Peter van Beijnum en 
heeft afgelopen weekend een groots 
optreden gegeven onder de naam 
WhatsUpp… Een bijzonder mooi con-
cert! De leden van Novelty hebben 
een uitgebreid populair repertoire en 
zij houden van een uitdaging, zo ston-
den zij een aantal jaren geleden op de 
planken met hun jubileumshow ‘Een 
groot feest!’ en zijn ze een graag ge-
ziene gast op onze jaarmarkten. Ook 

het goede doel wordt bij dit koor niet 
vergeten. In 2012 hebben ze veel geld 
opgehaald voor Stichting Kindia. Als 
laatste heeft dit mooie popkoor afge-
lopen weekend hun eigen CD release 
gevierd. 

Tijdens het concert van 23 mei wordt 
Novelty begeleid door het harmonie-
orkest en zingen zij nummers uit ver-
schillende landen. Het concert wordt 
uitgevoerd in de kerk “de Goede 
Herder” aan het Mgr. Bekkersplein in 
Sint-Oedenrode. Deze kerk heeft een 
geweldige akoestiek en wordt voor 
deze gelegenheid omgetoverd tot 
een heuse concertzaal met podium, 
film scherm en professioneel geluid 
en verlichting. Na het concert bieden 
wij ons publiek de gelegenheid om het 
avondje uit af te sluiten met een after-
party om nog even gezellig na te pra-
ten onder het genot van een drankje. 

Voor meer info kunt u kijken op onze 
website www.harmonienijnsel.nl en 
natuurlijk komt er nog meer in de lo-
kale media. Zet het alvast in uw agen-
da: 23 mei!

Harmonie Nijnsel haalt weer ijzer op

Op zaterdag 12 april komen de le-
den van de Nijnselse harmonie oud 
ijzer ophalen.  Het is een jaarlijks 
terugkerend ritueel geworden dat 
de muzikanten oude metalen ver-
zamelen om hiermee de clubkas te 
versterken.  

Dit jaar is alweer de elfde keer dat 
deze ophaaldag wordt georgani-
seerd. In een poging de teruglo-
pende subsidie het hoofd te kunnen 
bieden is dit initiatief in het leven 
geroepen. Doordat er nog geen an-
dere vereniging was die zich hiermee 
bezighield was het direct een door-
slaand succes. En omdat de metalen 
aan huis worden opgehaald door  
vertrouwde gezichten wordt het 
zeer gewaardeerd 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 
wilt, dan kunt u zich aanmelden via 
Sjack van Beljouw 0413-354765 of 
ijzer@kpnmail.nl. 

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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



Woensdag 2 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe12 

Mooi op  leeftijd
Seniorenmarkt blikt vooruit op 
toekomst van de zorg
Naast de veelzijdige product- en 
dienstenpresentatie door 40 bedrij-
ven en organisaties heeft de Senio-
renmarkt vooral oog voor hoe de toe-
komstige zorg zich gaat ontwikkelen. 

Tijdens de Seniorenmarkt op vrijdag 
11 en zaterdag 12 april worden er in-
formatiebijeenkomsten georganiseerd 
met als onderwerp "de Toekomst van 
de Zorg". Eenieder die geïnteresseerd 
is en het fijne wil weten hoe de zorg 
er in de toekomst uit zal zien, kan zich 
komen oriënteren op vrijdag 11 april 
om 16.30 uur en 19.00 uur en zater-
dag 12 april om 11.00 en 14.30 uur. 
Borden bij de entree van Odendael 
wijzen u de weg naar de vertrekken 

waar de diverse bijeenkomsten bijge-
woond kunnen worden. De toegang 
is gratis en wanneer u het bonnetje 
uit de advertentie (die volgende week 
in deze krant staat) knipt, krijgt u een 
kopje koffie/thee op de koop toe. Een 
of meerdere stoelen reserveren voor 
een van de bijeenkomsten is uiteraard 
mogelijk. Bel de receptie van Oden-
dael 0413 - 474911 of mail 
info@vriendenvanodendael.nl. De 
Seniorenmarkt 2014 mag u beslist 
niet missen! 
De wijsheid 'Wie zich vergeet voor 
te bereiden, bereidt zich voor verge-
ten te worden!', is heel toepasselijk 
op evenementen zoals de Senioren-
markt.

Nationale Ouderendag in Noord-Brabant

Provincie steunt enthousiaste vrijwilligers bij opstart

Afgelopen jaar heeft een groep 
enthousiaste vrijwilligers in Sint 
Oedenrode het initiatief genomen 
om de Nationale Ouderendag te 
organiseren. En met veel succes! 
120 wensen van ouderen werden 
op deze stralende dag vervuld. 
De provincie Noord-Brabant heeft 
deze dag als zeer succesvol erva-
ren. ‘Een doorslaand succes wat 
zeker navolg mag krijgen in de 
provincie’. Daarom steunt de Pro-
vincie, ook in financieel opzicht, 
enthousiaste vrijwilligers die dit 
initiatief in hun gemeente willen 
opstarten. De Stichting Nationale 
Ouderendag is zeer blij met deze 
steun en samenwerking. 

De Nationale Ouderendag is een 
jaarlijks terugkerend evenement, 
op de eerste vrijdag in oktober. In 
2014 vrijdag 3 oktober. De NOD is 
de dag waarop individuele wensen 
van ouderen worden vervuld door 
vrijwilligers. De organisatie van de 

dag is in handen van een lokaal co-
mite.
Wensen van ouderen, waarvoor in 
onze maatschappij niet altijd ruimte 
is maar die eenvoudig vervuld kun-
nen worden. Kleine wensen die bij 
ouderen een grote glimlach op het 
gezicht toveren.

Wensvervullers kiezen via een wen-
sensysteem de wens uit die, qua 
tijd en karakter het beste bij hem 
of haar past. De tijd en aandacht 
die jong en oud aan elkaar geven, 
zorgen voor mooie momenten en 
een verbinding, die vaak langer 
duurt dan een dag. “Wat deze dag 
zo bijzonder maakt is dat de wen-
sen volledig worden vervuld door 
vrijwilligers en samenwerkende 
organisaties”. Scholieren, buurtbe-
woners, wijkcentra en het bedrijfs-
leven steken op deze dag de han-
den uit de mouwen om ouderen in 
hun gemeente te helpen. En dat is 
precies wat ik destijds voor ogen 

had’, aldus initiatiefnemer Maurits 
Barendrecht. ‘ Dankzij de Natio-
nale Ouderendag worden jong en 
oud met elkaar verbonden. ‘Mooie 
ontmoetingen zorgen voor meer 
oog en oor voor elkaar’. Juist om-
dat de wensen van deze ouderen 
heel bescheiden zijn, realiseren de 
vrijwilligers zich vaak hoe makkelijk 
het eigenlijk kan zijn om dit vaker 
te doen’. Ook kinderen vervullen 
wensen zoals een taart bakken, 
auto wassen en bloemen brengen.

Wie organiseert in 2014 de 
Nationale Ouderendag in zijn of 
haar woonplaats?
De NOD wordt plaatselijk georga-
niseerd door een groepje enthou-
siaste mensen. Na het succes in 
Sint-Oedenrode zoekt de stichting 
NOD enthousiaste vrijwilligers die 
in hun gemeente of dorpskern de 
Nationale Ouderendag willen orga-
niseren. De initiatiefnemers worden 
door de stichting Nationale Oude-
rendag ondersteund en begeleid. 
De provincie Noord-Brabant geeft 
aan 10 nieuwe lokale comités een 
financiële bijdrage om de start te 
kunnen maken.

Brief gericht aan politieke partijen
Bewegen is gezond. Dat geldt zeker ook als je ouder wordt. Het is heel be-
langrijk om je lichamelijke conditie zo lang en zo goed mogelijk op peil te 
houden. De laatste tijd wordt echter ook steeds duidelijker dat bewegen ook 
zeer belangrijk is voor de geestelijke gezondheid. Het blijkt ook een belang-
rijk middel te zijn in de strijd tegen bijv. dementie en depressiviteit. 

Nu de kosten voor de zorg steeds meer een gemeentelijke zaak worden, is het 
van belang dit preventieve aspect zwaar te laten meewegen. Als de gemeente 
dit de komende jaren tot haar beleid maakt, vindt zij daarbij de KBO met 
haar ruim 1800 leden aan haar zijde. Ook wij trachten met onze activiteiten 
de ouderen binnen de gemeente zoveel mogelijk tot bewegen te stimuleren. 
Fietsen, dansen, wandelen, slow-samba, tai-chi en jeu de boules behoren op 
dit moment tot ons bewegingsaanbod.
Naarmate mensen ouder worden, kan bewegen echter steeds problematischer 
worden. Als sporten of ander bewegingsvormen niet meer mogelijk zijn, is 
zwemmen een activiteit die nog wel heel lang beoefend kan worden. Het is 
zeer gezond, omdat het hele lichaam actief is terwijl de gewrichten nauwe-
lijks belast worden. Heel veel Rooise senioren zijn dan ook wekelijks in het 
zwembad te vinden, zo’n 500 ouderen maken regelmatig van het zwembad 
gebruik.  Als KBO vinden we het dan ook belangrijk dat deze voorziening voor 
Sint-Oedenrode gehandhaafd blijft.
Uiteraard is dit niet alleen voor ouderen belangrijk. Leren zwemmen is tegen-
woordig een integraal deel van de opvoeding, zodat deze voorziening ook 
voor jonge gezinnen belangrijk is. Ook voor de wat oudere jeugd biedt het 
zwembad een gezonde en gezellige manier om in een redelijk beschermde 
manier te ontspannen.
We hopen dan ook van harte dat u deze overwegingen zult meewegen bij het 
vaststellen van het gemeentelijk beleid voor de komende jaren. Op de steun 
van de KBO kunt u hierbij rekenen.

Met vriendelijke groet, namens KBO Boskant, KBO Nijnsel, KBO Olland en 
KBO Centrum,
Theo Schevers, clustervoorzitter KBO       

Lezerspodium....
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HorrenHorren
Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

Zonder elkaar is iedereen alleen

Woensdagavond waren 123 gasten 
en vrijwilligers van De Zonnebloem 
aanwezig in De Ontmoeting op 
Odendael om gezamenlijk een lek-
kere maaltijd te gebruiken.

Deze maaltijd werd gekookt door de 

koks van Odendael en uitgeserveerd 
door de Rooise Kiwanis.
De gasten en vrijwilligers werden ge-
trakteerd op een geweldige avond. 
Er werd gezellig gebuurt en heerlijk 
gegeten. Voor mensen die dagelijks 
alleen eten is dit een leuke afwisse-

ling. Dit alles werd mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van De Rooise 
Kiwanis, de Rabobank en een dona-
tie van een Zonnebloemster. 
Namens alle Zonnebloem-gasten en 
vrijwilligers, heel hartelijk dank.
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Beeldhouwers stellen zich aan u voor…

Op zondag 15 mei vindt er voor het 
gemeentehuis een zeer bijzondere ex-
positie plaats van verschillende Rooise 
beeldhouwers. In de komende weken 
stellen we de deelnemers aan u voor. 
Deze week Cees van de Wijdeven en 
Lia Bekkers.

Cees van de Wijdeven 
“Bij mij is de creativiteit in het vak 
bloemsierkunst met de paplepel inge-
geven. Vanuit mijn eigen onderneming 

ben ik de weg als docent bloemsier-
kunst ingeslagen. Daar waar vormge-
ving, kleurgebruik, ruimtelijkheid en 
originaliteit uitgangspunt is tot een 
verantwoord werkstuk, is het voor mij 
een kleine stap van bloemsierkunste-
naar naar beeldend kunstenaar. Van 
”vergankelijke” kunst naar “blijvende“ 
kunst. "Inventief" beeldhouwen waar  
kleur en vorm van de steen voor mij 
uitgangspunten zijn, is ook het vertrek-
punt om een nieuw beeld te maken. 

Individueel werken kan tot bijzondere 
hoogten leiden maar in een groep wer-
ken kan zeer inspirerend zijn. Daarom 
werk ik ook graag in een beeldhouw-
groep bij d'n einder en Het Ar(t)senaal, 
in Sint-Oedenrode.”

Lia Bekkers
“Ongeveer 18 jaar geleden ben ik be-
gonnen met ruimtelijk vormgeven. De 
materialen waar ik mee werk zijn steen, 
was, klei en gips. Het werken met steen 
is een grote uitdaging. Je bent zeer af-
hankelijk. Een steen kan zomaar ineens 
scheuren of kan van binnen zomaar 
een andere kleur hebben. De vorm 
die je oorspronkelijk in gedachten had 
moet je dan laten voor wat het is en kij-
ken hoe je met aanpassingen toch een 
mooi beeld kunt creëren. Het werken 
in klei en was geeft meer flexibiliteit. Ik 
vind het een uitdaging om portretten 
te maken in klei of in was. Dat is erg 
boeiend. Sommige portretten heb ik in 
brons gegoten en sommige in kunst-
hars. Ik werk samen in een club zeer 
enthousiaste mensen. We leren veel 
van elkaar. Zijn niet bang voor kritiek 
en gaan toch ieder onze eigen weg. 
Het belangrijkste is dat je tevreden bent 
met het eindresultaat. Als andere men-
sen daar ook van kunnen genieten dan 
is dat mooi meegenomen.”

T E  H U U R
100 m2 Kantoor - Bedrijfsruimte

ScHijndElSEwEg 17
achter Esso Pompstation

Voorzien van;
* Gedeeltelijk airco

* Kleine keuken
* Centrale verwarming 

* Aparte energie voorziening
* Voldoende parkeergelegenheid

V r i j  Va n a f  j u n i  2014

inlichtingen; tel 06-54790347

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

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

Laatst bracht ik samen met mijn oud-
ste zoon een bezoekje aan de ortho-
dontist. Hij heeft sinds kort een beu-
gel en moest voor de eerste keer op 
controle. Hoewel ik niet van de ver-
kleinwoorden ben, schrijf ik toch be-
zoekje. Want dat was het. Misschien 
wel het snelste bezoekje ooit. Ik denk 
dat we een plek in het Guinness Book 
of Records verdienen. Het ging onge-
veer zo. ‘Zo jongen: je hebt je beugel 
nu een week of 8. Hoe gaat het? Gaat 
goed denk ik hè. Zet je tanden maar 
even op elkaar. Ja, ik zie het al. De 
beugel doet zijn werk goed. Ik zie je 
weer over 8 weken. Tot de volgende 
keer. Daag.’ En toen stonden we weer 
buiten, elkaar vreemd aankijkend: 
was dit het? Beduusd liepen we naar 
afsprakenautomaat om een nieuwe 
afspraak te maken. Want dat doe je 
tegenwoordig bij een automaat en 
niet meer bij de assistente. 

In de auto gingen mijn hersens malen. 
‘Hoeveel zou de orthodontist decla-
reren voor een dergelijk consult? 25 
euro of zo? Voor één minuut in de 
stoel?’ Ik was boos. En hoe langer ik 
er over nadenk, hoe bozer ik word. Ei-
genlijk vind ik het bezoekje niet meer 
dan 5 euro waard. Eigenlijk vind ik dat 
de orthodontist een factuur van mij 
moet krijgen.

Want ik ben met het ophalen van mijn 
zoon op school, het rijden naar van 
Sint-Oedenrode naar Veghel en vice 
versa ongeveer een uur kwijt. Door 
deze wanvertoning heb ik een uur 
minder kunnen werken.

Ik had al een vooroordeel over deze 
beroepsgroep en dat werd keihard 
bevestigd. Door op deze manier met 
patiënten om te gaan, lijkt de praktijk 
meer op beugelfabriek waar efficiënte 
productie voorop staat. De menselijke 
factor lijkt van ondergeschikt belang. 
Ik eis voor 25 euro per consult op z’n 
minst een hand en een normaal ge-
sprek van minimaal 5 minuten. Want 
dat valt mij ook op. Bij de intake 
praatte de orthodontist consequent 
in vaktaal. Mijn zoon knikt braaf dat 
hij het begrijpt, ik stel vragen ter ver-
duidelijking. Beantwoording van deze 
vragen begint met een zucht gevolgd 
door een antwoord wederom in vak-
taal. Kom op beste orthodontist…dat 
kan toch veel beter! Inmiddels hebben 
we de tweede controle achter de rug. 
Deze keer bij een hele aardige assis-
tente die wel aandacht voor de patiënt 
had. Die een hand gaf en begrijpelijke 
antwoorden op onze vragen had. De 
controle duurde weer niet lang maar 
deze keer liepen we met ander gevoel 
naar buiten. Zo simpel is het dus. 

De beugelfabriek

TE KOOP

m a k e l a a r d i j  b v

tel: 0413-490000
www.dekoningmakelaardij.nl

Burgemeester van Oerlehof 24
Nieuwe vraagprijs: € 459.000,-- k.k.

Uitstekend afgewerkte vrijstaand geschakelde woning met grote slaap- en badkamer 
op begane grond plus garage.

Woonoppervlak: 158 m2, perceel 400 m2
Maak een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging

BIJ AANKOOP VAN ASPERGES, 
GRATIS 6 EIEREN
Alleen op vrijdag en zaterdag geldt deze “tijdelijke 
voorjaarsactie” voor 3 weken (week 14,15 en 16)

Ko� eren 1 | 5492 BL Sint-Oedenrode | T: 06-29152609

O P E N I N G  5  A P R I L 
HET HUYS VAN WAAREN - VAN 15:00 TOT 18:00 UUR

Ko� eren 1 | 5492 BL Sint-Oedenrode | T: 06-29152609Ko� eren 1 | 5492 BL Sint-Oedenrode | T: 06-29152609

O P E N I N G  5  A P R I L 
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Ko� eren 1 | 5492 BL Sint-Oedenrode | T: 06-29152609

O P E N I N G  5  A P R I L 
HET HUYS VAN WAAREN - VAN 15:00 TOT 18:00 UUR
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Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB Son Tel: 0499-461069 | www.houthandelmaas.nl

Meerkoet  41 5492 PM St-Oedenrode
Mobiel 0645764255 

E-mail htrhans@kpnmail.nl

►  onderhoud aan uw huis, uw bedrijfspand 
en/of uw tuin verrichten.

►  zorgdragen voor het plaatsen van uw 
tuinhuis, schutting, speeltoestellen e.d..

► adviseren bij uw aan- of verbouw.

Wij kunnen voor u:

3 Ontmaskering
3.2 Bloedrood hart
Rien zit verlegen om nieuwe op-
drachten. Ze sluit zich aan bij de 
ondernemers van Rooi om meer 
bekendheid te krijgen en mogelijk 
een opdracht. Op de bruiloft van de 
dochter van vriendin Hanneke ver-
schijnt een mystery guest.

Na een korte nacht fietst Rien naar 
het huis van Lonneke en Martijn. Het 
kersverse bruidspaar is al op huwe-
lijksreis. Omdat het mysterie van de 
onbekende gast nog niet is opgelost 
heeft het stel haar gevraagd om de 
bruiloftspost en de cadeaus nader te 
bekijken. Misschien is er iets te vin-
den dat opheldering geeft over de 
identiteit van de vrouw in het rood. 
Rien staat met de gekregen sleutel 
wat aarzelend voor hun huisdeur. Het 
voelt toch vreemd om het huis van 
anderen binnen te gaan, ook al is er 
een goede reden voor. Binnen bekijkt 
ze de vele felicitaties. Het zijn de ge-
bruikelijke wensen. Tot ze een kaart 
ontdekt waarop staat: ’Dag Han, 
gefeliciteerd, je dochter kan trots op 
je zijn!’ Wat later vindt ze een hart-
vormig rood fluwelen kussen met 
een getypt kaartje: ‘Lief  bruidspaar, 
iemand heeft hiervoor moeten bloe-
den.’ Rien krijgt een misselijk gevoel 
en haast zich met het kaartje en het 
kussen het huis uit. 
Ze rijdt naar Hanneke die ze door 
het raam onder een fleecedekentje 
op de bank ziet liggen. Na een paar 

keer bellen en een flinke tik tegen 
het glas maakt Hanneke de voordeur 
open. Rien ziet een bleek gezicht 
met wallen onder de ogen en hoort 
een lauwe stem die zegt:’O, ben jij 
het.’ Rien duwt haar het kaartje in 
de hand en ziet die trillen als Han-
neke de tekst leest. ‘Het is me nu al-
lemaal teveel,’zucht Hanneke,’zware 
migraine, pillen, je moet me met rust 
laten.’ Zo staat Rien na vijf minuten 
weer buiten.  Ze besluit een praatje te 
gaan maken met wat andere gasten. 
Later in de week zal ze bij de foto-
graaf langs gaan om aan de hand van 
zijn foto’s gerichter navraag te doen 
naar de mysterieuze vrouw.

De volgende dag zit Rien in de auto 
op weg naar Schiphol waar ze na 
drie jaar eindelijk weer haar dochter 
Francis in de armen kan sluiten. Al 
die jaren liep het contact via skype en 
nu eindelijk zullen ze weer een paar 
weken samen zijn. Het gedoe met 
die geheimzinnige bruiloftsgast heeft 
haar voorpret wel enigszins getem-
perd. Maar als ze Francis zwaaiend 
achter het glas ziet is ze weer even 
helemaal moeder en is het detective-
werk heel ver weg. Wat hebben ze 
elkaar veel te vertellen. Francis blijkt 
opvallend geïnteresseerd in de speur-
derscarrière van Rien.

Al vroeg in de morgen gaat de tele-
foon. Het is een directeur met wie ze 

op de BtB-avond geanimeerd heeft 
staan praten. Bij hem op de zaak 
is hij tegen sterk afwijkende cijfers 
aangelopen. In een gesprek met zijn 
boekhouder werd de kwestie er niet 
duidelijker op. Hij vermoedt dat er 
sprake is van frauduleus handelen. 
‘Rien, ik besef dat dit niet jouw rich-
ting is maar zie jij een manier om dit 
discreet te onderzoeken zonder dat 
mijn medewerker meteen als ver-
dachte wordt gezien?’ Rien houdt 
zich op de vlakte, want dit is een ter-
rein waar zij niet voor bevoegd is. Ze 
belooft later terug te bellen en deelt 
haar twijfels met Francis die, wat 
is toeval, een vergelijkbare situatie 
heeft meegemaakt in het bedrijf waar 
zij als extern accountant de controles 
deed. Francis zegt:’Mam dit is ‘n op-
drag, wat moet jy nie laat skiet nie. 
Ek is daar nou tog en kan jou help.’ 
Rien sputtert tegen, en zegt: ’So vrot 
taak gaan jy nou tog nie doen nie? Jy 
moet daar nou jou kop glad nie oor 
breek.’
 
Door S. Coops (met  goedvinden van 
Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 
april raast het theatertalent door 
Mariëndael in Sint-Oedenrode. 
Tijdens het festival Windkracht 
14 presenteren de theater- en mu-
sicalgroepen van MIK de zelfge-
maakte voorstellingen. 

Maar liefst 8 voorstellingen worden 
uitgevoerd. Jonge, enthousiaste en 
getalenteerde spelers in de leef-
tijd van 6 tot 18 jaar, geven alles 
en betoveren het publiek met hun 
passie voor theater. Alle stukken 
worden geregisseerd en geschre-
ven of bewerkt door de theater- en 
musicaldocenten van MIK Pieter 
Brueghel. Kaartjes zijn te reserve-
ren via 0413-782000 of 
info@mikweb.nl of aan de balie 
van MIK aan de CHV Noordkade. 
Voor bezoekers tot 16 jaar kost een 
kaartje 2 euro, ouder dan 16 jaar 
3 euro.

De uitvoeringen hebben klinkende 
namen als Ruppa, Pizza Pasta, De 
Sneeuwkoningin, Soms verdwijn ik, 
Musketiers, Toverbonen en De Ko-

ning is dood, leve de Koning. Meer 
informatie over de uitvoeringen 
vindt u op www.mikweb.nl 

Windkracht 14 van MIK blaast je omver

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

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

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

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

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

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

Koop uw loten bij:
Sigarenhandel Wijnenburg

Voorbeeldadres 123
4567 AB  Voorbeeldstad

 Een extra kans op prijzen 
tot en met € 1 miljoen

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41

5492 AT Sint-Oedenrode

You! fashion for women & more 
offi cieel geopend

De dames Monique en Marion wa-
ren ietwat gespannen afgelopen 
zaterdag. Niet alleen zelf waren ze 
mooi opgedirkt, ook de winkel zag 
er stralend uit. Die stond namelijk 
op het punt om officieel geopend 
te worden. Daarvoor hadden ze Bas 
van Turnhout van DeMooiRooiKrant 
uitgenodigd. Hij bracht de dames im-
mers op het idee om eventueel sa-
men iets te beginnen. De kleding van 
You! fashion for women en de ac-
cessoires van ‘& more’ vullen elkaar 
goed aan. Sinds midden maart is de 
zaak open, maar nu dus officieel.  

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

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

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

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

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

Museumweekend 2014 op 5 en 6 april

Op 5 en 6 april vindt de 33e editie van 
het Museumweekend plaats. Bijna 
300 musea organiseren in het kader 
van het thema 'Doe een museum' al-
lerlei activiteiten. In Rooi zijn dan 2 
musea open, het museum van Bra-
bantse Mutsen en Poffers en het Sme-
derijmuseum, de entree is gratis, en 
de VVV is dan ook open.

Het museum van Brabantse Mutsen 
en Poffers, samen met de VVV geves-
tigd in het eeuwenoude Sint-Paulus-
gasthuis, Kerkstraat 20. Het museum 
bezit een unieke collectie Brabantse 
mutsen, poffers, mutsversieringen en 
mutsenmaakstersgereedschap. Tot 
1972 werden de huisjes bewoond door 
arme alleenstaande vrouwen van on-

besproken levenswandel. Na een ver-
bouwing, waarbij de huisjes onderling 
met elkaar verbonden werden, zijn ze 
als museum en VVV-winkel ingericht. 

Zaterdag 5 april van 10 uur tot 16 uur 
en zondag van 14 uur tot 17 uur.
Het Smederij Museum is gehuisvest in 
een zeer karakteristiek pand in Sint-
Oedenrode.(Kofferen 22 )  Het mu-
seum is normaliter alleen op afspraak 
voor groepen te bezichtigen. De smid 
Harrie van de Kamp begon hier in 
1905 zijn smederij, die uitgroeide tot 
de BV Oda Staalwerk en in 1967 werd 
opgenomen in de Ahrend-Groep uit 
Amsterdam. In 1955 bij het 50-jarig 
jubileum schonk de gemeente Sint-
Oedenrode het gebouw aan de fam. 
van de Kamp om er een museum in te 
vestigen. Alles wat een Brabantse smid 
in het begin van deze eeuw gebruikte 
is aanwezig. Open: Zaterdag 5 april 
13.30 - 17.00 uur en zondag 6 april 
13.30 – 17. 00 uur

Odaschool offi cieel onderdeel van 
Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Sint-Oedenrode is inmiddels weer 
een derde basisschool rijker met het 
Brabants VerkeersveiligheidsLabel 
(BVL). Vorig jaar werd op 9 december 
bekendgemaakt dat de Odaschool de 
test had behaald. Afgelopen donder-
dag vond de officiële uitreiking plaats 
en werd de score door auditor Jurriën 
van der Veer bekendgemaakt. 

Elf van de elf sterren maakten een 
maximale score. Dit werd uiteraard 
feestelijk gevierd. Zo waren er work-
shops van Veilig Verkeer Nederland 
waarin leerlingen actief bewust wer-
den gemaakt van de verkeersregels. 

BVL werkt samen met Veilig Verkeer 
Nederland, ruim vijfhonderd ver-
keersouders en rond de achthonderd 
basisscholen om het aantal verkeers-
doden in de provincie naar nul te 
brengen. Door middel van educatie 
proberen ze dit doel te behalen. De 
Odaschool draagt hier aan bij met 
een werkgroep bestaande uit leer-
krachten, ouders en de directrice. Zij 
hebben hard gewerkt om meerdere 
aandachtspunten in en om de school 
op verkeersgebied te verbeteren.
Voortdurend kwam er iemand van 
BVL langs om 23 criteria in de gaten 
te houden. Zo moest de school een 

activiteitenplan hebben, verkeersles-
sen geven aan haar leerlingen, zor-
gen voor goed lesmateriaal en een 
veilige schoolomgeving hebben. 
Hier werd een dossier van gemaakt 
om te bepalen of de school aan de 
eisen voldoet. Dit was meer dan het 
geval en daarom mocht de school 
het label in ontvangst nemen. Eerst 
konden de kinderen aan de slag met 
de workshop “Roodgroen”, waarna 
Wethouder Dekkers een korte toe-
spraak hield. De werkgroep kwam 
samen met twee willekeurige leer-
lingen, Sterre Wijer en Sander Peter, 
naar voren om het label te dragen.

v.l.n.r staand: Maria Jennissen, Audrey Dahmen, Wethouder Dekkers, mascotte, Sterre 
Weijer, Jurriën van der Veer, Sander Peters, Marjo Timmermans (directrice), Anita van de 
Brink en Corina van Berkel. De gehurkte dames in het groen en rood gaven de cursus.

Ook lente bij Interieurbeplanting 
Van der Vleuten

Het voelt misschien nu nog wat fris 
buiten maar de lente komt er echt 
aan! Interieurbeplanting Van der 
Vleuten speelt hier handig op in 

met een mooi assortiment buiten-
potten. Zeker geschikt voor op het 
terras maar ook voor binnenshuis, 
atriums en zalen. 

Er zijn talloze mogelijkheden. Van ke-
ramiek tot kunststof, aluminium tot 
hout, u zegt het maar! Heeft u speci-
ale wensen? Interieurbeplanting Van 
der Vleuten levert maatwerk, zodat 
u altijd de pot in die speciale kleur 
of soort materiaal kunt bestellen. 
Ook organiseert Interieurbeplanting 
Van der Vleuten weer open dagen 
op zaterdag 5 en zondag 6 april a.s. 
van 11.00 tot 17.00 uur. U bent van 
harte welkom!

Interieurbeplanting Van der Vleuten
Jan Tinbergenstraat 4
5491 DC  SINT-OEDENRODE
Tel.: 0413 – 42 08 06
www.vandervleuten-beplanting.nl

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

OPEN DAGEN 
zaterdag 5 april en zondag 6 april

van 11.00 uur - 17.00 uur
GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.

i.s.m. LEF in huis interieuradvies en KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl
advertorial
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Hoe meer mense ik ken hoe meer ik mî m’nnen 
hond op heb.
Van een hond kan je meestal van op aan, 
van mensen zelden.
Uit: Bij wijze van spreuke van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

MIK Slagwerkworkshops in Mariëndael 
druk bezocht 

ehm ja..
maar we bedoelen

wel een ander soort
slagwerk..

Ben ik
hier goed voor 
de slagwerk-
workshop?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Toon Bekkers 

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Frans Smolders
Leeuwerik 21

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabantzorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Huiswerk 1963 (proza)

ik ben als
een slinger van het
uurwerk, onder het stof
staande naast de stolp
het tikt nog in mijn hoofd
al is het een eeuwigheid gelee
ik zie haar nog met
open mond de middag inluiden
mijn hand voelt het tafeltapijt
waaraan ik wegdroom in
mijn schoolse werk
mij ontgaat de zware maag ook niet
en denk ook nog eens aan alles
dat geen algebra heet
bij de herontdekking van de wereld
zo, tegen drie uur

volgt de herkenning zonder woorden
dan, na een eeuwig moment
beantwoord ik met, zó,,,,,
en gaat zij thee zetten
met jan hagel of chocola
en ontelbare witte stipjes
de middag is gebroken

 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen 200 jaar grondwet

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Dagbegin

kant en klaar valt mij
de ochtend in handen

schoongewassen, blank
geurend naar leven

bomen kijken uit hun stam
vangen het vochtig licht

wakker en groen is het gras
en open bloeit de dag

als een gedicht waarvan zopas
de eerste regel is geschreven

    Kees Hermis
Uit: Het schot voorbij, 1987

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

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

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

Drukte op ‘dokters’ spreekuur basisschool Franciscus 

Afgelopen donderdag was het een 
drukte in de kleuterklas van basis-
school Franciscus in Boskant. Der-
tien peuters van de Verbinding en 
achtentwintig kleuters hadden hun 
zieke knuffel mee naar school geno-
men om naar het spreekuur van de 
dokter te komen. Ze luisterden vol 
aandacht en bekeken dokter Joris en 
zijn doktersassistente Anita van top 
tot teen. “Volgens mij heeft dokter 
Joris mooie nieuwe blauwe schoe-
nen aan!” 

Eerst werden de doktersspullen be-
keken en benoemd. Met de spatel 
keek de dokter naar de stem van 
juf, die haar stem soms even kwijt 
is. “Die kunnen we niet gaan zoe-
ken, want een stem is onzichtbaar”, 
merkte een kleuter meteen op. 
Dokter Joris vond het tijd om tot zijn 
werk over te gaan. Hij zag zoveel 
knuffels in de klas. Zijn doktersjas 

werd verruild voor een berendok-
tersjas en ook zijn assistente kreeg 
zo’n prachtige jas aan. In de speel-
zaal was een wachtkamer ingericht. 
De peuters konden even later door-
lopen naar de dokter die de beer 
eens onderzocht. Beer en de peuters 
mochten met de assistente mee om 
röntgenfoto’s te maken. Dokter Jo-
ris zag het al: “Beer heeft zijn poot 
gebroken. Hoe kan dat nou?” vroeg 
dokter. “Beer is van olifant geval-
len”, riep een peuter spontaan. De 
poot van beer werd flink in het ver-
band gedraaid en zo liepen de peu-
ters met hun beer tevreden bij dok-
ter vandaan…..

Maar de wachtkamer zat al weer vol 
patiënten: baasjes met hun knuf-
fel. Om beurt gingen de kleuters in 
tweetallen naar de doktersassistente 
om over hun knuffel te vertellen. De 
knuffel werd gemeten en gewogen. 

Vol aandacht vertelden ze allemaal 
wat er aan de hand was: oorpijn, ko-
nijn heeft pijn in de buik, hij heeft 
blaasjes in de mond, poot gebroken, 
Poeh is in het oor gebeten door een 
hond en zo had iedere kleuter een 
eigen probleem met zijn of haar 
knuffel. De doktersassistente ging 
als het nodig was een röntgenfoto 
maken. De baasjes mochten mee 
om op het knopje te duwen, even 
wachten …….tot drie tellen en ja, er 
kwam een röntgenfoto tevoorschijn!
Daarna kwam het échte werk: dok-
ter Joris bekeek de knuffel en gaf 
tips hoe je de knuffel moest behan-
delen….en dat werd meteen ge-
daan, dus op naar de operatiekamer. 
Daar lagen allerlei doktersspullen en 
een echt groen operatiedoek. Met 
een operatiekapje op en soms hand-
schoenen aan mochten de baasjes 
hun knuffel mee opereren: een spui-
tje geven tegen de pijn, een spalk 
zetten en verband erom draaien, 
met een pincet vieze prut uit de 
wond halen, met een oorapparaat in 
het oor kijken, bij schijnen met een 
lampje in het oog en een drankje 
geven. Wat een druk spreekuur was 
het toch! 
Dokter Joris en doktersassistente 
Anita keken naar heel veel blije ge-
zichtjes toen het spreekuur voorbij 
was…. De kleuters zongen “issie-
dissiedou, compliment aan jou”, 
want het zal je gebeuren dat je lieve 
knuffel iets heeft. Ze kregen nog een 
allerlaatste tip van de dokter mee: 
“Vanavond mag de knuffel lekker 
bij jou in je bed slapen” en het beste 
medicijn? “Geef hem maar een hele 
dikke knuffel!

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 2 april om  20.00 uur 
gaat het bingomachine van Wijkver-
eniging Eerschot het eerste nummer 
trekken. Dus leden: wil je een gokje 
wagen kom dan deze avond naar 
Meerschot Heistraat 22.  De zaal 
is om 19.15 uur open en Marianne 

heeft dan de koffie en thee klaar. In 
de pauze is er een loterij.
Voor cupcakes bakken op woensdag 
9 april kunnen kinderen vanaf groep 
3 zich aanmelden bij Gerda van de 
Burgt telefoon 476173. De eigen bij-
drage is €1,50.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 0413-
477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor al uw tuinwerkzaamheden en 
sloten uitmaaien bel met 0611820119
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info: tel 06-20933850
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

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

Te koop/Te huur

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

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

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

VOORJAAR!
Uw adres voor: culterra koemest, 

mosbestrijder, div. soorten 
kunstmest, graszaad voor gazon

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Boek Kapel vd Heilige Martinus
Met de mantel der liefde
Nu te koop voor € 11,11
Verkrijgbaar bij het Paperas en Primera 
of via www.martinuskapel.nl
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Luxe ruime camper te huur 4 slaap-
plaatsen. Info via
robbescheuten@hotmail.com
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

   

Deze week een nieuwe foto. Nou ja, een nieuwe...Het is zoals altijd 
weer een historische foto. Maar wanneer is die nu genomen en wie 
staan er op? Daar zijn we benieuwd naar. Geef uw reactie via 
redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bin-
nen in ons kantoor *Heuvel 17). De koffie staat klaar. Alvast bedankt.

Oplossing week 13
De jongens op de oude foto van week 13 zijn Cor (met zwart truitje) 
en Henk van Lieshout van de Veghelseweg en is genomen op de basis-
school te Eerschot in 1952.
Theo van Lieshout

Dit zijn mijn neven Cor en Henk van 
Lieshout.
Hannie van Doorne

Historische beelden

Marktplein
Vernieuwen van batterij (horloges, au-
tosleutels, etc.) Ook horlogebandjes 
verkrijgbaar. Cigo, Heuvel 32

Gevraagd

Te koop gevraagd 
Schaftkeet op wielen. 0623789472
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud Tel. 06-
11236472, www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Sociale vaardigheidstraining voor kin-
deren en volwassenen in Rooi.
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------
Deskundige hulp bij leer- en gedrags-
problemen op de basisschool en in het 
voortgezet onderwijs. Annemieke van 
Willigen Tel. 06-15453080 
www.rt-sintoedenrode.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Maandag gevonden bij EmTe; 
Armband 06-83128304
--------------------------------------
Konijn aan komen lopen. Kleur: Rood 
bont. Wie mist zijn of haar konijn?
Op te halen bij Eerschotsestraat 89. 
--------------------------------------

Diversen

6 APRIL VLOOIENMARKT
Sporthal de Tempel Henegouwelaan 2 
Eindhoven. 9-16 uur  90 kramen Bom-
vol ! € 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zondag 6 april houdt buurtvereni-
ging Roderweg haar jaarlijkse vlooien-
markt bij manege de Rekkendonken 
aan de Vleutstraat 10 te Liempde van 
10.00 tot 14.00 uur. De markt is deels 
overdekt. Entree 1,50 euro. Kinderen 
tot 12 jaar gratis.
--------------------------------------

Bedankt

Albert Heijn. Hartelijk dank voor de 
heel geslaagde ontvangst en rond-
leiding, namens alle deelnemers van 
Happie Kids/Teens en Happie People.
--------------------------------------

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Absoluut unieke keuken
met veel apparatuur

van €44.000,- voor €15.000,-
Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €3250,-

Pro teer nu!
Kom naar de showroom. 

Over de prijs worden
we het altijd eens.

Kijk voor alle opstellingen 
op onze website.

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en donk

www.hetmaathuys.nl

Niet alleen voor kinderen, maar ook voor opa en oma
Spectaculaire versierde fi etsentocht 
op Koningsdag
Op zaterdag 26 april a.s. zal in Sint-
Oedenrode traditiegetrouw de ver-
sierde fietsen tocht weer plaatsvin-
den. Alleen deze keer niet alleen voor 
de jeugd, maar ook voor hun opa’s en 
oma’s.

De bedoeling is dat de fietsen zo mooi 
mogelijk opgetuigd en versierd wor-
den met slingers, ballonnen, vlaggetjes 
en alles waarvan je zelf vindt dat het 
mooi is. Een hevige strijd zal losbarsten 
tussen de kinderen en hun opa’s en 
oma’s, wiens fiets is het mooist ver-
sierd? Een zeer deskundige en kritische 
jury zal alle fietsen beoordelen.
Alleen al voor de prachtige prijzen zou 
je aan deze tocht mee doen, want 
voor de winnaar bij de kinderen heb-
ben we mooie glimmende bekers en 
voor de winnaars bij de opa’s en oma’s 

liggen de gou-
den, zilveren en 
bronzen medail-
les al te blinken.
Daarnaast wordt 
bij het VVV kan-
toor bij de pomp aan alle deelnemers 
een verfrissing aangeboden. En alsof 
dat nog niet genoeg is krijgen alle 
deelnemende kinderen ook nog eens 
een lekkere, goed gevulde snoepzak 
mee. De winnaar bij de jeugd mag dan 
ook nog eens samen met zijn opa en/
of oma het officiële startsein geven van 
de kinder speelgoedmarkt. De start van 
de tocht is om 10.30 uur op het Kerk-
plein, waar ook de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden.
Dus kinderen, opa’s en oma’s doe mee 
en probeer die prachtige prijzen in de 
wacht te slepen.
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Rien van den Oever 
 Tuin & Parkmachines en Techniek
Reparatie – Onderhoud en Verkoop

                          
 

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

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

& TUINONTWERPERS
H O V E N I E R S

www.eentuin
.nl

howroom aan de vd

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

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

met Frans Gruithuijzen op : 06-53292104

Afsluiting milieu-educatieproject

Veel afval verzameld rondom BS Eerschot 
en andere Rooise basisscholen

Meester Rob kon wel in de kliko sla-
pen, die was immers nog zo schoon. 
Toch was dat blijkbaar niet echt de 
bedoeling. Bs Eerschot kon de kliko 
nog goed gebruiken… “Jullie zijn 
de meest enthousiaste school die 
meedoet”, aldus wethouder René 
Dekkers. Daarbij refereerde hij aan 
het project milieueducatie en tex-
tielinzameling. Op zeven Rooise 
basisscholen werd afgelopen week 
het project afgerond; net voor de 
landelijke schoonmaakdag.

Na een korte peptalk waaierden de 
kinderen uit en trok iedere groep de 

wijk in: op zoek naar afval. “Weten 
jullie nog dat we deze dingen een 
tijdje terug kregen van die meneer 
van het riool?” vroeg een juf. De 
leerlingen (gr 3) wisten het nog en 
konden ook vertellen dat het grijpers 
waren. Gewapend met handschoe-
nen, vuilniszak en grijper gingen ze 
per tweetal aan de slag. “Ik heb best 
veel glas”, gaf Isabeau  aan.  Zij en 
haar maatje Kirsty hadden al veel 
meer gevonden:  plastic, een siga-
retje en zelfs restanten vuurwerk. 
Gelukkig betrof het laatste alleen het 
omhulsel. 
“Dit is een uniek project in Rooi”, 

vertelde ambtelijk medewerker Toos 
van Bree. In eerste instantie ont-
stond het vanuit de gemeente als 
een professionele textielinzameling 
met Reshare als inzamelaar. Maar 
ook scholen zamelden kleding in. In 
samenwerking met Curioso en een 
aantal plaatselijke bedrijven hebben 
we er een heel milieu-educatief pro-
ject van gemaakt. Reshare wil ons 
voorbeeld landelijk uit gaan dragen.” 

Een uniek project waar de leerlingen 
wel warm voor liepen. Vervangend 
directeur Pieter Verhoeven riep na 
afloop alle leerlingen bijeen rond-
om het afval. Daar werd ter plekke 
verslag gedaan van de resultaten. 
Groep 8 had ontdekt dat er maar 
weinig afvalbakken en kledingcon-
tainers in Eerschot staan en dat je ze 
meestal op drukke locaties vindt. En 
afval? Dat was hele berg!

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

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

112 Sint-OedenrOde

Vrouw zwaargewond na ongeval 
op Veghelseweg
Afgelopen zondagavond is een 
vrouw zwaargewond geraakt na 
een ongeval op de Veghelseweg, 
de ventweg naast de A50. Door 
een nog onbekende reden is ze met 
haar wagen in de sloot beland.

Door de brandweer moest ze uit 
haar auto bevrijd worden, omdat 
ze bekneld zat. Vervolgens is ze per 
ambulance naar het ziekenhuis ver-
voerd. Het ambulanceteam werd 
ondersteund door een toegesnelde 
trauma-arts.

Gestolen computer snel weer bo-
ven water dankzij iCloud
Een IMac-computer die afgelopen 
donderdagnacht was gestolen bij 

Fruitcake Studio op de Fioretti-
campus is vrijdagmorgen opge-
spoord, en de dader is gepakt. Dit 
alles dankzij de techniek van iCloud, 
dank zij de speciale app find-my-
iphone die er op was geïnstalleerd.

Dirk Latijnhouwers van Fruitcake 
Studio is natuurlijk blij met de af-
loop. “Rond half 11 kregen we de 
melding dat de IMac verplaatst 
was. Er bleek een baksteen door de 
ruit van de zaak te zijn gegooid. Ik 
heb de politie gebeld en kon hun 
zo vertellen waar hij was. Toen ze 
de locatie hoorden, in de Baron van 
Coehoornlaan, wisten ze al meteen 
bij wie ze moesten zijn. Het schijnt 
dat de dader een maat heeft gehad, 
ook een Rooienaar, maar dat heeft 
de politie nog niet bevestigd.”
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Rabobank Coöperatief dividend

Project van het Jaar 2013: Klussendienst en Hertenpark

“Alleen al vanwege de erkenning 
zijn we hier heel blij mee”, gaf 
Elly Vissers (Stichting Welzijn De 
Meierij) breed lachend aan. Even 
daarvoor ontving zij, samen met 
nagenoeg alle vrijwilligers van De 
Klussendienst, de titel Project van 
het Jaar 2013 voor de gemeente 
Sint-Oedenrode. Uit handen van 
Bouwien Janssen (directievoor-
zitter Rabobank STOS) werd de-
zelfde titel nogmaals uitgereikt 
aan het project Hertenpark van 
de Stichting Dier, Mens een Na-
tuur uit Schijndel. Beide projecten 
konden daarmee rekenen op een 
wisseltrofee en een extra bijdrage 

van €1000,- vanuit het coöpera-
tief Dividend.

“Wat wij u niet hoeven te leren, 
is hoe je stemmen moet wer-
ven”, gaf Bouwien Janssen aan. 
Dit jaar werden er namelijk wel 
1681 stemmen uitgebracht. Vol-
gens de directievoorzitter is dat 
een verdrievoudiging ten opzichte 
van normaal. Beide winnaars kon-
den het extra steuntje in de rug 
dan ook goed gebruiken. Om de 
herkenbaarheid van De Klussen-
dienst naar buiten toe uit te dra-
gen, wordt de gift gebruikt voor 
herkenbare kleding.  “Zonder 
deze mannen zou er nergens iets 
van komen”, aldus Elly Vissers. 
De klussendienst  is bestemd voor 
mensen met een smalle beurs. 
Steeds meer en grotere klussen 
worden door de vrijwillige klus-
sers uitgevoerd. “Als mensen ons 
eenmaal ontdek hebben, weten ze 
ons nog weleens te vinden”, gaf 
één van de mannen aan. 

Het Hertenpark in De Beemd in 
Schijndel was vreselijk in verval 
geraakt en stond zelfs op de no-
minatie om plaats te maken voor 

woningbouw. “Toon van Veghel 
is de initiator voor het opknappen 
van het hele park”, vertelde Diny 
Troeyen. “Intussen is er al heel wat 
werk verricht. De structuur is ver-
nieuwd en er zijn nieuwe dieren-
verblijven. In de toekomst willen 
we in het park allerlei educatieve 
en maatschappelijke projecten 
mogelijk maken met diverse par-
tijen.” De officiële opening van 
het vernieuwde Hertenpark vindt 
waarschijnlijk plaats in mei.

In totaal dienden zich maar liefst 
21 projecten voor een bijdrage 
vanuit het Coöperatief Dividend. 
11 Projecten uit Sint-Oedenrode 
en 10 vanuit Schijndel. Voor de 
verkiezing bestond de Rooise top 
3 aan gegadigde projecten uit: on-
derhoud poelen en vennen (IVN), 
aanschaf reanimatiepop (Stichting 
reanimatie) en De Klussendienst 
van Welzijn Meierij. De top 3 uit 
Schijndel betrof: natuurlijk spelen 
Grevekeur (wijkraad Bonkelaar/
Grevekeur), nieuwe Pietenkos-
tuums voor de intocht van Sinter-
klaas en het verbeteren van het 
Hertenpark van de Stichting Dier, 
Mens en Natuur. 

Samen sterker

www.rabobank.nl/stos

Hertenpark in Schijndel, Stichting Dier, Mens en Natuur Schijndel

De Klussendienst in Sint-Oedenrode, Stichting Welzijn De Meierij

We zijn er trots op dat onze leden 1681 stemmen hebben uitgebracht om de winnaars te bepalen.

De winnaars Verkiezing Project van het Jaar 2013 zijn:

Project van
het Jaar

Winnaars
gefeliciteerd!
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www.rabobank.nl/stos

Hertenpark in Schijndel, Stichting Dier, Mens en Natuur Schijndel

De Klussendienst in Sint-Oedenrode, Stichting Welzijn De Meierij

We zijn er trots op dat onze leden 1681 stemmen hebben uitgebracht om de winnaars te bepalen.

De winnaars Verkiezing Project van het Jaar 2013 zijn:

Project van
het Jaar

Winnaars
gefeliciteerd!

Hondenpoep, daar trappen wij 
niet meer in

Op het speelveld voor de 
speelplaats van basisschool 
Kienehoef ligt veel honden-
poep en dat vinden we sme-
rig. De situatie is verergerd 
na de sluiting van het hon-
dentoilet nabij de speeltuin. 

Het speelveld ligt vlakbij 
school en er wordt veel ge-
bruik van gemaakt door de 
kinderen. Ondanks dat er 
een bordje geplaatst is met:  
‘Opgelet baasje!’ ik stoei, ik 
snuffel , ik waak, mijn drol 
opruimen is jouw taak’ re-
sulteert dit niet in het op-
ruimen van de hondenpoep.  

We willen onze ergernis graag delen met buurtbewoners van onze school. 
Hopelijk spreken mensen elkaar aan op hun verantwoordelijkheid en rui-
men hondenbezitters de ‘boodschappen’ van hun viervoeters op. 
Enkele groepen zullen spandoeken maken om aandacht te vragen voor 
dit probleem. Andere groepen maken flyers om te verspreiden in de om-
liggende straten en weer andere groepen maken prikkertjes voor in de 
hondendrollen, zodat ook wachtende ouders bij de schoolpoort en het 
grasveld  kunnen zeggen: “Hondenpoep, daar trappen wij niet meer in.” . 
De school houdt ook een handtekeningenactie om aandacht te vragen 
voor de situatie en zal de desbetreffende ambtenaar van de gemeente 
benaderen om te praten over mogelijke oplossingen. 
Op 29 maart was de landelijke opschoondag. Bovenstaande actie vinden 
we goed passen bij deze landelijke activiteit en we hopen ook snel te kun-
nen zeggen ‘Hondenpoep, daar trappen wij niet meer in.’

Leerlingen basisschool Kienehoef

Lezerspodium....

De Gierzwaluw: 
een heel bijzondere vogel
De Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft dhr. Frans Hijnen 
uit Eindhoven, lid van de stichting 
“Stadsnatuur Eindhoven”, uitge-
nodigd om op maandag 7 april 
2014 voor de belangstellende 
natuurliefhebbers een lezing te 
verzorgen over een van de ge-
heimzinnigste en snelste vogels ter 
wereld “de gierzwaluw”. 

In de moderne huizen en gebou-
wen vinden gierzwaluwen steeds 
minder plek om te nestelen en te 
broeden. Er zijn daar geen holle-
tjes en spleten onder dakranden 

meer waar ze onder 
kunnen nestelen, ze 
jagen er nog wel op 
insecten. Kunnen wij 
daar iets aan doen en 
hoe? Op deze vragen 
zal dhr. Hijnen ant-
woord proberen te 
geven. 

Verder gaat hij uitge-
breid in op de levens-
wijze van de gierzwa-

luw. Wist u dat ze bijna continu op 
de wieken zijn en zelfs slapen en 
paren in de lucht, dat ze om insec-
ten te vangen er niet voor terug 
schrikken om even naar Luxem-
burg of Noord-Frankrijk te vliegen 
om daar vliegen te vangen voor 
hun jongen? Dit is niets bijzonders 
voor deze vogel. 

Kom eens luisteren en kijken naar 
wat dhr. Hijnen ons allemaal te 
vertellen heeft hoe over deze vo-
gel leeft. Er zijn nog veel meer 
bijzonderheden over dit vliegfeno-
meen waar het deze avond over 
zal gaan.

Aanvang van de lezing is om 20.00 
uur in de ontmoetingsruimte van 
kringloop “d’n einder” gelegen 
aan de Sluitappel 17a in de wijk 
Eerschot te Sint-Oedenrode. Ie-
dereen is van harte welkom bij de 
activiteiten van de Heem-natuur-
groep. Niet leden van de heem-
kunde “De Oude Vrijheid” betalen 
slechts € 2,00 entree, als bijdrage 
in de onkosten.

De Klussendienst Sint-Oedenrode bestaat uit: Elly Vissers (Welzijn Meijerij) en vrijwilligers 
Harrie Kramers, Fred van der Aa, Gerard van Kessel, Arno Mouton, Jan Boerdonk, Cor Konings, 
Leo van der Heijden, (Jos van der Plas ontbreekt wegens ziekte).

Nachtelijke voettocht naar 
Den Bosch
Dit jaar zal voor de 23e keer de 
jaarlijkse voettocht naar Den 
Bosch gehouden worden. Deze 
nachtelijke bedevaart zal plaats-
vinden in de nacht van zaterdag 
24 mei op zondag 25 mei.

Zoals gebruikelijk start er ’s 
avonds om 22.30 uur een 
groep mensen in Nuenen, die 
dan rond 01.00 uur zullen arri-
veren in de kerk van De Goede 
Herder in Eerschot. Ook dit jaar 
kunnen de pelgrims hier toch 
nog terecht voor een rustpauze, 
omdat juist in dat weekend de 

kerk nog open is voor de vie-
ring van de Eerste Communie. 
Dit jaar kan voor de wandelaars 
dus alles blijven zoals het was. 
Voor volgend jaar wordt naar 
een oplossing gezocht.
Vanuit Sint-Oedenrode kunnen 
mensen aansluiten om deze 
bijzondere voettocht naar Den 
Bosch mee te maken. Begin mei 
zal nog nader bericht volgen in 
deze krant.

Voor meer informatie: 
Diny Hamelink, 
tel. 0413-473419.  
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Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand

Nieuwe collectie
ACTIE
Bij iedere aankoop maakt u 
kans op:

Jaar 
Bij iedere aankoop maakt u 

Jaar

Hoofdprijs
Weekend charmehotel Frankrijk

2de prijs
Kledingset t.w.v. € 250,-

3de prijs
Diner voor twee personen

t.w.v. € 100,-

Jaar Jaar
Markt 28
5492 AB St-Oedenrode
T (0413) 47 70 30
www.geritsmode.nl

Maandelijkse inloopavond 
voor uw financiële vragen
Heeft u vragen over uw hypotheek, 
uw pensioen, erven, schenken of 
zijn er wijzigingen in uw gezins- of 
financiële situatie? Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel organiseert ie-
dere eerste maandag van de maand 
een  inloopavond. U kunt hier zon-
der afspraak binnenlopen voor een 
kosteloos oriënterend gesprek met 
één van onze adviseurs. Samen kom 
je tenslotte tot een beter advies.

Stel uw vragen!
Is het mogelijk om een hypotheek af 
te sluiten in deze tijd? Of is het be-
ter om te blijven huren? Wat is mijn 
pensioen als ik nu stop met werken 
en kan ik op andere manieren geld 
genereren voor de oude dag? Maar 
ook vragen over hoe hoog de jaar-
lijkse schenkingsvrijstelling is en wel-
ke fiscaal aantrekkelijke manieren er 
zijn om bijvoorbeeld (belastingvrij) 
een bedrag aan (klein)kinderen of 

derden te schenken. Kortom, allerlei 
vragen waar u vroeg of laat mee te 
maken kunt krijgen. De inloopavon-
den zijn de mogelijkheid bij uitstek 
om deze en uw andere financiële 
vragen te stellen.

Iedere eerste maandag van de 
maand 
Om antwoord te kunnen geven op 
uw financiële vragen organiseert Ra-
bobank Sint-Oedenrode Schijndel ie-
dere eerste maandag van de maand 
een inloopavond. Onze medewerkers 
zitten tijdens deze avonden van 17.00 
tot 20.00 uur voor u klaar. De eerst-
volgende inloopavond vindt plaats 
op maandag 7 april. U kunt op ons 
Adviescentrum aan de Jan Tinbergen-
straat 1 in Sint-Oedenrode zonder af-
spraak binnenlopen voor een oriënte-
rend en kosteloos gesprek. Ook als u 
geen klant bent bij onze bank. En na-
tuurlijk staan de koffie en thee klaar! 

advertorial

Halfvastenspektakel: binnen en buiten genieten

CV ’t Skrothupke weet wel hoe het 
een feestje moet bouwen. Afgelo-
pen weekend hield de vereniging 
met succes een Halfvastenspektakel 
in café Oud Rooij en op de Markt. 
Door het lekkere weer werd het een 
binnen- en buitenfestijn. 

Op vrijdagavond begon ’t spekta-

kel met een 
oer-Hollandse 
avond met op-
tredens van Jean 
Knipping en 
Gert-Jan Wels. 
Zij brachten er 
goed de stem-
ming in en het 
voornamelijk 
uit jeugd be-
staande pu-
bliek  genoot 
met volle teu-

gen. Op de zaterdagavond was het 
wederom tijd voor de traditionele 
Skrotavond met geweldige optredens 
van o.a. Bertje Bauer en Marianne 
Weber, Prins Erwin en Adjudant Paul 
en zanger en entertainer Bas Vermeer. 
Met een deinende massa en een pret-
tige sfeer tot gevolg. 
Op zondag vond de kofferbakmarkt 

plaats die vele bezoekers en kopers 
trok. Verder vond op die dag  een 
groots kapellenfestival plaats met 
interessante optredens van kapel-
len uit Puiflijk, Aarle Rixtel, Berlicum, 
Eindhoven, Dordrecht, Veghel en 
natuurlijk Rooi. De terrasjes zaten 
afgeladen vol en muzikanten en pu-
bliek genoten dan ook met volle teu-
gen van dit muzikale spektakel. Aan 
’t eind van de middag was er een 
optreden van de gelegenheidskapel 
Roois Zooitje.

Deze kapel was speciaal voor deze 
dag gevormd door allerlei muzikan-
ten van verschillende kapellen uit 
Rooi. Zij presteerden het om na twee 
repetities een aantal geweldige num-
mers te brengen die enorm werden 
gewaardeerd door het talrijke pu-
bliek. Kortom, een geslaagd week-
end wat voor herhaling vatbaar is.

Laatste ronde kaartavonden 
De Vriendschap
Donderdag 3 april is het alweer zo-
ver: de laatste ronde van de kaart-
avonden van het seizoen 2013-2014 
die georganiseerd wordt door de 
Beukenbuurt, Rita-buurt en Bos-
kant- West.

Het wordt gehouden in de plaatse-
lijke gastvrije Vriendschap. Dit is de 
zevende ronde. Een ronde van een 
afsluiting van dit seizoen en nog een 
laatste kans om de nummers 1,2,en 
3 van hun plaats te stoten. Ook als 
u niet uit Boskant komt of nog niet 
eerder bent geweest…. aarzel niet, 
kom gerust. Hoe meer zielen, hoe 
meer kaartplezier. Deze avond wor-
den ook de prijzen uitgereikt aan 

de mensen die aan het eind van dit 
seizoen de meeste punten behaald 
hebben. Dus, heren Habraken, Bie-
mans en van Zutphen, kijk goed 
uit donderdag 3 april of je niet in-
gehaald wordt. Voor de rest hopen 
we weer op een grote opkomst voor 
een plezierige kaartavond. De deel-
name is slechts 1.50 euro.  
 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Werken met de computer; 
niet geheel zonder gevaar

Regelmatig valt er in verschillende 
bladen en kranten wat te lezen over 
werken met de computer en de ge-
varen die daarbij om de hoek komen 
kijken. Dat is maar goed ook. Hoe 
meer waarschuwingen hoe beter. Dat 
vinden Mies Kreijveld (coördinator 
internetcafé Odendael) en Bert Smul-
ders en Sylvia Kelders (resp. adviseur 
particulieren en medewerker virtueel 
adviescentrum van de Rabobank) 
ook. Zij ervaren dagelijks dat mensen 
de dupe zijn van internetcriminaliteit 
of onwetendheid. 

Vooral internetcriminaliteit is een 
groot probleem. De Rabobank geeft 
graag goede voorlichting om zoveel 
mogelijk problemen te voorkomen. 
“De criminelen worden steeds geraf-
fineerder”, vertelt Smulders. “De tele-
foontjes die ze plegen en mails die ze 
sturen zijn steeds professioneler. Maar 
let op, de bank belt U niet voor gege-
vens, geef geen belangrijke gegevens 
door en ga nooit handelingen ver-
richten op de computer. Als u gebeld 
wordt, geef het dan direct aan ons 
door.” Kelders voegt toe: “De bevei-
liging van de computer wordt steeds 
belangrijker. Als je denkt dat er iets 
niet in de haak is, bel dan met 0900-
0905.” Smulders en Kelders hebben 
namens de Rabobank enkele voorko-
mende vormen van cyberdiefstal bij 
particulieren op een rij gezet. 

Malware
Malware is kwaadaardige software 
die niet door de virusscanner wordt 
herkend. Deze verzamelt ongemerkt 
privégegevens, die kunnen worden 
gebruikt voor allerlei doeleinden: spi-
onage, fraude, afpersing, enzovoort. 
Wim Hafkamp, chief information se-
curity officer Rabobank Group: ‘Wees 
voorzichtig met het bezoeken van on-
bekende websites. Zo verklein je de 
kans op infecties. Het is echter geen 
garantie, want malware wordt ook 
wel eens via bekende sites verspreid.’

Phising 
Via e-mails (zogenaamd afkomstig 
van de bank) of telefoon wordt u 
gevraagd om uw (inlog)gegevens. 

Hafkamp: ‘Criminelen worden hierin 
steeds sluwer. Zo vissen ze tegen-
woordig vaak naar de eenmalige 
signeercodes via slinkse “social engi-
neering”- trucs, waarbij ze het slacht-
offer in feite zelf een transactie laten 
goedkeuren onder het mom van een 
controle. Geef dus nooit codes aan 
derden.’

Eigen verantwoordelijkheid
Wie slachtoffer is geworden van cy-
berdiefstal, kan niet vanzelfsprekend 
rekenen op vergoeding van de gele-
den schade, door de bank. Dat hangt 
van de situatie af. U bent zelf verant-
woordelijk voor bescherming van uw 
gegevens, bijvoorbeeld via regelma-
tige saldocontroles, het up-to-date 
houden van de software en verant-
woord internetten. Wanneer u vrijwil-
lig codes hebt afgegeven aan derden 
(phishing), valt de schade buiten het 
vergoedingsbeleid. U merkt dat bij-
voorbeeld een site niet meer werkt of 
extreem traag is. Ook kunt u ineens 
phishingmails ontvangen vanuit de 
getroffen netwerken.

Identiteitsdiefstal
Het is voor geoefende hackers niet 
moeilijk om socialmedia-accounts te 
hacken. Maar ook klassieke identi-
teitsdiefstal is makkelijker geworden. 
Veel mensen hebben een kopie van 
hun paspoort opgeslagen op hun 
computer of online. Als criminelen die 
kopie in handen krijgen, kunnen ze 
een deel van de identiteit overnemen. 
Het CMI (Centraal Meld en informa-
tiepunt Identiteitsfraude)adviseert om 
op de kopie van het identiteitsbewijs 
groot te schrijven dat het een kopie is, 
voor wie deze bedoeld is en op welke 
datum de kopie is gemaakt. Ook het 
doorstrepen van het burgerservice-
nummer, dat tweemaal op het iden-
titeitsbewijs staat vermeld, is aan te 
bevelen.
Door verschillende ingewikkelde 
wachtwoorden te gebruiken, verkleint 
u het risico op een complete kaping 
van uw online-identiteit.

Veilig blijven werken
Veilig blijven werken. Dat is ook het 
advies van Mies Kreijveld. Hij advi-
seert voornamelijk senioren in Sint-
Oedenrode bij het gebruik van de 
computer. “Ik blijf er op hameren”, 
begint Kreijveld. “Besturingssyste-
men in je computer moeten bijge-
werkt worden. Veel mensen klikken 
de waarschuwingen weg. Niet doen! 
Updates zijn belangrijk, vooral van 
je virusscanner. Lees de meldingen 
goed, laat je informeren door het 
systeem. Er zijn genoeg mensen die 
bang zijn om te computeren. Ze zijn 
bang dat ze iets verkeerds doen. Toch 
kan er niets gebeuren, zolang je maar 
goed blijft lezen wat je doet!” In één 
adem waarschuwt Kreijveld ook voor 
mails die niet te vertrouwen zijn. Ook 
nu komt ‘goed lezen’ weer aan bod. 
“Het probleem van een onbekende 
mail zit vaak in de bijlage of achter de 
link die in de mail staat. Klik die allebei 
niet aan! Daarin zit namelijk het ge-
vaar. Kijk gewoon even goed wat het 
is. Vertrouw je het niet en ken je het 
niet? Dan snel weggooien. Het pro-
bleem is vaak te voorkomen door een 
goede virusscanner.” 

Exploitant nieuwe sportcafé De Streepen 
ruim een jaar in touw

Kevin Kuijs zet zijn werkzaamheden 
als exploitant alweer meer dan een 
jaar voort in het nieuwe café in sport-
hal De Streepen. Tijdens de verbou-
wing zijn er een paar vaste klanten 
verdwenen, maar daar zijn inmiddels 
veel nieuwe gezichten voor in de 
plaats gekomen. Het hele interieur is 
veranderd en iedere avond is er wel 
wat te doen. De vraag is natuurlijk 
hoe het ervoor staat en welke toe-
komstideeën Kevin heeft.

Hoe bevalt de nieuwe werkplek?
“Goed, hoewel de grootte van de 
ruimte soms een probleem vormt. Als 
een café vol is, oogt het gezelliger en 

blijven mensen langer. Doordat zo’n 
grote ruimte niet erg snel vol is, lijkt 
het altijd minder druk dan dat het in 
werkelijkheid is. We zijn namelijk van 
achtenveertig naar honderd zitplaat-
sen gegaan en dan hebben we ook 
nog een terras. Het is overigens een 
prettig idee dat alle spullen echt van 
mij zijn en dat ik op de vloer en het 
plafond na, alles zelf mag bepalen. Ik 
heb er een jaar lang met de architect 
voor gezeten en we hebben er samen 
iets moois van gemaakt.”

Wat vind je van het werk?
“Ik wilde altijd al een eigen bedrijfje 
hebben. Van werken in de horeca 

word je niet rijk, dus je moet het echt 
doen omdat je er plezier in hebt. Je 
werkt op tijden dat andere mensen 
vrij zijn en daar moet je tegen kun-
nen. Ik vind het leuk om te doen, 
want ik heb veel vaste klanten die 
mij allemaal bij naam kennen en een 
praatje komen maken, zoals de zaal-
voetballers. Zo kan ik bij de badmin-
tonners vaak voorspellen wat ze wil-
len drinken. Dan komen ze met z’n 
allen binnen en roepen alleen maar 
“ja”, waarna ik ze het juiste drankje 
geef. Dat zijn de leuke dingetjes.”

Hoe staat het er nu voor en hoe zie je 
de toekomst?
“Op dit moment ben ik hard aan 
het werk om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Ik werk ook nog bij de 
Sligro en dat maakt het af en toe wel 
zwaar. Als mijn vriendin straks een 
baan heeft en ik lekker zonder zor-
gen achter de bar kan staan, is mijn 
missie voltooid. Er komen in ieder 
geval weer een paar mooie activitei-
ten aan. Zo komt Theaterkoor Rooi 
met een aantal enorme voorstellin-
gen waar per keer ruim zeshonderd 
man op af komt. Ik moet het van de 
grote evenementen hebben, maar 
het meeste blijft sport gerelateerd.”

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen

 Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

voor een gigantische kwaliteit
6 april koopzondag, 12.00 – 17.00 uur. 

Ingang via Ketelkampweg.

Weber BBQ:  -25%

Lekker rommelen onder de zon

Tv’s, koelkasten, videobanden, 
schoenen, lampen, stoelen, banken, 
klokjes, speelgoed, boeken, brood-
roosters en nog heel veel meer. De 
Heikneuters hadden weer een mooi 

aanbod tijdens de jaarlijkse rom-
melmarkt van de carnavalsvereni-
ging, zoals altijd in de Beckart. Het 
was lekker rommelen onder de zon. 
Vooral tijdens de start van het eve-

nement was het druk. Mensen vie-
len over elkaar heen toen de poorten 
open gegooid werden. Het resul-
teerde in een prima verkoop.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

NJA goes Latin 
Zondag 6 april, zaal de Loop’r, Olland 

M.m.v. Geert Chatrou, Tiny van de Wijdeven 
Aanvang 15.00 uur, entree € 7,50 

Voorverkoop: Gerits Man en Mode, ’t Paperas, zaal de Loop’r 

LL
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Voorv

Tiny van de Wijdeven
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Whiskyproeverij voor KWF groot succes

Het was goed vertoeven afgelopen 
zondag in de achtertuin van Tin-
eke en Peter Meulenbroeks. Hun 
dochters Nienke en Bouke fietsen 
in juni mee met de Alpe D'Huzes 
en hadden een whiskyproeverij 
georganiseerd om extra sponso-
ring voor het KWF te krijgen.

Vijftien flessen whisky stonden 
op een rijtje te blinken in de zon. 
Klaar om op dit Klein Whisky Fes-
tijn door zowel ervaren als minder 
ervaren whiskydrinkers geproefd 

en gekeurd te worden. Onder het 
genot van lekkere hapjes die ge-
sponsord waren of meegenomen 
door de deelnemers werd er ge-
noten van de whisky, de zon en 
elkaar. De gesprekken gingen veel 
over whisky en over het fietsen 
van de dames uiteraard. Nienke en 
Bouke, vastberaden om de berg op 
5 juni twee keer omhoog te fietsen, 
werden nog wat extra gemotiveerd 
of aangemoedigd. 'Ik vein ‘t knap' 
en 'inne keer zu ôk al hil moi zen' 
klonk het her en der.

Om half vijf mochten er nog twee 
flessen per opbod verkocht wor-
den. Eén van een liefhebber en 
één fles Glendromach die namens 
Slijterij 'The Old Pipe' beschikbaar 
was gesteld. Het was een gewel-
dige middag waar ook nog eens 
meer dan 700 euro werd opge-
haald voor het KWF. Voor wie 
team Nienke en Bouke wil volgen 
of sponsoren kijk op http://deel-
nemers.opgevenisgeenoptie.nl/
teams/nienke-en-bouke
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Agenda Uitnodiging

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

April 2014: Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen die zorgen 
voor een zieke of gehandicapte partner, fa-
milielid of een (vriend)in. In Nederland is 
1 op de 6 inwoners ook mantelzorger. De 
gemeente Sint-Oedenrode vindt het heel 
belangrijk om te weten hoe mantelzorgers 
het zorgen ervaren, of zij behoefte heb-
ben aan ondersteuning en of zij tevreden 
zijn over de eventuele ondersteuning die 
zij ontvangen en wat er beter kan. Daarom 
laat de gemeente in de maand april een 
onderzoek uitvoeren door SGBO, een onaf-
hankelijk onderzoeksbureau. 

Veel mensen met (lichamelijke) beper-
kingen en chronisch zieken ontvangen 
ondersteuning van de gemeente. Deze on-
dersteuning verschilt van persoon tot per-
soon. Sommige mensen hebben een scoot-
mobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen 
verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig 
om het huishouden te voeren. De gemeen-
te levert deze individuele voorzieningen 
in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

De gemeente beschikt niet over adresge-
gevens van mantelzorgers. De gedachte 
is echter dat achter bijna iedere Wmo-
cliënt een mantelzorger staat.  Wij sturen 
de schriftelijke vragenlijst daarom naar 
álle inwoners die in 2013 een individu-
ele Wmo-voorziening ontvingen óf bij hen 
thuis Het Gesprek hebben gehad met een 
van onze klantmanagers. De vragenlijst zal 
in de week van 7 april verstuurd worden 
naar bijna 700 inwoners. En wij vragen hen 
de vragenlijst te geven aan hun mantelzor-
ger.

Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ont-
vangt, de tijd wilt nemen deze in te vullen 
en terug te sturen. De gemeente heeft 
namelijk de mening van de mantelzorgers 
nodig om de ondersteuning zo goed mo-
gelijk te laten aansluiten op de behoeften. 
Rond de zomer worden de uitkomsten van 
het onderzoek bekend  gemaakt.

Presentatie ideeën bezuinigingen aan 
gemeenteraad 10 april
Kom ook!
Op donderdag 10 april aanstaande krijgt 
de gemeenteraad een presentatie door 
een aantal betrokken inwoners. Zij pre-
senteren de resultaten van twee parti-
cipatieavonden over de bezuinigingen. 
Vanaf 2015 moet er jaarlijks € 500.000,-- 
bezuinigd worden en een grote groep be-
trokken inwoners dacht daarover mee. Dit 
leverde na twee avonden veel ideeën op. 
De gemeenteraad kan aan de slag met 
deze ideeën, waarbij ze ook de mening 
van de Rooise inwoners zullen betrekken. 

Iedereen is van harte welkom om bij deze 
presentatie aanwezig te zijn, óók als u 
niet deelnam aan (één van) de participa-
tieavonden!

Dus noteer: Donderdag 10 april aanstaan-
de om 19.00 uur, gemeentehuis 
Sint-Oedenrode. 
Graag tot dan!

Wethouder Jeanne Hendriks
Portefeuillehouder van o.a. Financiën

Vergadering Monumentencommissie
Op dinsdag 8 april 2014 vindt er een open-
bare vergadering van de Monumentencom-
missie plaats in de commissiekamer van 
het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. De 

vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Er starten weer nieuwe lessen sjors sportief, 
schrijf je snel in!

Kennismakingslessen voor de leerlingen 
van groep 1 tot en met 8. Alle basisschool-

leerlingen hebben via de scholen in het 
begin van het schooljaar de flyer van Sjors 
Sportief ontvangen. De Rooise kinderen 
van deze groepen die onderwijs buiten de 
gemeente volgen hebben de flyer per post 
op hun huisadres ontvangen.  Er is voor het 
najaar van 2013 volop ingeschreven!

Er is nog voldoende plaats in het voor-
jaar 2014!
Er starten weer allerlei leuke kennisma-
kingslessen, waaronder nu nieuw: meis-
jesvoetbal! Heb je je nog niet ingeschre-
ven? Doe dit dan snel via de website van 
Sjors Sportief: www.sjorssportief.nl.  

Leergang ‘van idee naar plan’ start 22 april a.s.
U heeft een idee voor uw grond of uw ge-
bouw, en u zoekt een manier om er mee 
te beginnen. Of u wilt iets in het buiten-
gebied doen en u weet niet hoe. Over dit 
soort ideeën en vragen gaan de leergan-
gen die Het Groene Woud u aanbiedt. In de 
leergang werkt u via huiswerk en informa-
tietips aan uw vragen. De leergang duurt 
vijf avonden en na afloop heeft u uw eigen 
plan en plan van aanpak.

Het Streekhuis Het Groene Woud werkt 
namens de gemeenten aan de uitvoering 
van plattelandsideeën. Over boomteelt 
en staluitbreiding, over theetuin en stads-
landbouw, over leefbaarheid in het dorp 
en verbreding op boerderijen, over horeca 
in de stad en dagopvang ouderen, over 
natuurontwikkeling en bouwhistorie, over 

educatie en kunst. De gemeenten vinden 
het belangrijk dat het buitengebied, dor-
pen en steden leefbaar blijven met actieve 
burgers. Omgekeerd is helder dat niet al-
les overal gewenst is. Hoe gaat uw idee 
daar mee om? Hoe vindt uw afzet?

De leergangen worden gegeven door 
Helmer Wieringa. De eerstkomende leer-
gang start op 22 april 2014 om 19.30 
uur. De locatie hangt af van de woon-
plaats van de deelnemers. Er wordt 
een bijdrage van 50 euro gevraagd na 
de eerste avond. Aanmelding of in-
formatie vóór 15 april via e-mail aan 
hwieringa@landco.nl.
Informatie over Het Groene Woud op 
www.hetgroenewoud.com.

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Wit gouden trouwring met inscriptie 

13-12-1985
• Zwarte mobiel Samsung

•  Roze/witte kinder zonnenbril op sterkte 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Damianenweg 7 5491 TJ 19-03-2014 Bouwen van een woonhuis
Struikheide 4 5491 LS 19-03-2014 Verzoek ontheffing berging en 
   legalisering van een carport
Valstraat 56 5491 BK 20-03-2014 Plaatsen van een erfafscheiding
Componistenlaan 109 5491 LD 21-03-2014 Plaatsen van twee dakkapellen
Mater Lemmensstr. 27 5492 BJ 24-03-2014 Uitbreiden van de accommodatie
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Odendael 1 5492 CT 6 weken Verbouw zorgappartement/
   activiteitenruimte tot huiskamer
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Beatrixstraat 53 5491 HN 26-03-2014 Kappen 1 beuk, met herplant
Lieshoutseweg 66a 5491 RR 26-03-2014 Kappen 1 eik, met herplant
Lieshoutsedijk 37 5491 RV 27-03-2014 Intrekken omgevingsvergunning 
   beperkte milieutoets agrarisch bedrijf
Sortestraat 10  5298 NK 25-03-2014 Ontheffing bestemmingsplan voor
(Liempde)   uitvoeren nevenactiviteiten
Kofferen 60 5492 BP 28-03-2014 Realiseren werkende showroom; 
   per 27/3/14 eerder verleende 
   vergunning ingetrokken voor 
   aanpassen kantoorflat
Vresselseweg 42 5491 PD 31-03-2014 Omzetten bedrijfswoning in 
   plattelands- woning 
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Ollandseweg 18 5491 GS  Plaatsen tijdelijke woonunit.
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 3 
april 2014 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Sloef 7 5492 TN  Het melden van een mobiele puin 
   breker voor 5 werkdagen in de 
   periode 31-3-2014 t/m 23-06-2014

Vergunningen

Geen licht in je straat?
sint-oedenrode.nl/meldingen

Rien van Kuringe

Goed verzekerd…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Huisvuil

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en verleen-
de vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van  25 maart tot en met 
1april 2014  zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
•  Van Veilig Verkeer Nederland voor het hou-

den van een scootmobieltraining op 19 mei 
2014 in het centrum van Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Harmonie Antonius van Padua voor 

het houden van het evenement Nijnsel 
Meets op 23 en 24 mei 2014 in de kerk 
De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein, 
Eerschot te Sint-Oedenrode.

•  Aan Stichting Rooi Events voor het 
plaatsen van een groot beeldscherm 
voor het tonen van de voetbalwedstrij-
den van Oranje op 13, 18 en 23 juni 
2014 op de Markt te Sint-Oedenrode

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Aan Stichting Mariëndael voor het houden 

van buitenvoorstellingen op 25 mei, 21 juni, 
15 juli en 19 juli 2014 op het buitenpodium 
van cultureel centrum Mariëndael, Laan van 
Henkenshage 2 te Sint-Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan Stichting de Leyetocht Helvoirt 

voor houden van de Ster ZLM Toer 
Tocht op 15 juni 2014 in het buitenge-
bied van Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Wandelvereniging Olat voor het 

houden van de Avondwandelvierdaag-
se van 3 tot en met 6 juni 2014 in de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Evenementen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Inzameling oud papier
Donderdag 3 april
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut.

Vrijdag 4 april
•  Buurtvereniging Vressel; container 

vrijdag tot 16.00 uur op parkeerplaats 

t.o. de Vresselse Hut.

Zaterdag 5 april
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur; 

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij sport-

hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Inzameling grof snoeiafval 12 april

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

Buitengebied
Bewoners uit het buitengebied moe-
ten zich vóór donderdag 10 april 12.00 
uur telefonisch aanmelden via de  

meldingen- en servicelijn 0413-481376 
of info@sint-oedenrode.nl.

Overlast hondenpoep
De gemeenteraad heeft besloten te be-
zuinigen op het onderhouden van de 
openbare ruimte. Daarom zijn in het na-
jaar van 2012 (onder andere) alle hon-
dentoiletten opgeruimd en als open-
baar groen ingericht. 
Het opruimen van hondenpoep is de 
verantwoordelijkheid van hondenbezit-
ters. Gelukkig is een groot deel van de 
hondenbezitters zich hiervan al lang 
bewust. Ze dragen een schepje en/of 
plastic zakje bij zich tijdens de uitlaat-
rondes. 

Een toenemend aantal hondenbezitters 
lijkt zich af te vragen waar deze zakjes 
te laten. Tijdens de uitlaatronde gooien 

ze deze achteloos bij de voormalige 
hondentoiletten of  in het plantsoen. 
Dat is natuurlijk niet de bedoeling en 
kost (de belastingbetaler) extra geld. 
We adviseren de zakjes mee naar huis 
te nemen voor in de eigen kliko. Ook is 
het mogelijk de zakjes in één van de ge-
meentelijke afvalbakken te deponeren. 

Wij vertrouwen er op dat hondeneige-
naren hun verantwoordelijkheid nemen 
en samen ons dorp schoon houden van 
hondenpoep. Ook de BOA zal hierbij 
een oogje in het zeil houden. Dus voor-
kom een bekeuring en zorg dat uw hond 
aangelijnd is, dat u een zakje bij u heeft 
en dat u de hondenpoep opruimt. 

Correctie gft-tarief aanslag afvalstoffenheffing 
Helaas is er bij de aanslagoplegging van 
de afvalstoffenheffing over 2013 een ver-
keerd tarief van € 0,15 per kilo gehanteerd 
voor de aangeboden kilo's gft terwijl het 
gft-tarief voor 2013 € 0,00 per kilo is.
In de week van maandag 21 april a.s. ont-
vangt u een correctienota over de aanslag 
afvalstoffenheffing 2013. Op deze correc-
tienota is het ten onrechte in rekening ge-
brachte bedrag aan GFT-kilo’s verminderd 
tot € 0,00. 

Met de oorspronkelijke aanslag hoeft u 
niets te doen. Het stamnummer en aanslag-
nummer van de correctienota is hetzelfde 
als die van de oorspronkelijke aanslag.
Informatie over de betaling vindt u op de 
correctienota. Als u geld terug ontvangt, 
staat dit ook op de correctienota vermeld. 
Dit bedrag wordt dan automatisch aan u 
overgemaakt.

Onze excuses voor dit ongemak.
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3 april                   
Bijeenkomst pastoraal team
12.30-14.00

4 april                   
Viering Odendael 10.00-11.00
Rondbrengen ziekencommunie
10.00-12.00
Werkgroep Tienergroep 19.00-20.30
7 april                   
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00

10 april                 
Ziekenbezoek groep 
Martinus-Centrum 13.30-15.00

11 april                 
Rock Solid, parochiecentrum 
De Goede Herder 19.00-20.30

12 april                 
Slotbijeenkomst deelnemers Lourdes reis 
13.30-15.00 Parochiezaal Nijnsel

13 april                 
KRO-Mis Palmzondag. 
Martinuskerk Centrum 10.30-11.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

De Vasten is een tijd van genade, een tijd van bekering, een tijd 
om zaken te veranderen en ten volle te leven uit ons doopsel. 

Paus Franciscus

genda

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

Vieringen in de Goede Week en 
met Pasen
Volgende week staan alle vieringen 
rond de Goede Week en met Pasen 
op deze parochiepagina. U kunt ze nu 
reeds raadplegen op de website van de 
parochie. 

Wij vragen uw aandacht voor enkele 
bijzondere vieringen:
-Palmzondag:  TV-mis vanuit de St. 
Martinuskerk, aanvang 10.30 uur. 
-Boeteviering: maandag in de Goede 
Week, 14 april, om 19.30 uur in de St. 
Petrus’ Bandenkerk te Son.
-Witte Donderdag, 17 april, wordt in 

de St. Martinuskerk weer de wake bij 
het rustaltaar gehouden. In aansluiting 
op de eucharistieviering en de voet-
wassing, aanvang 19.00 uur, vindt er 
tot middernacht een wake van aan-
bidding plaats bij het rustaltaar. Ook 
dit jaar wordt de wake gedragen door 
gebed en zang. Om 00.00 uur worden 
de completen gebeden.
-Goede Vrijdag, 18 april, is er ’s avonds 
om 19.00 uur een wake rond het kruis 
waarbij in overweging en muziek de 
zeven laatste woorden van Jezus aan 
het kruis centraal staan.

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

Vijfde avond: Dinsdag 8 april
Frère Roger Schutz (1915-2005)

Inleidster: Manon vd Broek, pastoraal 
werkster
Roger Louis Schutz-Marsauche, beter 
bekend als frère Roger was theoloog, 
verzetsheld en de oprichter en de eer-
ste overste van de Taizégemeenschap, 
een oecumenische kloostergemeen-
schap die een honderdtal broeders telt 
en jaarlijks ongeveer 200.000 veelal 
jonge mensen als bezoekers trekt. Hij 
zette zich zijn hele leven in voor de 
verzoening tussen de gescheiden ker-
ken, waarbij hij zich vooral richtte op 
de christelijke jongeren. Met zijn cha-
rismatische verschijning maakte hij op 
velen indruk. 

De ark van Noach
Afgelopen zondag 23 maart waren 
er in de kerk van de Goede Herder in 
Sint-Oedenrode en in de kerk van Sint 
Petrus’ Banden in Son vieringen voor 
peuters en kleuters over het verhaal 
van die grote boot: de ark van Noach.
We hebben in elke kerk de ark gevuld 
met de mooiste dieren. En de meege-

brachte knuffels mochten ook op de 
boot. Kijk voor de foto’s even op de 
website van de parochie.
‘Varen, varen, over de baren…’.
Graag tot de volgende viering: zondag 
20 april (Pasen) om 9.30 uur in Son, en 
zondag 8 juni (Pinksteren) om 11.00 
uur in Sint-Oedenrode. Tot dan!

Van de pastores

Dood en leven
We zijn in de tweede helft van de Veer-
tigdagentijd aanbeland. De tijd gaat 
snel. Mijn gedachten gaan al vooruit, 
naar de viering van Palmpasen met de 
Eerste Communicanten. Naar de Goede 
Week, wanneer we de groepen 6 van 
een aantal basisscholen ontvangen in 
de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, 
en bij de Calvarieberg op het kerkhof. 
Maar mijn gedachten gaan eerst uit 
naar de dankvieringen in de Ritakerk en 
in de kerk van de Goede Herder. Op 6 
april worden deze twee kerkgebouwen 
van onze parochie aan de eredienst ont-
trokken. Een pijnlijke gebeurtenis, die 
niet alleen de gemeenschappen rond 
de beide kerkgebouwen aangaat, maar 
ons allemaal. Immers: ‘Wanneer één 
lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in 
het lijden; wordt één lichaamsdeel ge-
eerd, dan delen alle andere in die vreug-
de (1Kor 12,26)’. Het sluiten van deze 
twee kerkgebouwen is een kruis dat de 
héle parochie draagt. En straks mogen 
we allen delen in het licht van Pasen, 

ook zij die hun kerkgebouw gaan mis-
sen.
Ik las een mooie uitleg over Pasen: 
‘Jezus vierde met zijn leerlingen op de 
avond voor zijn dood het Pascha, het 
Joodse Pasen. De leerlingen dachten dat 
Jezus de bevrijding van Israël uit Egypte 
vierde. Maar Jezus vierde de bevrijding 
van de hele mensheid uit de macht van 
de dood. Destijds in Egypte had het 
‘bloed van het lam’ de Israëlieten tegen 
de doodsengel beschermd. Nu zou Hij 
zelf het Lam zijn, wiens bloed de mens-
heid redt van de dood.
De dood en verrijzenis van Jezus zijn het 
bewijs dat je kunt sterven en tegelijk het 
leven winnen. Jezus opent en viert met 
ons de overgang van dood naar leven.’ 
Alleen met Jezus in ons midden kunnen 
we van zeven naar vijf kerkgebouwen 
gaan en léven. Moge deze gedachte 
ons bemoedigen en sterken.

Manon van den Broek
pastoraal werker

Palmzondag en de Goede Week 
voor kinderen
Met Palmzondag begint de Goede Week. 
Dat is de week waarin wij terugdenken 
aan de laatste dagen van het leven van 
Jezus. We lopen als het ware naast Jezus 
mee in deze verdrietige dagen. In onze 
parochie zijn er voor kinderen (en hun 
ouders) de volgende activiteiten:
Op zaterdag 12 april a.s. tussen 14.00 – 
16.00 uur, gaan we in de dagkapel van 
de St. Petrusbandenkerk in Son palm-
paasstokken maken. We gaan een hou-
ten kruis versieren en er daarna lekkere 
dingen aan hangen.
We vinden het leuk als je meedoet. De 
parochie zorgt voor de benodigdheden. 
Als je een broodhaantje op je palmpaas-
stok wilt, kun je dit bij de warme bakker 
kopen. De mensen van de parochie zul-
len je helpen, maar je ouders mogen er 
ook bij blijven als ze dat gezellig vinden.
Alle kinderen vanaf ongeveer vier jaar 
zijn welkom op deze gratis activiteit. Je 
bent ongeveer een half uur bezig.
Als het kan, bel dan het parochiecentrum 
in Son (0499 47 12 66 tussen 09.30u 
-12.00u) om te laten weten dat je komt. 
Dan weten we hoeveel stokken we moe-
ten klaarzetten. Ook zonder aanmelding 
ben je van harte welkom. 
Voor wie thuis een palmpaasstok wil ma-
ken, staat een beschrijving op de website 
van de parochie.

De volgende dag, zondag 13 april, zijn 
er twee Palmzondagvieringen voor kin-
deren:
•  Om 10.30 uur is er een Palmzondag-

viering in de Martinuskerk in Sint-
Oedenrode. Deze mis wordt live op 
TV uitgezonden. We gaan kijken of 
we een mega palmpaasprocessie kun-
nen houden! We verzamelen ons, met 
onze Palmpaasstokken, tussen 10.00 
uur en 10.15 uur op het plein vóór de 
Martinuskerk.

•  Om 11.00u is er een gezinsviering in 
de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son. 
Neem je palmpaasstok mee!

In beide vieringen worden de palmpaas-
stokken gezegend. 
Na de viering mag je je stok geven aan 
iemand die een steuntje in de rug kan 
gebruiken: opa of oma, of iemand die 
oud is, ziek of eenzaam. 
Op Goede Vrijdag 18 april om 15.00u 
is er een viering rond de Kruisweg. We 
vertellen dan het lijdensverhaal van 
Christus. Je mag dan een tekening of 
een bloem meenemen.

Jullie zijn van harte welkom!

De werkgroep gezinsvieringen 
parochie Heilige Oda

Tieners (11-14 jaar) en jongeren (15+)
Voor de tieners is er een nieuwe uitno-
diging voor vrijdagavond 4 april 18.30 
uur. Dit keer gaan we geen pizza eten, 
maar tosti’s, popcorn en suikerspinnen 
(zelfgemaakt). Want … we gaan samen 
de film Untouchables kijken. Ga voor 
de uitnodiging naar de website van de 
parochie.
Ook de jongeren 15+ nodigen we uit 
om samen te komen, voor het eerst 

in deze samenstelling. We komen bij 
elkaar op zaterdag 12 april om 17.00 
uur in het zaaltje van de Goede Herder. 
En wij gaan weer wel pizza eten!!! Kijk 
even op de website van de parochie 
voor de uitnodiging.

De pizzabakkers van de Heilige 
Odaparochie

Laatste vieringen in Eerschot en Boskant
Komende zaterdag en zondag vinden 
de laatste vieringen plaats in de H. 
Ritakerk en de Goede Herderkerk. In 
deze vieringen staat het thema van de 
dankbaarheid centraal. Dankbaar mo-
gen wij zijn voor de jaren dat we paro-
chie en geloofsgemeenschap mochten 
zijn rond de Goede Herder en de H. 
Rita. Die dankbaarheid vieren we in de 
eucharistie en in een aansluitend mo-
ment van ontmoeting. Het programma 
voor het weekend van 5 en 6 april ziet 
er als volgt uit:

Zaterdag 5 april
19.00 uur: Eucharistieviering (dankvie-
ring) in de Goede Herderkerk.
Aansluitend aanbieden van het eerste 

herinneringsboekje en informeel samen-
zijn voor parochianen en vrijwilligers.

Zondag 6 april 
11.00 uur: Eucharistieviering (dankvie-
ring) in de H. Ritakerk.
Aansluitend informeel samenzijn en 
koffietafel voor de vrijwilligers in De 
Vriendschap.
17.00 uur: in zowel de Goede Her-
derkerk als de H. Ritakerk wordt een 
(vesper)viering gehouden rond het H. 
Sacrament. Vanuit deze vieringen wordt 
het H. Sacrament overgebracht naar de 
St. Martinuskerk alwaar om 17.45 uur 
een korte ceremonie van ontvangst 
wordt gehouden, gevolgd door een kort 
lof.
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Vreugde van het samenspelen in strijkkwartet Gioia

Op zondag 6 april speelt het strijkkwartet Gioia in 
de Knoptoren

Josine van Heek,viool. Adeline 
Marinelli, viool. Jan de Wit, alt vi-
ool. Felco Halbertsma, cello. Het 
strijkkwartet wordt gevormd door 
vier amateur muziekliefhebbers, 
komende uit de omgeving, die ge-
zamenlijk de uitdaging van de ka-
mermuziek zijn aangegaan.

De uitdaging betreft niet alleen de 
individuele muzikale opgave, maar 
ook het perfect neerzetten van de 
muziek. Ondanks de hoge moei-
lijkheidsgraad is kamermuziek de 
uitdaging die uiteindelijk het meest 
muzikale plezier oplevert. Vandaar 
de naam GIOIA.

Kaartjes á €10,00 incl. consumptie 
zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor 
en aan de kassa.
Zondag 6 april “Gioia” kwartet, 
Aanvang 14.30 uur, De Knoptoren, 
Kerkdijk 8, Sint-Oedenrode

Expositie en workshop van kunstenares 
Rita van der Laan
Op zondag 6 april aanstaande start 
er weer een nieuwe expositie met 
schilderijen van Rita van der Laan, 
op de zolder bij de Peppelhoeve aan 
de Liempdseweg in Sint Oedenrode. 
Mevrouw Hendriks van Kemenade, 
wethouder cultuur komt de expositie 
van schilderijen van kunstenares Rita 
van der Laan openen. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom om hier 
onder het genot van een drankje bij 
aanwezig te zijn. 

Rita is een veelzijdige kunstenares die 
haar opleiding tot docent tekenen en 
textiele werkvormen genoot in Nijme-
gen en vervolgens doorstudeerde aan 
de kunstacademie in Utrecht. Ze geeft 
les bij een aantal centra voor kunsten 
in de regio Den Bosch en bij basis-
scholen. In haar eigen atelier verzorgt 
ze regelmatig workshops voor diverse 
doelgroepen. Naast lesgeven werkt ze 
ook als restaurateur en als creatieve 
coach.

Rita van der Laan exposeert regelma-
tig in binnen en buitenland. Peppel-
hoeve is dan ook erg in haar sas dat 
ze haar hebben weten te strikken voor 
een expositie van haar florale werken. 
Bovendien komt Rita op zaterdagmid-
dag 16 mei een schilderworkshop ge-
ven op locatie, in de inspiratietuin van 
de Peppelhoeve.  Voor deze workshop 
kunt u zich nu al inschrijven: 
www.atelierritavanderlaan.com.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Kerkberichten
Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag 5 april geen eucharistieviering. 
Zondag 6 april  om 11.00 uur is er een 
eucharistieviering met sluiting van de 
kerk. De mis wordt verzorgd door het 
Ritakoor.
Misintenties: Pastor Teurlings, Pa-
ter Teurlings, Pastor Manders, Pas-
tor Broeke, Pastor Claes, Twan en 
Joke Bouwels, Wim Janssen, Corne 
Sanders, Ine v.d. Brand Linders, Kee v.d. 
Schoot v.d. Heijden, Mevr. Bullens van 
Genugten, Peter van der Linden, Gerard 
Persoons, Antoon Ophei, Toon Bekkers 
en Sjaan Bekkers van Duinhoven, Joke 
Bekkers - van der Wiel, Marinus van de 
Berk, overl. ouders de Koning v.d. Wij-
deven, Leden en Overl. Leden van het 
Ritakoor, Overl. ouders v.d. Laar  Ver-
meltfoort en overl. Fam. Bekkers van 
Oirschot en Annie de dochter, Overl. 
fam v.d. Meulengraaf Bogers en overl. 
fam. leden. 
Donderdag 3 de Noveen van de H. Rita 
om 19.00 uur.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 5 april
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                    
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MH
z)                                                            
Zondag 6 april
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor, Kinderwoorddienst. 
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MH
z)                                                            
intentie: Ad Versantvoort, Nelly Vlem-
mix-Versantvoort, Miny van de Ven-
Winkelman, Wil Peters, Mies Merks-van 
de Rijt, ouders Thoonen-Rooijackers en 
zoon Bart, overleden ouders Versant-
voort-Merks, Netty Cornelissen-Wijn.
Zaterdag 12 april
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Harrie Peters, Fransje van den Hoven-
Martens, Mariette Heusschen-Hofman, 
Martien Scheepens.
 
De Goede Herder
Zaterdag 5april 19.00u.Laatste eucha-
ristieviering met parochieel koor.
Intenties: Martina van Berlo-Pepers; 
Antoon van Berlo en dochter Ans; 
Wim en Barbara Goossens-Vermelt-
foort; Toon van de Hurk; Jeroen Scha-
renborg; Ouders van Kaathoven-van 
Laarhoven, zonen Harrie en Frans en 
schoonzoon Wil Aarts; Neeltje Aarts-
van Diepenbeek; Noud Bertens; Jan 
van der Heijden; Overleden ouders 
van de Meerendonk-Bressers; Jan 
Galiart; Pastoor Klessens; pastoor Leen-
ders; pastoor van Breugel; dominee de 
Pater; Pieter Dijkema; overleden kerk-
meesters en overleden leden van het 
parochiebestuur en de parochieverga-
dering.
Zondag 17.00u. Vespers.

Parochie Liempde
Zaterdag 5 april 18.30 uur Miet en Pieta 
Smulders (mgd) Engelbertus vd Velden 
(jgt) Toos Egelmeers (jgt)
Jan Bekkers 9eerste jgt) Fam. Habraken 
– v Kronenburg Toon vd Biggelaar (verj) 
Willem en Drieka Renders (jgt) 
Zondag 6 april  09.30 uur 
An Welvaarts – Dekkers (mgd) 
Maandag 7 april 09.00 uur
Dinsdag 8 april 19.00 uur 
Woensdag 9 april 19.00 uur 
Donderdag 10 april 09.00 uur 
Vrijdag 11 april 09.00 uur 

Overweging 5 en 6 April
Het evangelie van dit weekeinde ver-
haalt het laatste en grootste wonder van 
Jezus: de opwekking van de gestorven 
Lazarus. Daarmee wordt al vooruit ge-
wezen naar Pasen, wanneer Jezus zelf 
uit de doden zal verrijzen. In dit verhaal 
gaat het vooral om geloof: als Marta 
aangeeft dat ze aanneemt dat er voor 
haar overleden broer eeuwig leven zal 
zijn, verklaart Jezus : “Ik ben de verrijze-
nis en het leven”. Dat is de kern van ons 
geloof: dat Christus degene is die voor 
ons de hemelse heerlijkheid mogelijk 

maakt, dat Hij de weg is naar Gods va-
derhuis. Wie leeft in dat geloof zal niet 
sterven in eeuwigheid. Dat is de belofte, 
de blijde boodschap die met Pasen in 
het volle licht komt te staan, maar die 
we elke dag als troost en bemoediging 
voor ogen mogen houden.   

H. Martinus Olland
Zaterdag 5 april 17.30u 
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Martien Verhagen, overleden 
ouders Essens-Swinkels en Astrid

Martinuskerk
Zondag 6 april 9.30u.: Eucharistie met 
het Martinuskoor.
Intenties: Theo en Jaan Ketelaars-van 
Kaathoven, Piet Verhagen, Gerard en 
Mien Kluijtmans-van Nuland, Piet van 
Rooij, Ton van Boxtel, Jan van de Wij-
deven, Cor de Bever, Harold en Els San-
ders-van Bergen, Christiaan Wouters en 
Petronella de echtgen. en verdere fam. 
leden, Noud van den Heuvel, Hein en 
Betsie van Erp-van Geffen, Johan van 
der Rijt, Willem en Maria Hulsen-van 
Kronenburg en Toos en José, Adriaan 
Brugmans, Jos van Esch en overl. ou-
ders van Esch-van den Broek en overl. 
ouders Versantvoort-Swinkels, Piet van 
Lankveld jrgt.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie 
Vrijdag 9.00u. Eucharistie
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
Zondag 6 april, 10.00 uur, 
Predikant Ds. G. Baerends.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag  6 april om 11.00u. 
Eucharistieviering met dameskoor   .  
Intenties:  
Wim Merks, Martien Raaijmakers, Ma-
rinus en Drika Verhagen- van Hooff en 
zoon Rini,  An Schepens- v.d. Velden, 
Annie Schepens- Claassen, Han Korsten, 
Dina v.d. Laar- Vos, Martien van Kessel 
nms KBO, Jans v.d. Meerakker, Frans 
Renders vader en moeder Renders, Piet 
en Jo Renders. Toon van Erp.           

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 5 april
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHZ)
Zondag 6 april
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) intenties: Jan en Toos Jonker-Gras 
(1e jaargetijde van Jan Jonker), Piet van 
Helmond, Jef Bijvelds, Wil Mathijssen, 
Lous Petit-van Heijst, Frans van Aspert, 
Francien van den Berg-Heymans, Onno 
van Buul, Nana van Diest-Lathijnhou-
wers, ouders Houwen-v.d. Sterren, 
Betsy van de Ven-Hooijmaijers, Joan-
nes van Och, ouders Kapteijns-van de 
Weideven, Harrie Kuypers, Frans Pan-
galila, Wim Saris, Antje von Reeken-Vo-
gels, Broor van de Ven, Harrie en Nelly 
Verkuijlen-Passier, Frida v.d. Heijden-
Verbakel, Martijn en Rian Zandbergen-
Bertens, Nico Jonker, Bert van Kol, Nelly 
Vermeulen-Habraken, Mien Basten-Ge-
vers, Jozef Teunissen, Leo Beelen.
Maandag 7 april
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 9 april
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 11 april
14.00 uur: Huwelijk Chantal Royackers 
en John Verberne

Odendael

Zondag 6 april 10 uur: woord- en com-
munieviering met Odendael koor.
intenties: Mien van Hoof - Rijkers
Vrijdag 4 april 1e vrijdag van de maand.
Eucharistieviering met Odendael koor.

Rondom Rooi met begeleiding van wedstrijdmotards

Rijd mee in een tweehonderdman tellend peloton
Een peloton van 
max 200 ren-
ners, begeleid 
door wedstrijd-
motards, een 
voorrijdwagen 
en twee neutrale 

materiaalwagens. Dus geen stoplich-
ten, niet stoppen bij kruisingen en 
geen fietspaden maar volwaardige 
wegen! Het peloton wacht gelijk een 
echte koers op niemand, de materi-
aalwagens helpen bij pech om snel 
weer aan te sluiten.

Om 10:00 uur is het vertrek vanaf 
de Markt voor een tocht van 150 km 
Rondom Rooi. Halverwege is er een 

doorkomst en pauze van 30 min op 
de markt in Rooi. Vervolgens rijden de 
renners een lus van nog eens 75 km. 
Finishlijn is op de markt maar eindsta-
tion en ‘permanence’ is Brasserie de 
Beleving.
De fietsen kunnen onder toezicht 
worden gestald, het presentje worden 
afgehaald, het drankje genuttigd en 
het BBQ-en kan beginnen. Met een 
gemiddelde van 30 km/h op de teller 
en 150 kilometer in de benen hebben 
ze wel een drankje verdiend. Let wel, 
iedere deelnemer moet gemakkelijk 
een gemiddelde snelheid van goed 
30 km/h aankunnen. Ralf Dirven, Jan 
van Vroenhoven en Ton van Schaayk 
gaan in juni deelnemen aan de wel-

bekende Alpe D’huzes actie. De op-
brengst van “Rondom Rooi” zal naar 
het KWF gaan. Wanneer: Zondag 18 
mei. Aankomst: +/- 15.40 uur, Kosten: 
€ 35,- voor 150 km en € 20,- voor 75 
km Inschrijven: 
Via email 
rondomrooi@brasseriedebeleving.nl. 
Per retour mail krijgt u een startnum-
mer en moet u binnen zeven dagen 
betaald hebben anders vervalt uw 
startnummer. Betalen: Via bankreke-
ning nr.138233535 o.v.v. Rondom 
Rooi. Deelname aan de BBQ (inclusief 
2 consumpties) verzorgd door Bras-
serie de Beleving is € 15,- p.p. Graag 
bij inschrijving duidelijk te vermelden! 
Aanvang barbecue 16.16 uur.

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

*Geldig t/m 30 april, minimale aankoopprijs € 740,- kortingen en 
andere acties uitgesloten. 

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

T.W.V. € 100,- AAN ACCESSOIRES 
CADEAU WANNEER U IN APRIL 

EEN NIEUWE FIETS KOOPT.*

13 april heropening!
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Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 
van zaterdag 5 april a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Klaproosstraat 4
Instapklare, sfeervolle tussenwoning in 
Nijnsel met 4e slaap-/hobbykamer op 
2e etage. Ideale starterswoning.

Woonopp. 102 m2. Perceel 153 m2
Vraagprijs: € 214.000,-- k.k.

Hazelaarstraat 30
Goed uitgebouwde, mooie tussenwo-
ning met grote berging op een ruim 
perceel in Boskant.

Woonopp. 110 m2. Perceel 229 m2
Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.

Den Uylstraat 15
Recent gebouwde tussenwoning in de 
gewilde wijk Heikant

Woonopp. 91 m2. Perceel 163 m2
Vraagprijs € 230.000,-- k.k.

Nieuwstraat 36
Helft van een levensbestendige woon-
boerderij met grote garage in Olland. 
Woonoppervlak zonder uit te bouwen 
eenvoudig uit te breiden naar 174 m2.
Woonopp. 116 m2. Perceel 2.000 m2
Vraagprijs € 449.000,-- k.k.

Johanna van Brabantlaan 18
Keurige tussenwoning met fraaie achter-
tuin en berging in Eerschot

Woonopp. 91 m2. Perceel  177 m2
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Heistraat 31
Prima hoekwoning met garage en 
berging in Eerschot

Woonopp. 102 m2. Perceel 267 m2
Vraagprijs: € 249.000,-- k.k.

Buizerd 5
Bijzonder ruime twee-onder-een-kap wo-
ning met garage in de wijk Vogelenzang, 
nieuw stucwerk wanden en plafonds in 
woonkamer en hal, zie nieuwe foto’s Funda
Woonopp. 146 m2. Perceel 299 m2
Vraagprijs € 359.000,-- k.k.

Berkstraat 32
Twee-onder-een-kapwoning met 
garage en zeer royale tuin gelegen in 
Boskant

Woonopp. 115 m2. Perceel 776 m2
Vraagprijs: € 287.500,-- k.k.

Slotakkerstraat 7
Over de volle breedte uitgebouwde 
hoekwoning met garage gelegen op 
loopafstand van het centrum en wan-
delgebieden
Woonopp. 105 m2. Perceel 274 m2
Vraagprijs: € 239.500,-- k.k.

Bobbenagelseweg 18
Vrijstaande woonboerderij op een fraai 
perceel van maar liefst 2.315 m2 aan de 
Bobbenagelseweg.

Woonopp. 125 m2. Perceel 2.315 m2
Vraagprijs € 345.000,-- k.k.

Meierij D 102
Zeer fraai 3-kamerhoekappartement ge-
legen op de eerste verdiepig met weids 
uitzicht over De Dommel met een eigen 
garagebox op het achterterrein.
Woonopp. 132 m2
Vraagprijs € 399.000,-- k.k.

Sluisplein 46
Zeer goed afgewerkt, modern he-
renhuis met berging in de tuin in het 
centrum van Sint-Oedenrode

Woonopp. 120 m2. Perceel 83 m2
Vraagprijs € 295.000,-- k.k.

Wilgenstraat 1
Riante vrijstaande woning, geheel on-
derkelderd, met veel mogelijkheden.

Woonopp. 280 m2. Perceel 576 m2
Vraagprijs € 545.000,-- k.k.

Duinlaan 15, Son
Prachtig 2-kamerappartement in stijlvolle 
appartementencomplex “de Blauwe Reiger” 
met woonkamer/keuken van 55 m2 terras, 
berging en eigen parkeerplaats in de parkeer-
kelder op loopafstand van alle voorzieningen
Woonopp. ca 94 m2. 
Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

Bolle Akkers 18
Zeer goed afgewerkte vrijstaande woning 
(plan Noordman). Gelegen op prachtige 
en rustige locatie in woonwijk Cathalijne 
met centrum op loopafstand. Uitermate 
geschikt voor zowel kantoor aan huis als 
wonen voor senioren of mantelzorg.
Woonopp. ca 240 m2. Perceel 548 m2
Vraagprijs € 579.000,-- k.k.
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Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Cathalijnepad 4
Unieke woning met atelier op werkelijk 
schitterende locatie bij de Dommel en 
op loopafstand van het centrum

Woonopp.: ca. 150 m2. Perceel: 5.994 m2
Nieuwe vraagprijs: € 599.000,-- k.k.

Boskantseweg 83
Sfeervolle, moderne bungalow met 
grote garage omringd door een fraai 
aangelegde tuin.

Woonopp: 118 m2. Perceel 1.715 m2
Vraagprijs: € 499.000,-- k.k.

Meierij D 203
Mooi 3-kamer appartement gelegen op 
de tweede verdieping met een prach-
tig uitzicht op de Dommel en met een 
eigen garagebox op het achterterrein
Woonopp:  100 m2. 
Vraagprijs: € 319.000,-- k.k.

Dommelrodelaan 45
Verrassend ruime vrijstaande bungalow, 
die in 2008 compleet werd gerenoveerd. 
Met inpandige garage. Fraaie ligging op 
loopafstand van centrum en natuur.
Woonopp:  220 m2. Perceel 1.168 m2
Vraagprijs: € 695.000,-- k.k.

Doornappel 8
Fors uitgebouwde twee-onder-een-kap 
woning met praktijkruimte en overkapt 
buitenterras in de Kruidenbuurt

Woonopp: 140 m2. Perceel 296 m2
Vraagprijs: € 399.000,-- k.k.

Pastoor Smitsstraat 49
Een lust voor het oog: bijzonder mooi 
verbouwde woonboerderij (2/3e deel) 
op een ruim perceel met bijgebouwen

Woonopp:  272 m2. Perceel 2.395 m2
Vraagprijs: € 689.000,-- k.k.

Liempdseweg 10
Bouwperceel van 7.515 m2 of perceel 
met nieuw te bouwen woonboerderij en 
bijgebouw. Voor meer informatie is iemand 
aanwezig tijdens de open huizen dag
Woonopp: 210 m2. Perceel 7.515 m2
Vraagprijs: € 425.000,-- k.k. / 
€ 825.000,-- v.o.n.

Borchmolendijk 56
Zeer fraai 4-kamer hoekappartement op de 
tweede verdieping met eigen parkeerplaats 
en berging en vrij uitzicht over de oevers van 
De Dommel, de Hambrug en slot De Kolk
Woonopp: 120 m2. 
Vraagprijs: € 389.000,-- k.k.

Dommelrodelaan 4
Leuke tussenwoning met berging en 
drie slaapkamers in de wijk Dommel-
rode op loopafstand van het centrum

Woonopp:  75 m2. Perceel 137 m2
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Jonker de Jegerstraat 49
Mooie twee-onder-een-kap woning met 
garage en vrij uitzicht over een groot 
grasveld

Woonopp:  128 m2. Perceel 226 m2
Vraagprijs: € 295.000,-- k.k.

Boskantseweg 104
Vrijstaand landhuis met tennisbaan, bin-
nenzwembad, garage met carport, grote 
loods met opslag, paardenstal, weiland 
en boomgaard
Woonopp:  260 m2. Perceel 23.725 m2
Vraagprijs: € 1.300.000,-- k.k.

Roesmontstraat 2
Hoekwoning met serre en ruime berging 
in Eerschot

Woonopp: 130 m2. Perceel 210 m2
Vraagprijs: € 225.000,-- k.k.

Salviastraat 8
Twee-onder-een-kap woning met 
carport, plus berging en grote hobby-/
feestruimte (totaal 48 m2) aan de rand 
van Nijnsel
Woonopp: 105 m2. Perceel 306 m2
Vraagprijs: € 285.000,-- k.k.

Blauwe Kampseweg 2, Zoelen
Luxe L-vormig chalet op basis van erfpacht 
rechtstreeks aan rivier De Linge in recrea-
tiepark De Lingebrug.

Woonopp:  68 m2. Perceel 300 m2
Vraagprijs: € 59.500,-- k.k.

Koninginnelaan 29
Hoekwoning met grote garage (32 m2) en 
diepe, brede achtertuin in de wijk 
Kienehoef.

Woonopp.; 110 m2, Perceel: 280 m2
Vraagprijs: € 289.000,-- k.k.

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 
van zaterdag 5 april a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 



Woensdag 2 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe30 

Koninginnelaan 5  5491 HA  
Sint-Oedenrode  0413 – 472983 
info@vandenbergmakelaardij.nl  
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Boskantseweg 18a 
 

Fraai gelegen woning met vrijstaande garage op een 
riant perceel van 675 m² met een gezellige woonkamer 
met parketvloer en openhaard nabij het centrum van 
Sint-Oedenrode gelegen. 
 
 

Vraagprijs €385.000,- k.k. 

Facebook.com/
vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

Boxtelseweg 8a 
 

Op schitterende locatie aan de rand van natuurgebied de 
Geelders, gelegen zgn. “Plattelandswoning” op een 
perceel van ca. 1.860m². Genieten van het buitengebied 
in een gezellig buurtschap, centraal met Sint-Oedenrode, 
Boxtel, de A2 en A50 op enkele autominuten afstand. 

 
Vraagprijs €435.000,- k.k. 

Brahmsstraat 24 
 

Degelijke ruime vrijstaande woning met inpandige 
garage en een perceel van 429m². Begane grond en 1e 
verdieping met vloerverwarming; echt een fijne en prak-
tische gezinswoning. 

 
Vraagprijs €549.000,- k.k. 

Cathalijnepad 2a 
 

Op buitengewoon mooie locatie in het centrum van Sint-
Oedenrode en toch heel landelijk en rustig gelegen, half-
vrijstaande woonboerderij met vrijstaande garage op een 
groot perceel van 2.846 m².  

 
Vraagprijs €629.000,- k.k. 

Dahliastraat 21 
 

SPECTACULAIR IN PRIJS GEDAALD!! 
Woning met zeer veel mogelijkheden en in 2008  
gerenoveerd en gemoderniseerd, met garage en carport, 
gelegen in rustige woonomgeving op een ruim hoekper-
ceel van 592 m² 

Vraagprijs €399.000,- k.k. 

Dille 3 
 

Goed onderhouden woning met berging, gelegen in rus-
tige straat op een perceel van 143 m². Met een nieuwe 
extra brede dakkapel op de zolder en nieuwe moderne 
badkamer is deze woning instap klaar.  

 
Vraagprijs €215.000,- k.k. 

Espendonk 16 
 

Landelijk gelegen semibungalow in een groene na-
tuurlijke omgeving, op een perceel van 7.705 m2 
met mogelijkheid voor een praktijkruimte of atelier 
en zeer interessant voor paardenliefhebbers. 

 
Vraagprijs €549.000,- k.k. 

 

Graaf Arnulfstraat 21 
 

Ideale starterswoning voor de handige klusser met over-
dekt terras en twee bergingen berging op een perceel 
van 156 m² en gelegen nabij scholen, winkels en het 
centrum. 

 
Vraagprijs €179.000,- k.k. 

Hertog Janstraat 4 
 

Interessante woning voor doe-het-zelvers. de woning is 
reeds gestript dus er zijn ook veel minder kosten voor 
het sloopafval. 

 
Vraagprijs €150.000,- k.k. 

Hertog Janstraat 15 
 

Gemoderniseerde tussenwoning met berging gelegen 
aan groot plantsoen op een perceel van 173 m². Bij een 
maximale korting van 25% middels Slimmer Kopen® is 
de koopsom €135.000,- k.k. 

 
Koopsom €180.000,- k.k. 

Kloosterdreef 11 
 

Aan voorzijde vrij gelegen (wandel– en natuurgebied 
“Diependaal”) in de wijk Dommelrode, over de volle 
breedte uitgebouwd en gemoderniseerd. 

 
 
 

Vraagprijs €212.500,- k.k. 

Koninginnelaan 96 
 

Gunstig en rustig gelegen op een woonerf met garage en 
carport. Uitermate geschikt voor gezinsbewoning door 
de 4 (ruime) slaapkamers. 

 
 
 

Vraagprijs €315.000,- k.k. 

Laan van Mariendael 38 
 

Verrassend ruime woning, op loopafstand van centrum 
op een perceel van 204 m² gelegen. Daken garage en 2e 
aangebouwde berging zijn volledig vernieuwd in sep-
tember 2012. 

 
Vraagprijs €269.000,- k.k. 

Leeuwerik 8 
 

Ruime uitgebouwde tweekapper met garage, gelegen in 
jonge woonwijk “Vogelenzang” op een perceel van 334 
m². De begane grond is voorzien van een parketvloer en 
de tuin is op het zuiden met een achterom. 

 
Vraagprijs €375.000,- k.k. 

Lupinestraat 1 
 

Uitgebouwde en op een hoekperceel gesitueerde vrij-
staande woning met aanpandige garage en carport met 
vrij uitzicht op de groenvoorziening aan de voorzijde. 

 
 
 

Vraagprijs € 379.000,- k.k. 

Marijnenstraat 23 
 

Moderne aan achterzijde uitgebouwd en zeer goed afge-
werkte woning met klassieke jaren ‘30 uitstraling, gele-
gen in woonwijk “Heikant”. Uitkijkend op een speel-
tuintje en groenvoorziening.  

 
 

Vraagprijs €329.000,- k.k. 

SPECTACULAIR IN 
PRIJS VERLAAGD ! 

IN PRIJS VERLAAGD ! 

IN PRIJS VERLAAGD ! 

IN PRIJS VERLAAGD ! IN PRIJS VERLAAGD ! 

NIEUW ! 

IN PRIJS VERLAAGD ! 
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Mgr. Bekkersplein 42 
 

Uitgebouwde hoekwoning met vrijstaande garage en 
5 slaapkamers, gelegen in rustige woonomgeving. 

 
 
 

Vraagprijs €249.000,- k.k. 

Neulstraat 17 
 

Appartement / Maisonnette, gelegen op de 1e verdieping 
van het appartementengebouw “Marktzicht”  in het cen-
trum van Sint-Oedenrode met 3 slaapkamers en moge-
lijkheid voor een 4e slaapkamer. 

 
Vraagprijs €249.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 193 
 

Op goede woonlocatie aan een rustig woonerf op een 
perceel van 327 m² gelegen ruime tweekapper met 
garage, nabij park De Kienehoef met een diepe en zui-
delijk gelegen tuin. 

 
Vraagprijs €337.500,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 92 
 

Zeer ruime en degelijke woning met een gezellige 
woonkamer, riante eetkamer en 4 slaapkamers. 
Het schilderwerk is in 2014 gedaan en de cv-ketel is in 
2013 vervangen. 

 
Vraagprijs €469.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 135 
 

Aan rustig woonerf gelegen vrijstaande woning met 
garage en carport, volledig voorzien van rolluiken en 
een tuin op het zuidwesten. 

 
 

Vraagprijs €389.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 265 
 

Vrijstaande woning met garage, gelegen op uitstekende 
1e klas woonlocatie aan het park de Kienehoef op een 
riant perceel van 1.269 m². met een serre met zicht op 
de verzorgde achtertuin. 

 
Vraagprijs €679.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 31 
 

Prima onderhouden, onder architectuur gebouwde 
vrijstaande woning met garage, gelegen op goede 
woonlocatie aan een rustig woonerf op een ruim hoek-
perceel van 571 m². 

 
Vraagprijs €449.000,- k.k. 

 

Pastoor Klessenstraat 2 
 

In 2009 gebouwde hoekwoning, gelegen in de wijk 
“Rooise Zoom”, met de markante jaren ‘30 stijl met 
een verzorgde achtertuin op het zuiden. 
 

 

Vraagprijs €240.000,- k.k. 

Primulastraat 13 
 

Volledig gemoderniseerde en uitgebouwde tussenwo-
ning met berging, gelegen in rustige straat op een 
perceel van 194 m² met moderne badkamer en vaste trap 
naar zolder met dakkapel. 

 
 

Vraagprijs €225.000,- k.k. 

Ravelstraat 21 
 

Uitgebouwde en volledig gemoderniseerde hoekwoning 
met carport, gelegen in rustige straat met een zeer ruime 
woonkamer van 55 m2 en een nieuwe keuken en badka-
mer. 

 
 

Vraagprijs €285.000,-  

Ravelstraat 22 
 

Goed onderhouden, ruime tweekapper met vrijstaande 
garage, gelegen in woonwijk “Kinderbos” op een per-
ceel van 222 m². De begane grond is voorzien van tegel-
vloer met vloerverwarming. Verrassend ruime woning! 

 
 

Vraagprijs €329.000,-  

Taxandriastraat 12 
 

Volledig gemoderniseerde en uitgebouwde tussenwo-
ning met berging, gelegen in rustige woonomgeving. 
Vloerafwerking begane grond en verdieping in 2008 
vernieuwd. Compleet vernieuwde elektra-installatie en 
vaste trap naar zolder met dakkapel. 

 
Vraagprijs €199.000,- k.k. 

Tolhuisweg 4 
 

Vrijstaande woning (semibungalow), zeer beschut gele-
gen op een ruim perceel van maar liefst 900 m², levens-
loopbestendig met slaap- en badkamer op de begane 
grond in een rustige woonwijk nabij het centrum van 
Sint-Oedenrode. 

 
Vraagprijs €385.000,- k.k. 

v. Rijckevorsel v. Kessellaan 22 
 

Prima onderhouden en afgewerkte, zéér ruime tussen-
woning met berging gelegen nabij centrum. Volledig 
voorzien van stucwerk en grotendeels voorzien van ver-
nieuwde kozijnen. Schilderwerk buiten van 2012. 
 
 

Vraagprijs €229.000,- k.k. 

Koninginnelaan 5  5491 HA  
Sint-Oedenrode  0413 – 472983 
info@vandenbergmakelaardij.nl  
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Facebook.com/
vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

IN PRIJS VERLAAGD ! IN PRIJS VERLAAGD ! 

NIEUW ! 

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken 
 
Op zaterdag 5 april a.s. tussen 11.00u en 15.00u  is er weer de landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren 
zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast 
zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede onderhandelingsmogelijkheden, de hypotheekrente staat nog altijd relatief 
laag. 
 

        U BENT VAN HARTE WELKOM  
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Stompersstraat 6c:

Fraai afgewerkt modern 
appartement met gezellige 
loggia,  twee slaapkamers en een 
eigen parkeerplaats met separate 
buitenberging op een rustige plek 
en toch nabij het gezellige 
centrum van Sint-Oedenrode 
gelegen.

Woonopp. ca. 100 m2. Inhoud ca. 450 m3. Bouwjaar 1999.
Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Jonker Marcus van 
    Gerwenlaan 10:

Vernieuwde, eigentijdse tussen-
woning met berging, drie 
slaapkamers en zolder gelegen op 
een mooie rustige A-locatie in het 
centrum en nabij natuur/wandel-
gebied.

Perc.opp. 131 m2. Inhoud ca. 300 m3. Bouwjaar 1960, 
nadien uitgebouwd en vernieuwd.

Vraagprijs: € 212.500,= k.k.

Tartwijck 56:

Instapklare, sfeervolle tussen-
woning met vier slaapkamers 
en berging, gelegen in een kind-
vriendelijke buurt met veel 
speelruimte.

Perc.opp. 141 m2. Inhoud ca. 320 m3. Bouwjaar 1973.
Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Sterrebos 11:

Op een zeer royaal perceel en 
landelijk gelegen, vrijstaande 
semibungalow met bedrijfsruimte, 
tuin en weiland, een ideale gezins-
woning op een unieke ligging met 
de mogelijkheid voor hobby of 
beroep aan huis.

Perc.opp. 11.720 m², 
waarvan ca. 3.400 m2 voor 

ondergrond gebouwen, tuinen en erf en ca. 8.320 m2. Weiland. 
Inhoud woning ca. 650 m³, bijgebouw ca. 1.220 m3. Bouwjaar 1970.

Vraagprijs: € 699.000,= k.k.

Boskantseweg 72:

Vrijstaande woning met mogelijk-
heid voor het bouwen van een 
garage gelegen op een royaal 
perceel met een veel privacy 
biedende achtertuin. Tevens 
mogelijkheden voor b.v. beroep 
aan huis of het realiseren van de 
voorzieningen voor een 
levensloopbestendige woning.

Perc.opp. 1.832 m2. Inhoud ca. 530 m3. 
Vraagprijs: € 359.000,= k.k.

Baron van Coehoornlaan 11:

Op zéér gewilde locatie gelegen, 
bungalow met inpandige garage, 
twee slaapkamers en royale tuin 
rondom, op loopafstand van het 
centrum van Sint-Oedenrode en 
natuurgebied Diependaal .

Perc.opp. 1.170 m2. Inhoud ca. 560 m3. Bouwjaar 1962.
Vraagprijs: € 475.000,= k.k.

Bolle Akkers 23:

Onder architectuur gebouwde, 
vrijstaande woning in semi-
bungalow-uitvoering, met slaap-
kamer en badkamer op de begane 
grond, gelegen op een perfecte 
locatie in woonwijk Cathalijne met 
het centrum op loopafstand. 
Ook uitermate geschikt voor 
beroep aan huis.

Perc.opp. 456 m2. Inhoud ca. 565 m3. Bouwjaar 1990.
Vraagprijs:  € 419.000,= k.k.

Bernadettestraat 28 
    te Mariahout:

Semi-bungalow met vrijstaande 
garage en berging gelegen op een 
ruim perceel aan een prachtige 
woonlaan.  Uitermate geschikt voor 
bewoning op de begane grond, 
maar liefst 5 slaapkamers en 
2 badkamers, ruime woonkamer met 
veel lichtinval en diepe privacy 
biedende achtertuin.

Perc.opp. 821 m2. Inhoud ca. 435 m3. Bouwjaar 1968.
Bieden vanaf: € 275.000,= k.k.

Deelnemende panden NVM Open Huizen Route van 5-4 a.s. 
tussen 11.00 en 15.00 uur.

WAAR U OP 5 APRIL OOK WELKOM BENT:
Huisakkerweg 1, gedeelte van een woonboerderij, bieden vanaf € 275.000,= k.k.
Kruisakker 8, tweekapper, vraagprijs € 343.500,= k.k.
Sperwer 4, twee-onder-een-kap woning, vraagprijs € 349.000,= k.k.
Oranje Nassaulaan 51, vrijstaande woning, bieden vanaf € 350.000,= k.k.
Boskantseweg 94, helft boerderij, vraagprijs € 400.000,= k.k.
Pastoor Hackenstraat 17, vrijstaand geschakelde woning, vraagprijs € 415.000,= k.k.
Bolle Akkers 4, semibungalow met garage, vraagprijs € 439.000,= k.k.
Roest 9a, vrijstaande woning, vraagprijs € 449.000,= k.k.
Esdonkstraat 3 te Eerde, luxe appartement, vraagprijs € 249.000,= k.k.

Makelaardij Van de Laar 
Ko� eren 71, 5492 BM Sint-Oedenrode

Tel. 0413 47 21 18 | info@vdlaar.nl | www.vdlaar.nl

ONLANGS VERKOCHT:  
•    Ollandseweg 61 •    Lindendijk 14a
•    Grutto 12  •    Diepenbrockstraat 1
•    Bolle Akkers 10 •    Kleine Beurs 1
•    Ollandseweg 18 •    Irenestraat 45

HUIZENVERKOPER OPGELET! 
Door goede verkoopresultaten van de afgelopen maanden 

blijft er voortdurend behoefte aan nieuw woningaanbod!
MAKELAARDIJ VAN DE LAAR:  
De sleutel tot een succesvolle verkoop voor een aantrekkelijke 
prijs! Bel voor een vrijblijvend verkoopadvies:  0413-472118.    
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VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

www.deplaatselijkemakelaar.nl   -   info@deplaatselijkemakelaar.nl   -   0413-745155

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

 

 Deelnemers NVM Open Huizen Dag 5 april 2014 in Sint-Oedenrode

Tartwijck 65 
te Sint-Oedenrode

Hertog Janstraat 23 
te Sint-Oedenrode

Baron van Coehoornlaan 12 
te  Sint-Oedenrode

Baron van Coehoornlaan 10 
te  Sint-Oedenrode

Vraagprijs: € 279.000,- k.k.
• Inhoud: 330 m3
• Woonoppervlakte: 110 m2
• Perceel: 196 m2
• Bouwjaar: 1973

Vraagprijs: € 199.500,- k.k.
• Inhoud: 320 m3
• Woonoppervlakte: 92 m2
• Perceel: 216 m2
• Bouwjaar: 1965

Vraagprijs:€ 569.000,- k.k.
• Inhoud: 540 m3
• Woonoppervlakte: 155 m2
• Perceel: 941 m2
• Bouwjaar: 1960

Vraagprijs:€ 549.000,- k.k.
• Inhoud: 550 m3
• Woonoppervlakte: 158 m2
• Perceel: 886 m2
• Bouwjaar: 1960

De Plaatselijke Makelaar is inmiddels uitge-
groeid tot een landelijke makelaarsorganisatie 
met 7 vestigingen. Het concept van De Plaatse-
lijke Makelaar stelt ons in staat om tegen een 
zeer concurrerend tarief uw woning succesvol te 
verkopen. Ook onder de huidige marktomstan-
digheden. Of om uw droomwoning te kopen 
zonder daarbij onnodige risico’s te lopen. Met 
onze doordachte en transparante aanpak, plaat-
selijke bekendheid en deskundigheid zijn wij 
in staat uw woonwensen te realiseren. Wij zijn 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) Dit geeft u zekerheid, transpa-
rantie en kwaliteit. 
Waarom kiezen voor De Plaatselijke 
Makelaar Sint-Oedenrode:

1 Vaste lage prijzen
De Plaatselijke Makelaar is de goedkoopste NVM 
makelaar en taxateur van Nederland. Wij werken 
niet op basis van variabele courtage maar met 
vaste prijzen. Onze dienstverlening is volledig 

transparant waardoor u vooraf weet waar u aan 
toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.

2 Kwaliteit
Uiteraard kunt u van ons de kwaliteit verwach-
ten die past bij een NVM makelaar. Wij on-
derscheiden ons doordat al onze makelaars in 
vaste dienst zijn, volledig zijn gecertificeerd en 
beschikken over jarenlange lokale ervaring. Veel 
van onze ondersteunende medewerkers zijn 
gecertificeerd als Kandidaat Register Makelaar 

Taxateur. Een combinatie die u nog maar op wei-
nig kantoren aantreft.

3 Flexibiliteit
Onze innovatieve dienstverlening geeft u de 
mogelijkheid om een dienstenpakket samen te 
stellen dat geheel aansluit bij uw wensen. U kunt 
kiezen voor ons full-service pakket waarbij wij u 
volledig ontzorgen, maar, u kunt er ook voor kie-
zen bepaalde werkzaamheden zelf te doen. 

4  Optimale presentatie
Voor welk verkooppakket u ook kiest, wij verzorgen 
altijd een optimale presentatie van uw woning. 
Wilt u een excellente presentatie dan kunt u kiezen 
voor ons aantrekkelijk geprijsde promotie pakket. 

Vier reDeNeN OM Te KiezeN VOOr De PlaaTSeliJKe MaKelaar SiNT-OeDeNrODe

Kortom, u kunt van ons verwachten dat wij 
ons maximaal inspannen om uw wensen te 
realiseren. Een goed gevoel! Loop gerust binnen 
bij de Markt 2 (oude Raadhuis) of bel ons via 
0413-745155 voor een vrijblijvend advies!

Markt 2, 
5492 aB Sint-Oedenrode 
Telefoon: 0413-745155

www.deplaatselijkemakelaar.nl

TE HUUR
BEDRIJFS-/OPSLAGRUIMTE

HEZELAARSESTRAAT 34 LIEMPDE
Even buiten de dorpskern van Liempde gelegen,
verwarmde bedrijfs-/opslagruimte van ±200m²,

met ruime parkeergelegenheid (400m²).

Aanvaarding: in overleg
Huurprijs: € 1.000,- per maand

Voor inlichtingen:
Geld en Makelaardij, Nieuwstraat 30 Liempde,
0411-631400 / info@geldenmakelaardij.nl
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Nieuwstraat 30, 5298 CL Liempde , telefoon 0411-631400

BUITENKANS

* Met oog voor detail verbouwd
* Perceelgrootte: 363m², inhoud woning: 400m³, inhoud garage: 225m³
* Tuinkamer met en-suite deuren en voorbereiding voor plaatsen keuken

* Drie slaapkamers met vloerverwarming en dakkapel
* Deels luxe afgewerkt, deels af te bouwen

* Snelweg op zo’n 5 minuten

WILGENSTRAAT 18, SINT-OEDENRODE (Boskant)
STERK IN PRIJS VERLAAGD!! 

NIEUWE  VRAAGPRIJS  € 230.000,- K.K.

OPEN HUIS ZATERDAG 5 APRIL VAN 11.00 TOT 15.00 UURMet hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak

Zo luidde de kreet van de Lande-
lijke Opschoondag. Rond de zes-
tig Rooise vrijwilligers hadden zich 
verzameld voor het gemeentehuis. 
Onder hen behoorden tien perso-
nen van wijkvereniging ’t Kinder-
bos. Uitzendbureau Progress voegde 
daar nog een twintigtal mensen 
bij. Ook wethouder Dekkers en van 
Rossum lieten hun gezicht zien. Na 
een korte toespraak waarin Dekkers de 
Wildbeheereenheid (de organisatie) 
bedankte, ging iedereen aan de slag 
met het opschonen van het dorp.

Bewapend met oranje hesjes, afval-
prikkers en vuilniszakken, trok de stoet 
door de omgeving. Ieder vijftal had een 
eigen route om te ontdoen van zwerf-
afval. “Je kunt het vuil helaas niet he-
lemaal voorkomen”, zei de wethouder. 
Een eindje verderop stond Bonnie den 
Blanken met haar groepje. “Al dat afval 
irriteert me mateloos”, verklaarde ze 
haar deelname. “Het is eigenlijk jam-
mer dat zo’n dag nodig is. Ik verwacht 
dat we terug zullen keren met volle 
zakken troep.”

“Hotspots” waren nog altijd de scho-
lierenroutes. Ook bij de op- en afritten 
van autowegen, zoals de A50 richting 
’t Everse, bleek de opschoonactie nodig 
te zijn. De samenstelling van het afval 
is in een tijdsbestek van tien tot vijf-
tien jaar erg veranderd. Drankblikjes, 
snoeppapier en plastic waren de meest 
voorkomende vormen. Hier en daar 
werden er zelfs autobanden, afval van 
wietkwekers en gedateerde elektroni-
caonderdelen aangetroffen.

Na hard te hebben gewerkt, verzamel-
den de vrijwilligers zich weer bij het ge-
meentehuis. Vol trots, want volgens de 
deelnemers bedroeg de buit ongeveer 
net zo veel als vorig jaar. Toen werd er 
1040 kilogram binnengehaald. De kin-
deren ontvingen een “Opschoondiplo-
ma”, terwijl de volwassenen nog even 

iets te drinken pakten om na te kletsen. 
Eerder deze week hadden de Rooise 
basisscholen al een eigen schoonmaak-
dag als afsluiter voor hun project over 
duurzaamheid. Ook enkele buurtver-
enigingen hadden activiteiten op touw 
gezet om de buurt op te frissen.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Mooi in de regio
Motorcross Zijtaart 5 en 6 april
Motorclub De Jagers Zijtaart orga-
niseert haar jaarlijkse motorcross 
evenement. Op zaterdag 5 april 
staan de jeugdklassen aan het start-
hek. Op zondag 6 april rijden de zij-
spannen om het N.K.

Op zaterdag 5 april komen alle 
jeugdklassen aan de start. Hierin 
wordt deelgenomen door jongens 
en meisjes in de leeftijd van 5 tot en 
met 18 jaar. De vrije klasse met lief-
hebbers en veteranen rijdt eveneens 
op zaterdag.

Op zondag 6 april is er een nationale 
wedstrijd, dan verschijnen aan de 
start  MX1 Open Junioren  en Na-
tionale, MX2 Senioren Nationale en 
Inters , en de Zijspannen.  

De trainingen beginnen op zaterdag 
en zondag om 09.00 uur. Op beide 
dagen beginnen de wedstrijden om 
11.30 uur. Op zaterdag is de entree 
€4,00 (gratis toegang voor kinderen 
onder de 16 jaar). Op zondag is de 
entree €7,50 voor volwassenen en 

€4,00 voor jeugd van 12 tot en met 
16 jaar (gratis toegang voor kinde-
ren onder de 12).
Ook zijn er verschillende activitei-
ten. Op zaterdagavond treed vanaf 
9 uur de plaatselijke band “The 
Moonshiners”op in de feesttent. 
Zij spelen een repertoire van de ja-
ren 60 en 70 muziek, hiervoor is 
de entree gratis. Op zondag zal er 
voor de jeugd vanaf 6 tot 12 jaar de 
mogelijkheid zijn om te proeven van 
de motorsport door een proefritje te 
maken op een minimotor of elektri-
sche motor. Dit zal gebeuren onder 
begeleiding van onze medewerkers 
en ouders. Het circuit is gelegen aan 
de Biezendijk in Zijtaart en is door 
wegbewijzering aangegeven.

Brabantse Oldtimerdag Liempde, 2e Pinksterdag
Ook dit jaar organiseert vereniging 
Terug in d’n Ted uit Liempde, weer 
haar jaarlijkse Brabantse Oldtimer-
dag. Dit jaar zal de Brabantse Old-
timerdag plaatsvinden op:  9 juni 
2014, in het centrum van Liempde, 
Aanvang 10 uur tot ongeveer 18 
uur.

Tijdens deze dag zullen er weer een 
groot aantal klassieke voertuigen te 
bewonderen zijn in het mooie cen-

trum van Liempde. Er zullen deze 
dag tevens diverse toertochten star-
ten en eindigen.
Toertochten speciaal uitgezet voor: 
Bromfietsen, Klassiekers, Oldtimers, 
Motoren, Solex en Tractoren.

Inschrijven voor deze tochten kunt 
u via de site: www.terugindunted.
nl  Op deze site, vindt u ook diverse 
links naar impressies van eerdere 
edities van dit prachtige evenement! 

Het evenement zal opgeluisterd 
worden met bijpassende muziek, 
nostalgische kermisattracties, en 
veel demonstraties. 
Dit alles in een prettige sfeer, een 
sfeer uit de tijd, “ Toen geluk nog 
heel gewoon was“

Ook voor de inwendige mens slaagt 
u tegen een prettige prijs. De toe-
gang is gratis!

WÉRKT VOOR U

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond
heuvel@heuvel.nl - T: 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL

TE KOOP PER INSCHRIJVING
Percelen cultuurgrond gelegen aan 

Hoogakkerpad en Wolfswinkel 
te Sint-Oedenrode.

Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden en de inschrijfformulieren 
zijn op te vragen bij ons kantoor (0492-661884)

Oppervlakte koop I: 0,47.65 ha.

Oppervlakte koop II: 3,24.35 ha.

Oppervlakte koop III: 1,31.75 ha.

Oppervlakte koop IV: 5,03.75 ha. 
(massa koop I, II en III)

Garagesale en voortuinverkoop in wijk Sonse Bergen
Het ‘Sonse Bergen Comite’ maakt 
zich op voor de tweede editie van de 
succesvolle Garagesale/Voortuin-
verkoop in onze wijk "De Sonse Ber-
gen" (bosgebied achter de Thermen 
Son). Dit evenement is gepland op 
zondag 13 april 2014, tussen 11.00 
en 16.00 uur.

Het is nu in het voorjaar gepland 
(voorjaarsopruiming!) maar ook 

omdat er huizen leeg moeten door 
o.a. overlijden; een van deze huizen 
is adres; Lupinelaan 15; de gehele 
opbrengst van de verkoop vanuit dit 
huis is ten bate van het BijnaThuis-
Huis !!!
Alle deelnemers zullen zich herken-
baar maken door middel van bal-
lonnen, mooie parasol of partytent 
in de voortuin! Er zal weer van alles 
verkocht worden, dus erg leuk om 

te komen snuffelen. De lanen die 
meedoen zijn; Heriklaan, Hulstlaan, 
Lupinelaan, Klaprooslaan, Leeuwen-
beklaan, Korenbloemlaan, Buntlaan, 
Varenlaan. Het is een prachtige wijk 
en de afstanden zijn niet groot, dus 
makkelijk te voet te doen, kunt u uw 
auto ergens parkeren zodat u gelijk 
een mooie wandeling heeft gehad. 
U bent van harte welkom. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

De grens van 400 raadgevers is gepasseerd! 
Word ook lid van het enige echte 

Rooise burgerpanel via www.tipmooirooi.nl. 
Uw mening telt!!

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Grote kans dat zij gebruikmaken van glasvezel, waarmee ze een eigen verbinding 
in huis hebben, die zij niet delen met de buren in de wijk. 
En waarmee u bijvoorbeeld haarscherp HD-tv on demand kunt kijken. 
Ja, daar komt de visite wel op af natuurlijk. 

Ontdek nu alles over glasvezel. Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht 
en persoonlijk advies.

 Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/sint-oedenrode.
 088 - 006 37 10 (lokaal tarief).

ONTDEK WAAROM 
1 OP DE 3 BUREN 
IN SINT-OEDENRODE 
VAKER VISITE KRIJGT.

Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

De banken kunnen de veiligheid niet meer garanderen! 

Winkelreus Computers is een 
officiele partner van Microsoft

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

Windows XP stopt 
Binnen 2 weken, op 8 april, stopt Microsoft defini-
tief met de ondersteuning van Windows XP. Ruim 
twaalf jaar na de lancering is XP is een van de meest 
verkochte besturingssystemen ooit. Bedrijven en 
thuisgebruikers lijken er geen afscheid van te willen 
nemen. Microsoft waarschuwt dat computercrimi-
nelen het einde van de ondersteuning zouden kun-
nen misbruiken. Bedrijven die op XP blijven draaien 
riskeren naast inbraak in hun systeem ook extra 
kosten door productiviteitsverlies en doordat hun 
infrastructuur komt lam te liggen. Als je Windows 
XP blijft gebruiken, wordt je pc kwetsbaarder voor 
virussen, spyware en andere schadelijke software 
die je persoonlijke gegevens kunnen stelen. Vanaf 
8 april 2014 stopt immers de technische onder-
steuning voor Windows XP en de automatische 
updates die je pc beschermen. Er komen niet lan-
ger beveiligingsupdates of non security hotfixes en 
ook gratis en betaalde ondersteuning valt weg. “Je 
pc nu upgraden is niet alleen het beste wat je kunt 
doen om jezelf en je gegevens te beschermen, het 
geeft je ook veel meer gebruiksgemak en laat snel-
ler werken toe, terwijl je de meest recente diensten 

binnen handbereik hebt”, 
zegt Maarten Duffhues,  
eigenaar van Winkelreus 
Computers te Schijndel of Sint-Oedenrode. Tevens 
genomineerd als beste bedrijf in de regio van Bra-
bant.

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

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

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

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

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

advertorial

Na twee jaar ervaring op te hebben gedaan 
is Kevin Smits (20) uit Sint-Oedenrode klaar 
voor de volgende stap. Vanaf vrijdag heeft hij 
zijn eigen – grote – tattooshop aan het Koffe-
ren in Sint-Oedenrode. De zaak richt zich niet 
alleen op het zetten van tatoeages, maar ook 
op het verwijderen ervan. Laseren is een vak 
apart, Tatto4you beheerst het.

De verbouwing is bijna voltooid en het re-
sultaat mag er zeker zijn. Dat mag iedereen 
vrijdag vanaf 19.00 uur met eigen ogen gaan 
bekijken. De volgende dag, zaterdag 5 april, is 
de vernieuwde Tattoo4you open voor klanten. 
De laatste twee jaar zat Tattoo4you gevestigd 
aan de Eerschotsestraat. Kevin heeft samen 
met zijn vader Johan en moeder Ine inmid-
dels een goede naam opgebouwd. “En daar 
zijn we nog steeds druk mee bezig”, verzekert 
de professionele tatoeëerder, die zelfstandig 
doorgaat. Zijn ouders zullen hem op de achter-
grond blijven adviseren. 

De grootte van de zaak geeft weer hoe serieus 
Kevin met zijn werk bezig is. Wat begon met 
het zetten van kleine tatoeages is uitgegroeid 
tot het vervaardigen van de meest prachtige 
grote en wat kleinere kunstwerken op het 
menselijk lichaam. Alles is mogelijk bij Tat-
too4you. Ook wat betreft het ontwerp. Heeft 
u zelf een ontwerp? Prima, maar u mag ook 
iets uitzoeken in de zaak. Zit er niets voor u 
bij? Dan tekent Kevin het voor u. Hij maakt 
ontwerpen op basis van de wensen van de 
klant. Behalve voor tatoeages kunt u bij Tat-
too4you ook terecht voor het laseren van pig-
mentverkleuringen, permanente make-up, of 
het plaatsen van piercings en oorbellen. Een 
belangrijk gegeven is dat Tattoo4you werkt 
volgens de strenge hygiënische normen van 
de GGD. Ook houdt Tattoo4you zich aan de 
voorgeschreven leeftijdsgrenzen.

Vanaf zaterdag 5 april is Tattoo4you geopend 
voor klanten. Dinsdag t/m donderdag van 
12.30 tot 17.00 uur (’s avonds op afspraak). 
Zaterdag van 12.30 tot 17.00 uur.  

Kevin Smits uitbater van nieuw onderkomen aan het Kofferen

Tattoo4you opent komend weekend in 
nieuw pand
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Hartstichting houdt collecteweek

In de week van 6 t/m 12 april 2014 
komen de collectanten van de Hart-
stichting weer aan de deur. Zij vra-
gen u om iets te geven voor het 
bestrijden van hart- en vaatziekten.

50 jaar Hartstichting
De Hartstichting bestaat 50 jaar.  Maar 
hoe succesvol we ook zijn geweest, 
we mogen niet op onze lauweren rus-

ten.  De urgentie van hart- en  vaat-
ziekten is namelijk onverminderd hoog 
want 1 op de 4 Nederlanders sterft 
aan een hart- of vaatziekte . Er zijn 
ruim één miljoen hart-en vaatpatiën-
ten in Nederland. Elke dag overlijden 
er nog steeds 107 mensen aan. Bij 
vrouwen zijn hart- en vaatziekten zelfs 
doodsoorzaak nummer 1.

Gelukkig is de Hartstichting actiever 
dan ooit.  Elke dag leren we nieuwe 
mensen reanimeren.  Keer op keer zien 
we onderzoekers nieuwe oplossingen 
vinden.  En elk jaar zijn we enorm trots 
op onze 6000 vrijwilligers, 60.000 
collectanten en 500.000 donateurs. 
Zo strijden we onvermoeibaar verder 
tegen hart- en vaatziekten.  Als het 
moet tot onze 100ste verjaardag.

Wat gebeurt er met uw gift?
Met uw hulp kunnen we deze ziek-
ten sneller en beter opsporen, be-
handelen of zelfs genezen. Van elke 
ontvangen euro gaat €0,80 naar 
wetenschappelijk onderzoek, voor-
lichting en patiëntenzorg. 

Geef met uw hart
De Hartstichting vraagt mensen te 
geven aan de collectant of te storten 
op giro 300. 
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met E. Steijaert  
06-29096780, 
hartstichting.sint-oedenrode@live.nl

Voorjaar 1972, namens de Hartstichting worden elf defibrillators 
aangeboden aan de voetbalstadions met de grootste bezoekers-aantallen.

 Gaat u bouwen of verbouwen
 neem dan contact met ons op. 

Onze adviseurs denken met u mee en 
nemen u al het werk uit handen!

- Sanitair
- Centrale verwarming

- Water 
- Gas

- Ventilatie
- Zonnepanelen

- Constructie
- Zonneboilers

- Warmtepompen
- Houtkachels 

(pellet gestookt)

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur 

zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur

Openingstijden showroom:
maandag gesloten

dinsdag t/m donderdag van 08.30 tot 17.30 uur
vrijdag van 08.30 tot 20.00 uur

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Alfred Nobelstraat 1 | 5491 DB Sint-Oedenrode | T: 0413 - 47 21 08 
www.lvdb.nl

BluesWheel in de Ossekop

Zaterdag  5 april staat BluesWheel 
op de planken in de Ossekop. De 
band bestaat uit Erwin Molijn – zang 

en bluesharp, Peter van Maaswaal 
– gitaar en zang, Herman Scholte – 
drums en Tom Keesom   basgitaar. 
Blueswheel timmert behoorlijk aan 
de weg. De band is vrijwel iedere 
week wel ergens in het land te be-
kijken en te beluisteren. 

BluesWheel bestaat uit vier ervaren 
muzikanten waarbij het blueshart op 
de juiste plaats zit. Zij spelen op ge-
heel eigen wijze bekend en minder 

bekend werk van diverse groothe-
den uit de blues scene. Authentieke 
vocalen en wervelende bluesharp 
en gitaarsolo’s volgen elkaar in rap 
tempo op. Deze sounds worden on-
dersteund door de strakke ritmesec-
tie van drummer en  bassist.  

Zaterdag 5 april Eet-& Muziekcafé 
de Ossekop, aanvang rond 21.30 na 
het sluiten van de keuken.   

advertorial

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

’t Rooi Tulpen festijn op 13 april in De Beurs

Ook dit jaar organiseert het Neder-
landstalig koor De Rooi Tulpen weer 
haar traditionele muzikale middag in 
De Beurs. In tegenstelling met voor-
gaande jaren hebben ze dit jaar geen 
ander koor uitgenodigd maar voor 
een gevarieerder programma geko-
zen. Hierdoor komen ook liefhebbers 
van andere muziek aan hun trekken.

Medewerking hebben toegezegd de 
Bigband Schijndel en het duo Jazz 
of Course.  Wat de Bigband betreft, 
goede wijn behoeft geen krans, een 
van de beste Bigband ’s van Brabant 
met een traditie van al weer 22 jaar 

en staat onder de bezielde leiding van 
Bas van Dun. De muzikanten komen 
uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Ros-
malen en hebben in Rooi al diverse ke-
ren opgetreden. Zij zullen die middag 
een gevarieerd programma brengen 
met nummers uit de 50-60er jaren 
van o.a. Glen Miller en Duke Ellington 
maar ook ,,songs” van De Beatles en 
Queen.                                                                                                             
Een absolute topper is zangeres Lotte 
van der Heijden. Zij weet op verras-
sende wijze de Bigband stijl te presen-
teren. Een speciale attractie is zeker 
het duo Jazz of Course dat een zeer 
veelzijdig repertoire ten gehore brengt 

gebaseerd op het lichte genre uit de 
20e eeuw. Jazz of Course is een duo 
bestaande uit een zangeres en saxofo-
nist die zich presenteren in de stijl uit 
die jaren.  Hun repertoire is inmiddels  
bekend geworden als het Great Ame-
rican Songbook met nummers van 
Frank Sinatra, Billy Holiday, en Nat 
King Cole. O.a. Caro Emerald heeft 
zich laten inspireren  door dit muziek-
genre waarmee de veelzijdigheid nog-
maals benadrukt wordt.
Die middag zullen De Rooi Tulpen zelf 
ook een optreden verzorgen met di-
verse bekende nummers die op een 
bijzondere manier gearrangeerd zijn. 
Ook zij brengen een gevarieerd reper-
toire van hedendaagse liedjes afge-
wisseld met meer traditionele. Kortom 
het belooft een leuke, sfeervolle  mu-
zikale middag te worden voor elk wat 
wils met een gezellige afsluiting onder 
de tonen van de Schijndelse Bigband. 
De aanvang is 13.30 uur en de entree 
is gratis en u bent van harte welkom.
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Ik blader door een oud fotoalbum. Ik zit achter in een motorsloep en 
we varen naar ’n paar zeegrotten langs de Costa Brava. “Allé-allé-allé, 
alla grot’, alla grot’, alla grottààh…” riepen ze op het strand van Tossa 
del Mar, jonge mannen in witte bermuda’s, sloffend door het warme 
witte zand. Mijn vriendin en ik trapten er in: De zee was best in bewe-
ging, de boeg van de sloep sloeg schuimend sproeiwater in de golven. 
Haar roodgeverfde haar – ze was een twijfelhippie – hing in slierten 
weg van de bries. Twee foto’s: één waarop ze lachend achterom kijkt en 
één waarop ze schijnbaar gespannen richting commerciële bestemming 
tuurt; pikant detail: haar minirokje waait omhoog en op het moment 
van afdrukken zie je haar badstoffen onderbroekje voor een klein, on-
schuldig deel. Later bleek dat haar moeder deze mening niet deelde: 
“Grôte skàànd! Gauw kapot skeure…” maande zij haar dochter. Dat 
gebeurde natuurlijk niet. Ik herinner me verder dat de grotten best wel 
de moeite waard waren, ’t was ook allemaal niet zo duur, achteraf.

We hadden gespaard voor de vakantie, kregen de auto van thuis en 
gingen voor het eerst samen twee weken weg. We reden de lange au-
tobaan van ons dorp tot aan Tossa in een ruk; we waren jong, wild 
en avontuurlijk. Toch was ik blijkbaar ’s nachts naast haar op de pas-
sagiersstoel in slaap gevallen en toen ik wakker werd vertelde ze dat ze 
honderden kilometers lang ’n soort stalker op de autobaan had gehad, 
die constant achter haar reed en af en toe voorbij kwam om indringend 
naar binnen te kijken. Bij Montpellier had de engerd de donkere snelweg 
verlaten. Ze was inderdaad ’n hele mooie, sensuele meid en ik was haar 
lover. We namen een kamer in een low-budget hotel en dat zouden 
we ook weten, ook. ’n Ranzige douchecel, vermolmde houten luiken 
op het betonrotte balkonnetje en één matras waar een stalen veer zó 
doorheen stak.
Maar dat deerde niet: we sliepen natuurlijk op dat ene goede matras, 
bedreven de liefde zo vaak en zo gepassioneerd als we konden en ver-
dronken in elkaars adoratie. ’n Paar jaar later, we waren nog niet ge-
trouwd (“Vur de wet is nog nie vur ’t bed”, gold als heersende mo-
raal) lulde ik m’n mond voorbij: tijdens ‘n verjaardag vertelde ik over 
die shabby kamer en corrigeerde me ’n fractie te laat door ’t over die 
kamerS te hebben. De daarop volgende stilte was pijnlijk voelbaar, maar 
niemand die er op in durfde te gaan. Tsja, ’t is wel een schril contrast 
met de wereld van nu, waarin met de dochters wordt overlegd of ze op 
14-, 15- of 16-jarige leeftijd aan de pil mogen, of dacht u soms van niet? 
Onze vakantie leek eindeloos, ik kan me niet één dag met slecht weer 
herinneren en we aten en dronken mateloos, vreeën, sliepen zolang we 
wilden en hielden geld over, daar in Tossa. Eens lagen we, geestelijk en 
lichamelijk uitgeput, te snurken op een verlaten deel van het strand. Ik 
hoorde in mijn droom een naderende phalanx Spartaanse krijgers, voor-
afgegaan door herauten met kromme bazuinen, maar toen ik mij ogen 
open deed ontwaarde ik een overhangende scheepsboeg met dreigen-
de, neerlaatbare loopplank, galmende scheepstoeter en op hoge toon 
schreeuwende bemanningsleden: lagen we dus op de aanlegplaats van 
de varende cityhoppers en het hele strand keek ons alleen maar schaap-
achtig aan. Verkassen dus maar.
Op ’n dag was de zee tamelijk ruw en flinke golven beukten op het 
smalle strand. Toch stond de helft van de badgasten in het water en die 
lieten zich door de elementen op en neer tillen. Ik besloot ook deel te 
nemen aan het vertier en keek om naar m’n vriendin, die er geen zin in 
had. Plotseling voelde ik hoe al het water onder m’n voeten werd weg-
gezogen. Ik draaide me om en keek op tegen een muur zeewater van 
enkele meters hoogte. En dan gaat alles snel: de kolkende watermassa 
bedolf de mensen, die geen balans meer hadden en weerloos met de 
elementen werden meegesleurd. Overal paniekerig gegil en langzaam 
kroop iedereen met lichtere of zwaardere kneuzingen het strand op. 
Toen ik terugstrompelde naar het hotel bleek dat onze auto was weg-
gesleept. Memorabel vakantietje, dat wel.

Catalaanse mosselen (zonder gehakt) 
2 kg mosselen, 2 blikken tomatenblokjes, 2 uien, 2 tenen knoflook, 
1 eetl. verse tijmblaadjes, 2 glazen droge witte wijn, 1 theel. zoet papri-
kapoeder
Snipper de ui fijn en fruit glazig in de olie. Schenk de wijn erbij en laat 
’n paar minuten koken. Breng in een ander pannetje de tomatenblokjes, 
tijmblaadjes, gesnipperde knoflook en paprikapoeder aan de kook en 
laat 10 minuten pruttelen. Zet het vuur onder wijn hoog en doe de mos-
selen in de pan. Kook ze in totaal 5 minuten, maar giet er halverwege 
het tomatenmengsel over en schep ’n keer om. Schep vlak voor het 
einde nog ’n keer om. Serveer met knapperig stokbrood.

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

Opwaaiende 
zomerrokjes

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Transport Academie de enige 
LZV examen locatie omgeving 
Eindhoven / Son.
Ook spoedopleidingen!!!
Praktisch en besloten terrein 
toetsen!!!

Transport Academie dé Transportopleider uit Son

NIEUW vanaf nu...
C, CE en LZV opleidingen

www.transportacademie.nl

Odisco vergeet Alico pijn te doen

Afgelopen zondag speelden de da-
mes van Odisco de belangrijke uit-
wedstrijd tegen Alico uit Schijndel. 
Winst was een must in de strijd te-
gen degradatie.

Aanvankelijk leek de Ollandse ploeg 
moeite te hebben met de fysieke 
manier van verdedigen van de da-
mes van Alico. Door geduldig rond 
te spelen en te wachten op het 
foutje van de tegenstander zouden 
de kansen gecreëerd moeten wor-
den. De eerste helft deed de ploeg 
dit uitstekend. Odisco nam een 2-0 
voorsprong door efficiënt om te 
gaan met de kansen. Alico schoot 
van afstand de 1-2 binnen, maar 
dit doelpunt werd direct gecounterd 
door een korte kans te benutten na 
een heel slimme pass. In de 5 minu-

ten die hierop volgden speelde de 
Ollandse ploeg wat slordig en was 
verdedigend even afwezig. Alico 
profiteerde door twee keer te sco-
ren, 3-3. Vanaf dat moment namen 
de Ollandse dames het initiatief de-
finitief over. Verdedigend speelde de 
ploeg geconcentreerd en aanvallend 
werd weer geduldig gezocht naar 
de mogelijkheden. Door twee af-
standsschoten en het benutten van 
de kansen na fouten van de tegen-
stander liep Odisco uit. Vlak voor 
rust scoorden beide ploegen nog 1 
maal waardoor Odisco met een 4-9 
voorsprong de rust in ging.
 
De tweede helft was een kopie van 
de eerste, maar daar waar in de eer-
ste helft vrijwel alle kansen rond de 
korf benut werden, waren de dames 

van Odisco nu een stuk slordiger. 
Hierdoor bleef Alico geloven in een, 
voor hun, goede afloop van de wed-
strijd. Toch lieten de Ollandse dames 
hun tegenstander niet dichterbij ko-
men. Elke treffer van Alico werd di-
rect geneutraliseerd door een tegen-
treffer, mede dankzij een 100% score 
in het benutten van de vrije ballen in 
de tweede helft. Dat Alico in de laat-
ste 10 minuten nog twee keer kon 
scoren was enkel van belang voor 
de statistieken. Odisco won verdiend 
met 10-14, maar vergat de tegen-
stander echt pijn te doen.
 
De doelpunten werden gemaakt 
door: Marlon v. Heeswijk 6, Lisa 
Wouters 3, Meike Leenderts 2, 
Myrthe v. Heereveld 2 en Jessie 
Wouters

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 Nijnsel presteert ver ondermaats
De start van het tweede deel van de 
veldcompetitie werd voor de korf-
balsters van Nijnsel 1 niet helemaal 
wat men er zich van had voorgesteld. 
De ploeg creëerde vele kansen, maar 
benutte er veels te weinig. 

De wedstrijd is nog geen minuut oud 
of het eerste afstandsschot wordt 
raak geschoten door Sandra Verha-
gen. Deze opening beloofde veel 
voor de rest van de wedstrijd, maar 
later bleek dat Nijnsel niet lekker in 
de wedstrijd zat. Binnen vijf minu-
ten lastte coach Fred van Oekel een 
time-out in. Er werd te veel onnodig 
balverlies geleden. Met de verkregen 
aanwijzing wist de aanvallende ploeg 
binnen enkele minuten een mooie 
kans te creëren die door Astrid van de 
Laar beheerst wordt afgerond, 0-2. 

In de verdediging had Nijnsel enorme 
moeite om de bal goed uit te bren-
gen, waardoor deze regelmatig on-
derschept werd door De Weebosch. 
Als de bal dan toch in het aanvalsvak 
terecht kwam, schoot Nicole de Ko-
ning van afstand raak. Vlak voor rust 
lukte het De Weebosch om toch een 
puntje binnen te halen: 1-3. 

Coach van Oekel was bij lange na 
niet tevreden. Er zal een stuk beter 
gespeeld moeten worden om twee 
punten mee te kunnen nemen. Het 
begin van de tweede helft ging een 
stuk beter. Er werd naar elkaar ge-
keken en de keuzes die gemaakt 
werden, waren goed. Dit leverde in 
de zesde minuut een strafworp op 
waardoor Nijnsel het gat nog wat 
vergrootte. Vanaf dat moment zakte 

KV Nijnsel volledig terug. De ene na 
de andere grote kans werd gemist. 
De Weebosch scoorde daarentegen 
wel. Toen vlak voor het eindsignaal 
dan zelfs de gelijkmaker viel, leek 
Nijnsel het volledig op te hebben 
gegeven. Er volgden nog wel kan-
sen, maar het gat van de korf werd 
gemist. Dat Nijnsel de punten moest 
delen, was dan ook zeer terecht. De 
Nijnselse dames wilden graag, net als 
tijdens de zaalcompetitie ook buiten 
presteren. Met nog slechts vijf wed-
strijden te gaan, maken zij nog kans 
om op de eerste plaats te eindigen. 
Met dat besef zullen zij de rest van de 
veldcompetitie hun tegenstanders te-
gemoet treden. Doelpunten: Sandra 
Verhagen, Astrid van de Laar, Nicole 
de Koning, Myrna Foolen en Anne 
Sijbers.

Evelyne Evers wint met Ohlala in Uden

De laatste weken is er veel te doen 
geweest omtrent de paardensport; 
zowel Indoor Brabant als de Neder-
landse Kampioenschappen vonden 
afgelopen weken plaats. Jammer 
genoeg werden daar door Pleun en 
Bram geen overwinningen behaald, 
maar het is in ieder geval een mooie 
ervaring voor de toekomst.  Een aan-
tal andere leden nam op verschillen-
de wedstrijden succesvol deel, met 
mooie resultaten. 

De prachtige reeks van Evelyne 
Evers, met goede resultaten, werd 
vorig weekend verder uitgebreid. In 
Uden nam ze deel aan de dressuur-
wedstrijd, waar ze met het paard 
Ohlala aan de start verscheen. In 

de klasse M2, die verreden werd in 
handicap met de klasse M1, wis-
ten ze knap de overwinning op hun 
naam te schrijven. Daarnaast blijft 
het aantal leden maar stijgen bij de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters. Nieuw 
lid Maud Tillemans ging dit weekend 
naar Lieshout, waar ze voor het eerst 
onder de Rooise vlag deel nam aan 
een dressuurwedstrijd. Met Ysabella 
F deed ze mee aan twee proeven in 
de klasse D/E-L1, waarbij ook deze 
werden verreden in handicap met de 
klasse D/E-L2.  De eerste proef wist 
ze een mooie 3de prijs te bemach-
tigen en ook de tweede proef werd 
beloond met een 2e plaats.  Afgelo-
pen zaterdag startte Julia Geers haar 
paard Darwin in de klasse B. Twee 

foutloze omlopen werden neergezet, 
waardoor zijn op een 6e plaats ein-
digden. Bram van Gaal had zich tij-
dens de Brabantse Kampioenschap-
pen met Wannebee geselecteerd 
voor de Nederlandse kampioen-
schappen in de klasse Z, die afgelo-
pen zaterdag plaatsvonden. Helaas 
geen prijs als resultaat, maar twee 
goede manches waar hij tevreden op 
terug kan kijken. 

paardensport

www.facebook.com/demooirooikrant
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Dai-Ippo naar Geldrop

judo

Met een grote groep reisde Dai Ippo 
naar Geldrop. Ervaren wedstrijdjudo-
ka’s maar ook beginnende. Het toer-
nooi werd voor de 6e keer georgani-
seerd en is al niet meer weg te denken 
op de wedstrijdkalender. 

Uiteindelijk wisten ze vijf prijzen te 
bemachtigen. Dewy Lo-A-Njoe, Noa 
Hooi en Sara van de Wetering wisten 
een 1e plaats te bemachtigen. De nog 
jonge Sara had de laatste tijd al ver-
schillende goede resultaten behaald 
en deze 1e plek is een bevestiging dat 
ze steeds beter wordt. Ze verloor dan 
haar laatste partij maar ze was voor de 
anderen al niet meer in te halen.  Kim 
Hooi nam een 2e prijs mee naar huis. 
En nieuwkomer Arman Wardanjan 
nam een mooie 3e plek in.
Gijs Packbiers,  Jim van der Ven en 
Luc van Oorschot draaiden een goed 
toernooi maar moesten helaas in hun 

laatste partij genoegen nemen met 
een ondankbare 5e plaats. Voor Luc 
van Oorschot was dit vooral zuur om-
dat hij in zijn 1e partij niet een score 
kreeg en hij later niet als winnaar werd 
aangewezen. Dus een valse start voor 
Luc maar hij wist daarna nog een paar 
mooie partijen te draaien.  Vooral Jim 
had een zware dag. Met zes partijen 
waarvan twee die in een golden score 
beslist moesten worden eisten hun tol. 
Vooral de partij tegen de Nederlands 
kampioen was zeer de moeite waard 
om naar te kijken. 
De nieuwelingen vielen dan nog wel 
niet echt in de prijzen toch vielen zij wel 
op met mooi judo. Sep Pruisen, Siem 
de Visser en  Niels van de Laar wisten 
toch nog één of twee partijen te win-
nen en mogen rustig verder groeien. 
Voor de anderen die niet in de prijzen 
vielen is er weer werk aan de winkel. 

darten

Softtip competitie
Na een lange tijd niks meer gehoord 
te hebben van de softtippers uit Sint-
Oedenrode wordt het weer hoog tijd 
voor een update. Intussen zijn er weer 
diverse wedstrijden in de single com-
petitie gespeeld en in de reguliere 
competitie. Ook zijn er twee darttoer-
nooien geweest waaronder de Open 
Zuid-Brabantse kampioenschappen 
en de Europese kampioenschappen.

In beide toernooien zijn er diverse 
prijzen gewonnen door de Rooise 
darters. Twan Snoeck, uitkomend 
voor Van Ouds werd tweede in de 
Zuid-Brabantse kampioenschappen. 
Jaap Schapendonk (Kofferen bar) 
werd tweede bij de Europese kam-
pioenschappen in Sevenum. Jarno 
kapteijns en Carlo de Hoon (van 
Ouds), Hein Jansen en Arno van Ros-
malen (Kofferen bar) en Jorrit Foolen 
(d’n Dommel) wonnen ook diverse 
prijzen in beide toernooien. Rooise 
darters kunnen zich dus met de beste 
meten.

In de eerste divisie competitie heeft 
team Van Ouds het de laatste tijd een 
beetje laten afweten en zijn gezakt 
van de derde naar de zesde plaats. 
Ook moeten we helaas mededelen 
dat Kofferen 1 van de eerste plaats 
is gestoten door Oranjebar 1, maar 
dat wil niet zeggen dat het verwachte 
aanstaande kampioenschap van het 
Kofferen is verspeeld. Integendeel, de 

darters zijn nu extra gefocust op het 
kampioenschap en  hebben de schrij-
ver van dit stukje verzekerd dat ze er 
alles aan gaan doen wat in hun mo-
gelijkheid ligt om het kampioensfeest 
naar Rooi te halen. De Dommel kan 
maar niet van de laatste plaats afko-
men. D’n Toel doet nog steeds goed 
mee in de bovenste helft van de twee-
de divisie kampioenschappen.

Zomeractiviteit
De zon begint te schijnen en de ter-
rassen lopen weer vol. Dus hoogtijd 
voor de zomeravondcompetitie softtip 
dart. In deze twee tegen twee com-
petitie worden 19 legs gespeeld op 
een donderdagavond. Wil je ook eens 
het softtipdarten proeven? En je hebt 
van juni tot en met augustus een paar 
vrije donderdagen. Geef je dan op via 
0647660053 of vul op www.bullshoo-
ter.nl het inschrijfformulier in.

We denken ook aan de dames
Wil jij als dame/meisje/vrouw vanaf 
16 jaar er eens op uit? Wil je een ge-
zellige avond/middag/ochtend? Dan 
hebben wij een leuke bezigheid voor 
je. We beginnen namelijk weer aan de 
ladysnight competitie. Dit is een sin-
gle competitie in de zomermaanden 
die alleen toegankelijk is voor dames 
vanaf 16 jaar. Geef je op voor deze 
competitie via 0647660053 of vul op 
www.bullshooter.nl het inschrijffor-
mulier in.

Scholierenloop 2014hardlopen

SV Fortuna`67 organiseert zondag 13 
april de jaarlijkse scholierenloop op 
Camping de Kienehoef.

Dit specifieke Rooise evenement 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
onze sponsor, een garagebedrijf uit 
Nijnsel (Johan Markgraaf).
Het is laagdrempelig waardoor het 

evenement open staat voor alle kin-
deren t/m 16 jaar (niet alleen uit Sint-
Oedenrode, kinderen uit Schijndel, 
Liempde en andere plaatsen zijn ook 
van harte welkom). Alle deelnemers 
worden na beëindiging van de wed-
strijd beloond met een medaille, een 
diploma en voor de eerste drie in iede-
re leeftijdscategorie een mooie beker, 

beschikbaar gesteld door de sponsor 
van dit evenement. 

Deelname kan via een voorinschrij-
vingsformulier, dat op de lagere 
scholen in Sint-Oedenrode is uitge-
reikt of te downloaden is van de SV 
Fortuna`67-site www.fortuna67.nl  
Na-inschrijving is ook mogelijk vanaf 
11.30 uur in de kantine van Camping 
de Kienehoef, aan de Zwembadweg 
37 in Sint-Oedenrode.

De wedstrijden beginnen om 12.00 
uur met de kinderen t/m 4 jaar. Ver-
volgens starten de leeftijdscategorieën 
per jaar oplopende tot 13 jaar en als 
laatste de gecombineerde leeftijds-
groep van 13 t/m 16 jaar.
Afstanden zijn 595 meter voor 2 t/m 7 
jaar, 1095 meter voor 8 t/m 12 jaar en 
2035 meter voor 13 t/m 16 jaar.
Kosten zijn € 1,50 per deelnemer.
Informatie: Peter Hellings 
0413-478463

Toeschouwers, familieleden en sup-
porters zijn uiteraard van harte wel-
kom!!

Jeugdig Rooi geeft voorsprong 
uit handen

hockey

De jeugd heeft de toekomst, dat 
geldt zeker ook voor Rooi dames 1. 
En wat is er leuker dan het opleiden 
van jeugdspelers tijdens dit succes-
volle seizoen. Sinds de winter is er 
dan ook een groepje van vijf ‘jonkies’ 

bij dames 1 aangesloten. Talenten 
Anne van Esch, Maaike Rooyakkers, 
Iris Touw,  Pleun Engbers en Anna van 
de Wetering laten wekelijks zien wat 
zij in huis hebben. Anne van Esch en 
Maaike Rooijakkers maakten beiden 
zelfs al hun debuut in de competitie. 
En ook afgelopen zondag, toen Rooi 
thuis de dames van Helmond trof, 
zaten deze meiden bij de wedstrijd-
selectie. Daarbij vervingen ze Kyra 
Schellekens en Floor Rooijakkers, die 
beiden door een blessure de wedstrijd 
aan zich voorbij moesten laten gaan. 

De grote groep supporters kreeg een 
spannende wedstrijd voorgeschoteld 
waarin Rooi op voorsprong kwam. 
Via een knappe backhandvoorzet van 
Hilde Sijbers werd Iris van de Loo be-
reikt. Deze spits, die al weken in goede 
vorm verkeert, tipte de bal achter de 

keepster van Helmond. Na rust werd 
via Vera Schellekens en Elles Kraay-
vanger slim een strafcorner verdiend. 
Het was Hilde Sijbers die deze corner 
verzilverde en 2-0 op het scorebord 
zette. Met nog maar een kwartier te 
spelen leek er voor Rooi geen vuiltje 
aan de lucht. Maar twee momenten 
van onoplettendheid gaven Helmond 
de ruimte om het Rooise feestje als-
nog te bederven. De wedstrijd ein-
digde daardoor in een 2-2 gelijkspel. 
Captain Eefje Janus werd door de 
groep gekroond voor haar spel en 
inzet en benoemd tot Woman of the 
Match.  Rooi blijft daarmee op een 
derde positie. Zondag wacht de derby 
tegen De Hopbel. De Rooise dames 
treden om 12.45 aan in Schijndel. 
Wellicht met opnieuw een aantal ta-
lentvolle jonkies in de gelederen..

v.l.n.r. Anne van Esch, Eefje Janus 
en Maaike Rooijakkers

Jesse van de Biggelaar
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Jesse van de Bigge-
laar  is zondag 6 april  “Pupil van 
de Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Stormvogels’28 
1.
Jesse voetbalt in de F8. Zijn  leiders  
zijn Jeroen van Eertwegh en Dennis 
van Dijk. De trainers van de F8 zijn 
Bert van Eertwegh en Leo Evers. 
Jesse is in augustus begonnen bij 
de F9 maar werd al snel wegge-
kocht door de F8. Daar zijn ze erg 
blij mee want hij is zo sterk en heeft 
zo veel energie dat hij over het hele 
veld te vinden is, overal ballen af-
pakt en de meeste doelpunten 
heeft gemaakt. Niemand houdt 
hem tegen. PSV is  zijn favoriete 
voetbalclub. Jesse zijn hobby’s zijn 
natuurlijk voetbal en tennis wat hij 
ook heel goed kan. Hij  zit in groep 
5 van de  Kienehoefschool. Reke-
nen vindt hij het leukst om te doen. 

Hij is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Jesse 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out volgen.
Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Sint-Oedenrode Heren 1 opnieuw koploper

Na de gewonnen partij van vorige 
week beloofde Rooi  - HOD een 
spannende pot te worden. HOD 
moest namelijk op de volgens hun 
‘archaïsche zandvlakte’ het spel 
maken om de 1-6 nederlaag recht 
te zetten van de vorige ontmoeting. 
HOD en Rooi waren de nummer één 
en twee op de ranglijst met hetzelf-
de aantal punten. HOD stond eer-

ste op doelsaldo. De spanning was 
voor de wedstrijd al erg aanwezig in 
de kleedkamer.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Rooi 
met 0-1 achter, echter kwam er 
al snel een antwoord van Rooise 
kant. Één minuut later scoorde Rooi 
de 1-1, na prachtig veldspel gaf 
Matthijs van Roessel een goede 
voorzet die Tom van den Akker erin 
tipte. Het mooie veldspel van Rooi 
ging door, echter HOD werd fysiek 
en er zaten wat gemene overtredin-
gen bij. Ondanks het goede veldspel 
was het HOD dat in de 28e minuut 
de 1-2 wist te scoren. Dit was tevens 
de stand bij rust.

De druk werd in de tweede helft gro-
ter en Rooi moest flink aan de bak. 
Na drie gemiste corners, was het Piet 
van Eijndhoven die bij de vierde cor-
ner de bal bij een speler van HOD 
op het lichaam pushte. Hiervoor 
gaf het arbitrale duo een terechte 
strafbal, die door Willem van der 
Heijden werd benut. Dit zorgde voor 
een stand van 2-2. Ook werd het 
fysieke spel van HOD bestraft. Rooi 
heeft vijftien minuten met een man 
meer gehockeyd. In de 58e minuut 
pushte Willem de strafcorner strak in 
de kruising, dit was de 3-2. Rooi wist 
dit vast te houden en de drie punten 
bleven in Rooi, de club met de ar-
chaïsche zandbak.
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 2 APRIL

T/M DINSDAG 8 APRIL
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KIJK OP ACTION.NL

PASEN

1GB
mobiel internet 

en max. €15,- 

beltegoed

GROTE KEUZE
DESIGNS!

WOONTREND!

TOPKWALITEIT!

3 PAAR

SFEER
LANTAARN
glas met tekst en koord
22x24 cm

DOUCHE
RADIO
diverse kleuren

DAMES
BROEK
slimfit model
diverse kleuren
maten 34-44

LEBARA MOBILE
SIMKAART
incl. micro SIM-kaart
ook geschikt voor
smartphones

verkrijgbaar bij 
de kassa en/of 
servicebalie

SCHELPVORM
ZANDBAK
ook te gebruiken 
als zwembad
87x76x19 cm
excl. inhoud

HUISDIEREN
MAT
superzacht fleece
diverse kleuren
70x100 cm

WERCKMANN 
TUINGEREEDSCHAP
• schoffel, hark of krabber 
 van verzinkt staal
• gazonhark van kunststof
• extra stevige gelakte houten
 steel 140x2.8 cm

CULINAIRY GARDEN 
COMPLETE KWEEKSET
bonsai, kruiden, 
groenten of 
bloemen

ONKRUID
BESTRIJDER
gebruiksklaar
750 ml

MIEREN- OF
SLAKKENBESTRIJDER
gebruiksklaar
mieren:
250 gram
slakken:
500 gram

NAADLOOS
ONDERGOED
diverse kleuren
maten S-XXL

BOXER, HEUPSLIP, 
TAILLESLIP

1.69
COMFORTBEHA, 
SINGLET, TOP

2.49

TUIN
ZITKUSSEN
38x38 cm

HEREN
SOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 39-46

SUN
VAATWASTABLETTEN
all-in-one
hydrofilm

KUNSTSTOF
KWEEKKAS
trendy kleuren
38x24x19 cm

DAMES
TRENCHCOAT
zwart, zand of print
100% polyester
maten S-XL

1.49 3.19

7.49

6.49 0.69

2.99

3.293.49

4.49

2.49

2.99

1.69

1.29

11.99

1.89

6.99

vanaf:

TRENDY
WINDLICHT
met tekst
10x10 cm

1.29

6-IN-1
ZADENSET
bloemen, 
kruiden of 
groenten

0.65

FUNNY
BADMUTS

1.49

MIEREN
LOKDOOS
SET/2

1.99

WERCKMANN
SPADE OF BATS
met essenhouten steel

5.49

KINDER
STOEL
stapelbaar

1.99

SHINE
GLANSSPOELMIDDEL
1 liter

0.79

DAMES
TOP
maten 
S-XXL

2.99

80 STUKS

Elders
1.29
1.49

Elders
1.99
2.49

Elders
4.95
6.95

Elders
2.99
4.95

Elders
2.99
3.99

Elders
29.95
49.95
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Bij KV Rooi 1 ontbreekt wilskracht
Een wedstrijd voor KV Rooi 1 waar 
punten gepakt moesten worden. 
Helaas begon de tegenstander feller 
aan de wedstrijd en openden zij de 
score met 0-1. 

Gelukkig was het daarna Ilse van den 
Bosch die haar doorloopbal in de korf 
wist te gooien. Klimroos wist hier snel 
op de reageren en wist uit te lopen 
tot 1-3. De hoofden werden bij KV 
Rooi bijeen gestoken om in te lopen 
op deze achterstand. Daisy Schuur-
mans wist van afstand achter de korf 
te scoren en bracht daarmee de stand 
op 2-3. Klimroos zette hun felheid 
door en zij wisten opnieuw de korf 
te vinden: 2-4. Daarna was het Ellen 
Hulsen voor KV Rooi die haar door-
loopbal in de korf mikte en bracht 
hiermee de stand op 3-4. Helaas wist 
KV Rooi deze stijgende lijn niet door 
te zetten en wist Klimroos nog twee 
keer voor rust te scoren: 3-6.

Er moest iets veranderen aan de 
kant van KV Rooi, felheid, agressie 
en zelfvertrouwen moesten de mei-
den zien te krijgen volgens coach 

John Nooijen. Direct na rust was KV 
Rooi goed gefocust en was het Ilse 
van den Bosch en Rachel Heijmans 
die allebei met een kort kansje de 
korf wisten te raken. KV Rooi kwam 
hierdoor weer dichterbij: 5-6. Helaas 
was daarna het woord aan Klimroos 
en wisten zij ook twee maal te sco-
ren: 5-8. KV Rooi liet het hier niet 
bij zitten en het was Daisy Schuur-
mans die haar korte kansje in de korf 
mikte: 6-8. KV Rooi leek niet opge-
wassen tegen het fysieke spel van 
de tegenstander, zij wisten hier goed 
gebruik van te maken en brachten 
daarmee de stand op 6-10. Ilse van 
den Bosch probeerde de eer nog 
te redden met haar afstandsschot, 
maar helaas was het laatste woord 
aan Klimroos, hiermee brachten zij 
de eindstand op 7-11. De betere 
tweede helft aan de kant van KV 
Rooi was niet genoeg om het spel 
van Klimroos te onderbreken. A.s. 
donderdag speelt KV Rooi 1 voor 
de beker tegen Heumen thuis om 
20.00u. Zondag gaat de competitie 
verder voor KV Rooi tegen De Horst 
thuis om 13.00u. 

Jenty van der Meijden
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 6 april is Jenty van der 
Meijden speelster van de wedstrijd 
bij KV Rooi 1 tegen De Horst 1. Zij 
mag daarbij de eerste doorloop-
bal van de wedstrijd nemen en dan 
vanaf de reservebank de wedstrijd 
verder bekijken. Jenty zelf kan ook 
al heel goed korfballen, ze doet ook 
altijd heel goed mee bij de trainingen 
en in de wedstrijd. Winnen vindt ze 
het allerleukste. KV Rooi wenst Jenty 
samen met haar ouders en zusje een 
hele sportieve wedstrijd toe.

Kienavond KV Nijnsel
Op maandag 7 April a.s. houdt K.V. 
Nijnsel een gezellige kienavond met 
veel mooie prijzen. Dit als afsluiting van 
ons feestweekend n.a.v. ons 50 jarig 

jubileum. De kienavond wordt gehou-
den in zalencentrun de Beckart, Oude 
Lieshoutseweg 7 in Nijnsel. Het begint 
om 20.00 uur. Breng gerust uw familie, 

vrienden en kennissen mee. Hopelijk 
tot ziens op maandag 7 april a.s.

Uitbreiding BV De Klutsersjeu de boules

In verband met een banentekort bij 
Boulesvereniging De Klutsers heeft de 
vereniging een verzoek gedaan aan de 
Stichting Nijnsels Algemeen Belang 
voor uitbreiding van het complex ach-
ter De Beckart met twee banen.  

Het verzoek is door het bestuur van 
NAB goedgekeurd. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden voor de uitbreiding 
aangevangen. Over twee weken 
hoopt men met de uitbreiding klaar 
te zijn zodat men dan de beschikking 

heeft over tien banen. Vooral bij het 
organiseren van toernooien bleek 
het tekort aan banen een probleem.
Tevens is in het kader van Nldoet 
de toiletgroep in de Beckart, die in 
gebruik is bij de club en door jeugd-
disco The Joy, opgeknapt en van een 
nieuw kleurtje voorzien. De ruimte 
ziet er momenteel weer schitterend 
en representatief uit.  Door de uit-
breiding is het weer mogelijk om 
nieuwe leden toe te laten. De doel-
groep is vooral jonge mensen te mo-
tiveren voor het deelnemen aan het 
spel en daarmee de sociale contac-
ten te bevorderen.

Geïnteresseerden kunnen zich nog 
aanmelden en deelnemen aan de 
instructiedagen gedurende 3 zater-
dagen. De aanvang hiervan is za-
terdag 12 april. Zij kunnen contact 
opnemen met het bestuur of met 
secretaris Rien van der Loo.  
Telefoon 0413-474165 of email: 
riengina@kpnmail.nl  

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

Familiedag en loterij verplaatst naar 13 april

KV Nijnsel maakt zich op voor feestje
Komend weekend is het zover. Dan 
viert KV Nijnsel haar vijftigjarige ver-
jaardagsfeest. Omdat het een echte 
dorpsclub is, doet het dat met het 
Nijnselse volk. 
Op vrijdag 4 april wordt er een reünie 

gehouden vanaf 20.00 uur in de kanti-
ne van VV Nijnsel / TVE Reclame. Alle 
leden en oud-leden zijn welkom. Er 
zijn meer dan 160 aanmeldingen. Een 
dag later is het groot feest in de kan-
tine van de voetbalclub. Dan viert de 

korfbalclub het jubileumfeest. Eigenlijk 
zou op zondag de familiedag en de 
loterij plaatsvinden op het korfbalveld, 
maar dat wordt een week verzet door 
het naderende kampioenschap van VV 
Nijnsel / TVE Reclame. 

1e en 2de Paasdag
Paasbrunch vanaf 11.00 uur

€ 24,95 per persoon
inclusief 1,5 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
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Jan Voets

Nissan Qashqai 1.6, acenta
MPV/benzine
Km. stand: 24.500km

Bouwjaar: 2008 Mazda 2 Sportive 1.4
2006
75.000 km

Jan Voets

Nissan Qashqai 1.6, 
acenta
Km. stand: 24.500km

Bouwjaar: 2008 Mazda 6 Sportbreak 1.8 
Touring
Km. stand: 110.000 km

Bouwjaar: 2007 
100% dealeronderhouden

Autoservice Wehkamp.
0413-473002

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

carwash

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

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

BMW X3 3.0d Executive 
automaat 
Km. stand: 132.981 km 

Bouwjaar: 2004

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

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

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

MINI Mini 1.6 One 
Business Line
Km. stand: 38.832

Bouwjaar: 2011

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

Suzuki Alto 1.0 Comfort 
Incl MET LAK E 8999 

Bouwjaar: dec. 2013 Ford S-Max 2.5 20V 
Turbo 162KW
Km. stand: 175.000 km

Bouwjaar: 2008

Toyota Landcruiser 3.0 
D4D

Bouwjaar: 2004

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

 NU IN PRIJS VERLAAGD 
€  15.995,- Prijs: € 9.950,-

Prijs: € 10.950,-Prijs:  € 7.999,-

Prijs:  € 16.950,-

Prijs: € 14.750

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Schoenmakers

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

Hyundai Santa fe 
2.2 CRDi Style
Km. stand: 90.461 km 

Bouwjaar: 2007 

Prijs:  € 13.750,-
Volkswagen Touran
Km stand: 105.942 km

Bouwjaar: 2004

Prijs: € 9.250,-

Autoservice Wehkamp.
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash 
Volop winterbanden op voorraad

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

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Porsche Boxer S 3.2 liter
Nieuwstaat
Bouwjaar 2000
Km. Stand 45.000

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

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

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

BMW 3 Serie Gran Turismo 
320d Aut.High Exe.Luxury Line
Transmissie Automaat
brandstof Diesel

bouwjaar 27-06-2013
kilometerstand 25.320km
kleur Saphirschwarz
btw auto Ja

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

Opel adam 1.2 jam 
bouwjaar 2013,
kilometerstand 16650 km

nieuwprijs € 18500,- 

Mercedes Sprinter 
313CDI L2 H2 Airco
Km.stand 96.082

Bouwjaar 2010
Nieuwstaat!!!

Toyota Verso 1.8
bouwjaar  2010 
Kilometerstand 66.786 km 

Brandstof Benzine 
Semi-automaat 

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

Prijs: € 6.950,-

Prijs:  € 17.950,-
excl. btwPrijs:  € 13.250,- 

Prijs: € 20.000,-

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Schoenmakers

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

Prijs:  NU € 12.950,- 
Peugeot 207 Sublime 1.6 
VTI 16V SW Outdoor
Kilometerstand 93.970 km

Bouwjaar 2008
Brandstof Benzine
Stationwagen

Prijs:  € 8.950,-

Jan Voets

Nissan Qashqai 1.6, 
acenta
Km. stand: 24.500km

Bouwjaar: 2008 Mazda 6 Sportbreak 1.8 
Touring
Km. stand: 110.000 km

Bouwjaar: 2007 
100% dealeronderhouden

Autoservice Wehkamp.
0413-473002

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

carwash

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

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

BMW X3 3.0d Executive 
automaat 
Km. stand: 132.981 km 

Bouwjaar: 2004

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

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

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

MINI Mini 1.6 One 
Business Line
Km. stand: 38.832

Bouwjaar: 2011

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

Suzuki Alto 1.0 Comfort 
Incl MET LAK E 8999 

Bouwjaar: dec. 2013 Ford S-Max 2.5 20V 
Turbo 162KW
Km. stand: 175.000 km

Bouwjaar: 2008

Toyota Landcruiser 3.0 
D4D

Bouwjaar: 2004

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

 NU IN PRIJS VERLAAGD 
€  15.995,- Prijs: € 9.950,-

Prijs: € 10.950,-Prijs:  € 7.999,-

Prijs:  € 16.950,-

Prijs: € 14.750

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Schoenmakers

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

Hyundai Santa fe 
2.2 CRDi Style
Km. stand: 90.461 km 

Bouwjaar: 2007 

Prijs:  € 13.750,-
Volkswagen Touran
Km stand: 105.942 km

Bouwjaar: 2004

Prijs: € 9.250,-
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He	 el 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Live on stage
5 april

 Blues Wheel
21.30 uur

D� e maand:
3-gangen 

keuzemenu 
€ 24,50

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 23 was de hoogste score 
voor St.Joris (82). Met nog 3 rondes 
te gaan stijgen de kansen voor Oud 
Rooi (voorsprong van 56 punten).

Korte partijen:Jos van Doremalen 
(St.Joris) 30 car. in 5 beurten waarbij 
een serie van 18 (moy. 6,0),Renée 
Wisse (Dorpsherberg) 22 car. in 10 
beurten (moy. 2,20), Wim Lathou-
wers (Beurs) 32 car. in 11 beurten 
(moy. 2,90), Dorien Jans (Dorpsher-
berg) 24 car. in 11 beurten (moy. 
2,18), Dries van der Vegt (Oud Rooi) 
en Jack Verhaegh (Beurs) 26 car. in 
12 beurten (moy. 2,16), Wim Hul-
sen (Kofferen) 24 car. in 12 beurten 
(moy. 2,0), Theo Tebbertman (Bos-
kant) 44 car. in 13 beurten (moy. 
3,38), Carlo Mtsaers (’t Pumpke) en 
Noud Pouwels (St.Joris) 30 car. in 
13 beurten (moy. 2,30), Johnny Bax 
(Beurs) 22 car. in 13 beurten (moy. 
1,69), Toon Leijten (Kofferen) 20 
car. in 13 beurten (moy. 1,53), Al-
bert Kusters (St.Joris) 34 car. in 14 
beurten (moy. 2,42), Ton Rovers 

(Wapen van Eerschot) 28 car. in 14 
beurten (moy. 2,0) en Jan van den 
Bosch (Oud Rooi) 22 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,57).
Uitslagen: Krijt op Tijd – Dorpsher-
berg 76-61, Boskant – Oud Rooi 64-
76, Kofferen – Beurs 77-63, St.Joris 
– Wapen van Eerschot 82-58, Wellie 
Winne Welles – B.C. Eerschot 75-65,
Gin Keus – Jachtrust 67-73, ’t Pump-
ke – D’n Toel 63-77.
Stand: 1 Oud Rooi 1795, 2 Gin keus 
1739, 3 Kofferen 1684, 4 St.Joris 
1668, 5 Wellie Winne Welles 1659, 6 
Wapen van Eerschot 1656, 7 Boskant 
1641, 8 Jachtrust 1624, 9 D’n Toel 
1608, 10 Krijt op Tijd 1555, 11 Beurs 
1542, 12 B.C. Eerschot 1493, 13 ’t 
Pumpke 1452, 14 Dorpsherberg 1333.
Programma: Ma. 31 mrt. B.C. Eer-
schot – Krijt op Tijd
Di. 1 april: Oud Rooi – Dorpsherberg 
en D’n Toel – Gin keus 
Do. 3 april: Wapen van Eerschot – 
Wellie Winne Welles Jachtrust – Kof-
feren, ’t Pumpke – St.Joris en Beurs 
- Boskant  

Slechts één nederlaag teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Met uitzondering van team 1 won-
nen alle teams van Attaque hun 
wedstrijd. Vooral team 2 zette een 
goede stap richting het kampioen-
schap.

Attaque 1 speelde een belangrijke 
wedstrijd tegen Return Oss. Het ver-
loor deze wedstrijd met 7-3. Maarten 
Kerkhof won twee wedstrijden, in-
valler Leon Huijberts won er één, 
Dirk Kastelijn wist geen wedstrijden 
te winnen, iets wat al jaren niet meer 
was voorgekomen. Het team bezet 
met 33 punten de 5e plaats wat 
rechtstreekse degradatie betekent. 
Het zal dus de laatste 3 wedstrijden 

nog flink aan de bak moeten.

Attaque 2 speelde tegen directe con-
current Luto uit Tilburg. Het team 
sloeg een grote slag en won met 
maar liefst 8-2. Zowel Henry van 
Casteren alsmede Burt van Geffen 
wonnen hun drie wedstrijden, Frank 
van der Zanden won er één, verder 
werd ook het dubbelspel gewonnen. 
Door deze uitslag vergrootte Atta-
que de voorsprong op het inmiddels 
naar de 2e plaats gestegen Kruis-
kamp naar 14 punten. Dit mag het 
niet meer uit handen geven.

Attaque 3 speelde tegen Return Oss 

en won met 6-4. Stefan Kerk was 
goed op dreef en won al zijn wed-
strijden. Anne van der Sande won 
er twee, Bram Marinus wist ditmaal 
geen wedstrijd te winnen, verder 
werd ook het dubbelspel gewonnen. 
Het team bezet met 38 punten de 4e 
plaats. Het jeugdteam speelde tegen 
Never Despair uit Den Bosch en won 
met de maximale score van 10-0. Bas 
Janssen, Sam Heijmans en Mika van 
Heeswijk zorgden voor deze grote 
overwinning. Het team bezet met 39 
punten de 4e plaats en staat veilig in 
de middenmoot. A.s. vrijdag spelen 
de teams van Attaque hun laatste 
thuiswedstrijd in deze competitie.

Goed weekend voor 
Waterpolodames Argo

waterpolo

Nadat de verjaardag van coach Anja 
van Wanrooij op vrijdagavond goed 
gevierd werd door het hele team, 
mochten de dames op zaterdag naar 
Zoetermeer afreizen. Het duel tegen 
de nr. 5 WZC uit Zoetermeer stond 
op de agenda. 

Argo is inmiddels gedegradeerd en 
dus stond er niet veel op het spel. 
Na de wedstrijd van vorig weekend 
tegen ZPB H&L Productions, waren 
de dames nu wel weer toe aan een 
sportief duel waarin ook Argo enige 
inbreng zou hebben. Het werd een 
leuke wedstrijd die extra glans kreeg 
door het feit dat er een verslagge-
ver aanwezig was om het publiek te 
vermaken. De dames van Argo wer-
den allemaal voorgesteld, waarbij 
de commentator concludeerde dat 
Argo het vooral zou moeten heb-
ben van de ervaring. De wedstrijd 
verliep weinig verrassend. WZC was 
de betere ploeg, scoorde vooral door 

afstandsschoten en wat gelukkige 
treffers. Argo  kon redelijk meeko-
men in het eerste deel van de wed-
strijd, waarbij Josine Raaijmakers 
op dreef was met haar doelpunten 
vanaf de midvoor. Uiteindelijk wist 
zij er 4 in te gooien voor Argo. Met 
een einduitslag van 15-6 voor WZC 
wist Argo de vernieuwde doelstel-
ling (betere uitslag dan de 1e wed-
strijd) niet te behalen. Toch waren de 
dames van Argo tevreden. Met nog 
2 wedstrijden voor de boeg is het 
einde van de competitie in zicht. De 
dames van Argo zijn al voorzichtig 
bezig met het volgende seizoen en, 
met enige arrogantie en vooral ook 
een glimlach, het kampioenschap 
van volgend seizoen. Overige doel-
punten van Argo werden gemaakt 
door Liesbeth van der Korst en Paula 
Smit.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 38 

zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 5e Competitie 
wedstrijd in het zwembad ‘De We-
dert’ in Valkenswaard. Tijdens deze 
wedstrijd is er 4 keer een 1e plaats, 3 
keer een 2e plaats en 5 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 57 
persoonlijke records gezwommen. 
Verder heeft Jannus van Dinther 
een clubrecord gezwommen op de 
200m rugslag in 2.30.10.

Programma
Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de 5e Minioren wedstrijd in 
zwembad De Beemd in Veghel, aan-
vang 14.00 uur.

dammen/schaken

Schakers promoveren naar 
eerste klasse
De Rooise schakers zijn dit seizoen 
overtuigend kampioen geworden in 
de avondcompetitie van de Noord 
Brabantse Schaak Bond. Vorige 
week werd de laatste ronde krachtig 
met 4-0 van DSC Dongen gewon-
nen. Slechts één gelijkspel moesten 
zij dit seizoen toestaan.  De eerste en 
tweede plaats in de categorie beste 

individuele resultaat in de competitie 
is behaald door respectievelijk Daan 
Geboers en John ten Ham.  Verder 
hebben Martijn Bax, Ad Verhagen, 
Jan van Lanen en Bert de Laat hun 
steentje bijgedragen aan het resul-
taat. Volgend jaar wacht een zware 
opdracht in de eerste klasse.
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Gijs Spierings
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Gijs Spierings en woon samen 
met mijn papa, mama, Fons en Pleun 
in Nijnsel. Ik ben 9 jaar en zit in groep 
5 van de St. Antonius v Padua school. 
Drie maanden geleden ben ik begon-
nen met voetballen en ik vind het 
superleuk. F1 is mijn team en daar 
sta ik in de spits, dat betekent dat je 
lekker veel mag scoren. Mijn trainers 
zijn Marco, Britt, Doreen, Sandra en 
Lindsey. Ome Marco is mijn favoriete 
trainer (sorry meiden!). Het allerleuk-
ste aan voetbal vind ik de wedstrij-
den en dat papa en mama mij dan 
aanmoedigen. Naast voetballen vind 
ik het ook leuk om te knutselen en te 
drummen. Als ik later groot ben wil ik 
graag drummer worden.

Aanstaande zondag kan Nijnsel kam-
pioen worden. Om 14.30 uur speelt 
daar VV Nijnsel/TVE Reclame 1 te-
gen DSV 1 en ik ben dan de pupil 
van de week.

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Merlijn Peters
Ollandia

Afgelopen zondag was Merlijn Peters 
'Pupil van de Week' bij Ollandia 1 - 
DVG 1. Merlijn is 8 jaar oud en woont 
samen met zus Mare in Olland. Hij zit 
in groep 5 van Bs De Sprongh. Merlijn 
vindt gym de leukste les en aardrijks-
kunde is minder favoriet. 

Na de basisschool hoopt Merlijn 
naar het Jacob Roeland lyceum te 
gaan om uitvinder te worden. Mer-
lijn voetbalt in het heel erg leuke 
team van de F1. Als middenvelder 
staat hij prima zijn mannetje op het 
veld. Alles vind hij leuk binnen Ol-
landia. Zijn vader Wilfred Peters 
is zijn favoriet binnen Ollandia. 
Verder vindt Merlijn dat Wesley 

Sneijder en Lionel Messi goede 
voetballers zijn. PSV en FC Barce-
lona zijn voor hem zijn favoriete 
voetbalclubs. Naast voetballen 
houd Merlijn ook van tekenen, TV 
kijken en spelen met de Ipad. 

BV Rooi Jeugdtoernooi alweer 
een groot succes

basketbal

Woensdagmiddag 26 maart vond 
alweer de vierde editie plaats van 
het ‘bijna beroemde’ BV Rooi 
Jeugdtoernooi. Rond kwart over één 
stroomde sporthal de Kienehoef vol 
met kinderen.  

Ook dit jaar heeft de activiteiten-
commissie van BV Rooi besloten 
om weer een editie van het BV Rooi 
Jeugdtoernooi te organiseren voor 
alle basisscholen van Sint Oeden-
rode en Son en Breugel. Nadat alle 
basisscholen waren bezocht en de 
juiste formulieren afgegeven, was 
het wachten op de eerste aanmel-
dingen. Uiteindelijk meldden zich 
zeven sterke teams die allemaal stre-
den om een eerste plek.  
De voorbereidingen waren op tijd 
getroffen door de bestuursleden en 

vrijwilligers van BV Rooi. Het toer-
nooi kon beginnen. Om kwart voor 
twee werden vier teams opgeroe-
pen om de eerste twee wedstrijden 
te spelen. De andere teams moch-
ten ondertussen vanaf de tribune 
juichen voor hun vrienden en klas-
genootjes. Er werden wedstrijden 
van een kwartier gespeeld. Nadat 
alle teams één wedstrijd achter de 
rug hadden werden ze verrast met 
iets lekkers en een sapje.
De tijd verstreek en de halve finale 
kwam steeds dichterbij. De spanning 
onder de kinderen nam toe. Uitein-
delijk wisten vier teams zich te plaat-
sen voor de halve finales. Het niveau 
was erg hoog en de echte fanatieke-
lingen trokken de winst naar zich toe 
en bereikten dan ook de finale.
De finale werd gespeeld door All-

stars tegen Oda Cobra. Na een 
pittige wedstrijd mocht het team 
Allstars zich de winnaar van het BV 
Rooi Jeugdtoernooi 2014 noemen 
en een mooie beker mee naar huis 
nemen. De Oda Cobra gingen ook 
niet met lege handen naar huis en 
kregen een beker voor de verdiende 
tweede plaats.

BV Rooi wil alle vrijwilligers, kinde-
ren, ouders/verzorgers, basisscholen 
en Rabobank bedanken voor de in-
zet. BV Rooi wil ook de pers Mooi-
Rooi, Midden Brabant en de TV 
Meierij bedanken voor hun bezoek 
aan het BV Rooi Jeugdtoernooi. Het 
is een mooie en onvergetelijke dag 
geweest voor ons en wij hopen dat 
er nieuwe jeugdteams uit dit toer-
nooi voortkomen.  

Dorpsherberg/Van Driel 
zaalkampioen poule B

zaalvoetbal

Het zaalvoetbalteam van Dorpsher-
berg/Van Driel uit Olland is na een 
5-3 overwinning op Royal Queen 
Seeds afgelopen vrijdag kampioen 
geworden van de B-poule. 

Uiteraard werd dat goed gevierd. De 
foto spreekt boekdelen. De komen-
de weken vallen ook de beslissingen 
in de C-poule en de A-poule.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Rhode doet goede zaken voor play-offs

Ollandia naar laatste plaats
voetbal

Het is de vraag of het tij nog ge-
keerd kan worden. Na een kansloze 
nederlaag in de derby tegen DVG, 
een rechtstreekse concurrent onder 
in de vierde klasse, staat Ollandia 
laatste. Met nog vier wedstrijden 
tot het einde is het gat met de veili-
ge tiende plaats drie punten. Rhode 
won in het inhaalweekend knap van 
Herpinia, en staat op pole position 
in de race naar nacompetitievoetbal.

Ollandia – DVG 0-2 (0-0)
Vier wedstrijden nog, en evenzoveel 
houdiniacts heeft Ollandia nodig 
om aan degradatie te ontsnappen. 
„Ik mag de handdoek nooit in de 
ring werpen”, vindt trainer Gerard 
van Zutphen, „maar dit wordt heel 
moeilijk.” Voor het eerst dit sei-
zoen is de coach niet meer optimis-
tisch over de kansen op lijfsbehoud. 
„Misschien hebben we de kwali-
teiten niet, misschien zijn we niet 
eerlijk tegen elkaar, misschien is het 
team niet bestand tegen de druk”, 
deelt de oefenmeester de mogelijke 
problemen waarmee de zwart-witte 
selectie te kampen heeft. „Ik ben te-
leurgesteld in het team, ik weet niet 

of ze wel ver genoeg zijn om in de 
vierde klasse te kunnen spelen.” In 
de derby tegen het Liempdse DVG 
was Ollandia gewogen en te licht 
bevonden. „We creëren maar twee 
kansen, hebben na afloop recht op 
niks”, sombert Van Zutphen ver-
der. DVG, in de eerste helft nog niet 
doeltreffend, maakte in de tweede 
helft een einde aan alle Ollandse 
illusies. De ploeg staat laatste, en 
moet zes punten verschil zien te 
overbruggen met Ruwaard, dat op 
de veilige tiende plaats staat. Die 
vier wedstrijden durende inhaalrace 
begint zondag in Zijtaart, waar het 
uitgespeelde VOW de tegenstander 
is. „Die gunnen me wel wat”, voedt 
Van Zutphen de hoop op een goed 
resultaat. „Misschien wordt het daar 
onverwacht wel een feestje.”

Herpinia – Rhode 0-3 (0-2)
De strijd van derdeklasser Rhode is 
al een paar weken op twee fronten. 
Niet alleen staat de rode brigade van 
coach Theo van Lieshout gevaarlijk 
dicht bij de degradatiestreep, ook 
doet de ploeg volop mee in de strijd 
om promotiewedstrijden aan het eind 

van het seizoen. Zondag had Rhode, 
dat op de op het oog onschuldige 
derde plaats staat, kans om met het 
degradatiespook af te rekenen. Dat 
lukte, want nummer laatst Herpi-
nia werd eenvoudig aan de zegekar 
geknoopt. „Chapeau voor het hele 
team”, complimenteerde Van Lies-
hout zijn manschappen na afloop. 
De bezoekers moesten hun elftal op 
vier plekken wijzigen ten opzichte 
van een week eerder, vooral van-
wege blessureleed. „We kampen al 
langer met veel uitvallers, en dus de 
complimenten voor de jongens die 
het deze week goed opgepakt heb-
ben en keihard gewerkt hebben”, al-
dus Van Lieshout, die ook toegaf dat 
het Rhode na negen niet gewonnen 
wedstrijden. Zo was de thuisploeg 
zo goed de bal na negen minuten al 
in eigen doel te werken, en tekende 
Kyron Brus op slag van rust voor de 
2-0. De A-junior bleef een-op-een 
met keeper Ralf van Son uitermate 
koel. Toen de Herpenaren in de loop 
van de tweede helft alles of niets 
gingen spelen, was het Simon van 
de Wetering die in een tegenstoot de 
eindstand op het bord zette.

Nijnsel/TVE Reclame aast op de titel
Het draaiboek lag al even klaar, 
maar moest zondag 23 maart 
jongstleden noodgedwongen nog 
even op de plank blijven liggen. De 
verliespartij tegen WEC, de eerste 
van dit seizoen, gooide roet in het 
eten. Aanstaande zondag 6 april 
kan en moet het eigenlijk wel ge-
beuren, in de thuiswedstrijd tegen 
DSV uit Sint-Antonis.

Nijnsel/TVE Reclame heeft nog 
steeds een riante voorsprong van 
twaalf punten met nog vier wedstrij-
den te gaan. Dat betekent dat één 
wedstrijdpunt voldoende is om het 
kampioenschap en de bijbehorende 
promotie naar de vierde klasse vei-
lig te stellen. Het team van coach 
Theo Hageman is er uiteraard op ge-
brand om de lang verwachte en ook 
gekoesterde titel binnen te halen. 
‘Tegen WEC waren we te gehaast 
en lieten we ons te gemakkelijk uit 
ons spel halen. Het betekende onze 
eerste nederlaag en die kwam wel 
op het verkeerde moment. Qua spel 
waren we echter opnieuw de boven-
liggende partij en dat willen we aan-

staande zondag voor ons ongetwij-
feld talrijke en trouwe thuispubliek 
bekronen met de titel in de vijfde 
klasse. Afgelopen zondag waren we 
de gelijke aan derdeklasser Avanti’31 
en dat geeft ons vertrouwen in een 
goede afloop.’

In de uitwedstrijd hadden de gasthe-
ren niet zo veel moeite met de thuis-
club, maar de druk is nu natuurlijk 
wel een stuk groter. DSV kan vrijuit 
spelen en dat maakt de klus er niet 
makkelijker op. Helaas zitten ook 
enkele sterkhouders van de geel-
blauwen zondag eens schorsing uit. 
Om 12.00 uur speelt Nijnsel/TVE 
Reclame 2 eveneens een belangrijke 
wedstrijd thuis tegen Erp 3. Na de 
promotie van vorig seizoen ligt er 
voor het reserveteam opnieuw een 
periodetitel in het verschiet. 

Om 14.30 uur trapt vervolgens  
Nijnsel/TVE Reclame 1 af en hopelijk 
voor de gastheren kan niet ver na 
kwart over vier Freddie Mercury en 
zijn koninklijk gezelschap ‘los’ met 
‘we are the champions’.     

Ollandia 1 naar VOW
Zondag is weer een volledig pro-
gramma waarbij Ollandia op be-
zoek moet in Zijtaart.

Daar zal de Voetbalvereniging Oran-
je Wit om half drie op sportpark de 
Vonders aan de aftrap staan als te-
genstander van Ollandia. Vooraf 
aan deze wedstrijd tussen de beide 
vaandelteams, zullen de jeugdspe-
lers van VOW E3 en Ollandia E2 al 

hun talent laten zien aan hopelijk 
veel toeschouwers. VOW lijkt met 
22 punten veilig in de middenmoot 
te staan en kunnen daarom zonder 
druk Ollandia tegemoet treden en 
kunnen vrijuit spelen. Voor Ollandia 
is de druk er nog wel want zij heb-
ben de punten nog heel hard nodig 
en het zal er dan ook alles aan moe-
ten doen, maar dan ook echt alles, 
om de 3 punten te laten bijschrijven. 

Informatieavond Rhode in Beweging
A.s. donderdag is de informatie 
avond van Rhode in Beweging met 
als onderwerp de nieuwe structuur 
van Rhode, aanvang 21:30 uur. Alle 

leden, ouders van jeugdleden en 
vrijwilligers zijn van harte welkom. 
Voor meer nieuws zie www.rhode.nl

Boskant E1 in het nieuw

Ondanks het feit dat Boskant E1 al 
enige weken in prachtig nieuw tenue 
hun wedstrijden speelt, is sponsor 
Bo-Max  pas recent in het zonnetje 
gezet. Door drukke werkzaamheden 

was het er tot nu toe niet van geko-
men. Eigenaar van deze leverancier 
van wellnessproducten is Ronald ter 
Haak. Als nieuwe voorzitter van v.v. 
Boskant weet hij als geen ander hoe 

belangrijk sponsoring is voor een 
club. Met de financiële ondersteu-
ning van dit jeugdteam, waarin ook 
zijn zoon speelt, laat hij zich niet on-
betuigd op sponsorgebied..!

Boskant 2 wint periodetitel
Door de 3-2 overwinning op HVCH 
3 is Boskant 2 winnaar geworden 
van de 2e periode in de reserve 
klasse 2D. Nacompetitie dus. Een 
uitstekend resultaat. 

Voor Boskant 2 was de inhaalwed-
strijd tegen HVCH 3 een wedstrijd 
met een speciaal tintje. Voor beide 
teams eigenlijk. Zou HVCH winnen, 
dan ging de 2e periode naar Heesch; 
bij een gelijkspel of winst zou Bos-
kant 2 met die eer gaan strijken.
De gasten begonnen voortvarend 
aan de wedstrijd. Na 15 minuten 
kwamen ze via een kopbal op een 
0-1 voorsprong. Langzaam maar ze-
ker werd Boskant 2 wat sterker. Een 
overtreding op Roel Brans, binnen 
de zestien meter, leverde omstreeks 
het half uur de gelijkmaker op. Roy 
van de Linden plaatste zich resoluut 
achter de bal en liet de goalie van 
HVCH vanaf 11 meter kansloos: 
1-1. Voor derust was daarmee de 
koek op.

De 2e helft was nog geen minuut 
aan de gang toe er opnieuw een 

penalty genomen moest worden, 
nu door HVCH. Na een ongeluk-
kige stuit kreeg Frank Konings de 
bal tegen de arm. Ook deze penalty 
belandde tegen het net, zodat Bos-
kant 2 opnieuw tegen een achter-
stand aan keek. Maar ook nu kwam 
Boskant weer op gelijke hoogte, na 
een schitterende actie van Geert  
Habraken tekende hij voor de 2-2. 
Vijf minuten leek Boskant de wed-
strijd te beslissen. De prima genomen 
vrije trap van Joris van der Heijden 
stuiterde echter via de onderkant 
van de lat weer uit de doelmond. In 
de 60e minuut kwam de voorsprong 
er toch. Een individuele actie van 
Roel eindigde in de benedenhoek 
waardoor de overwinning van 3-2 
een feit werd. Een uitstekend resul-
taat van de Boskant reserves. Vol-
gend weekend staat er voor Boskant 
1 de belangrijke uitwedstrijd tegen 
Cito op het programma. De inzet 
is de tweede plaats in de eindrang-
schikking. Met één wedstrijd minder 
gespeeld bedraagt de voorsprong op 
Cito op dit moment 2 punten; de bal 
ligt dus duidelijk bij de thuisclub!

Drievoud

Waar verlang jij naar? 
- Succes in je werk?

- Een betere gezondheid?
- Fijne familiecontacten of  

vriendschapsrelatie?
- Je eigen leven mogen leiden

Opstellingen geven je inzichten, het 
onbewuste wordt zichtbaar. 

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

06-25010062 of www.drievoud.eu
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Ollandia 1-DVG1   0-2
Ollandia 4-Heeswijk 8   5-1

Uitslagen jeugd: 
Ollandia A1-Keldonk A1   0-1
Ollandia B1-Schijndel  B3   4-2
Irene C2-Ollandia C1G   1-3
Ollandia E1-Schijndel E7   3-6
MULO E5-Ollandia E2   4-7
Schijndel F4-Ollandia F1   0-8
Ollandia MF1-Best Vooruit MF5   1-7

Programma senioren zo 6/4:
VOW 1-Ollandia 1   14.30u 
met voorwedstrijd 
VOW E3-Ollandia E2   13.30u
Ollandia 2-DVG 3    11.00u
Ollandia 3-DVG 7   11.00u
DAW 11-Ollandia 4   10.00u
Vorstenb. Boys Vr1-Ollandia Vr 1   12.00u   
 
Programma jeugd za 5/4:
Boekel Sport A2-Ollandia A1  v:13.30u 
ELI B2-Ollandia B1  v:13.15u
Ollandia C1G-Boekel Sport C4   13.00u
Ollandia D1-Avanti’31 D2   10.00u
Gemert E3-Ollandia E1  v:8.15u
Ollandia E2-SCMH E1   10.30u
Ollandia F1-Mierlo Hout F2  9.30u
ODC MF5-Ollandia MF1  v:9.30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Boekel Sport 6 - Nijnsel/TVE 4 1 - 4
Nijnsel/TVE 6 - Blauw Geel 18 1 - 1

Uitslagen jeugd:
Someren A2 - Nijnsel/TVE A1 4 - 1
Nijnsel/TVE B1 - WEC B1 1 - 3
Nijnsel/TVE C2 - MULO C5 10 - 2
Nijnsel/TVE D1 -  Fiducia/ D2 1-1
Gemert E8 - Nijnsel/TVE E2G 14 - 1
Gemert F8 - Nijnsel/TVE  F1 6 - 2
Nijnsel/TVE F2 - Gemert F10 2 - 4
Nijnsel/TVE VR2 - Volkel VR1 1 - 2

Programma senioren zo 6/4:
Nijnsel/TVE 1 - DSV 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - Erp 3 12:00u
Deurne 5 - Nijnsel/TVE 3 13:00u
Nijnsel/TVE 4 - Erp 6 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - Boerdonk 4 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Heeswijk 5 10:00u
Nuenen VR2 - Nijnsel/TVE VR1 10:00u
Volkel VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10:30u

Programma jeugd Woe 2/4: 
Avesteyn C1 - Nijnsel/TVE C1 19:00u
Za 5/4:
Nijnsel/TVE A1 - ELI A1 14:30u
Stiphout V. B2 - Nijnsel/TVE B1 14:30u
Avanti’31 C3 - Nijnsel/TVE  C2 13:00u
Blauw Geel D8 - Nijnsel/TVE D1 11:30u
Rhode E6 - Nijnsel/TVE  E1 9:15u
Nijnsel/TVE E2G - Blauw Geel E12 10:00u
Rhode F8 - Nijnsel/TVE F1 10:30u
Nijnsel/TVE F2 - DVG F4 10:00u
Nijnsel/TVE MD1 - FC de Rakt MD1 
11:30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
HVCH 3-Boskant 2 3-2
Schijndel 5-Boskant 3 3-3
OSS’20 5-Boskant 4 8-1
Avanti’31 8-Boskant 6 1-4 (do 27-3)
Boskant 6-Erp 7 3-2
DAW 11-Boskant 7 2-1
EVVC VR2-Boskant VR1 5-0

Uitslagen jeugd
Boskant C1–Cito C1 3-5
Boskant C2–Rhode C5 3-5
Blauw Geel D5–Boskant D1 3-1
Boskant E1–Sparta ’25 E4 4-3
SCMH F1–Boskant F1 5-4

Programma senioren zo 6/4:
Cito 1-Boskant 1 14.30u.
Gemert 4-Boskant 2 10.00u.
Sparta’25 6-Boskant 3 10.00u.
Boskant 4-UDI’19 10 12.00u.

Boskant 5-Boerdonk 3 11.30u.
Boekel Sport 7-Boskant 6 10.30u.
Boskant 7-UDI’19 15 10.00u.
Boskant VR1-EVVC VR2 10.00u.

Programma jeugd za 5/4:
Boskant A1–BlwGl ’38 A5 a.14:30u.
Oss’20 C2–Boskant C1 v.11:15u.
DVG C3–Boskant C2 v.11:45u.
Boskant D1–Rhode D2 a.11:30u.
Venhorst E1–Boskant E1 v.8:45u.
Boskant F1–Blauw Geel’38 F4 a.10:30u.
Boskant mini F–SCI mini F1 a.10:30u.

Rhode

Uitslagen
Herpinia 1 - Rhode 1 0-3
Rhode 3 - Sparta’25 3  0-2
Sparta’25 6 - Rhode 4 0-4
Rhode 4 - ONDO 3  1-1
Rhode 5 - Avanti’31 5  6-0
Rhode 6 - SCMH 3 3-1
Rhode 7 - ELI 5 1-4
Handel 3 - Rhode 8 2-2
Rhode 9 - Avanti’31 8 3-1
Mariahout 5 - Rhode 10 7-1
DVG VR1 – Rhode VR1 2-2
Veteranen – Mariahout 4-4

Uitslagen Jeugd:
Rhode A1-Union A1 2-2
DVG A2-Rhode A2 1-3
Rhode B1-Helmondia B1 6-1
Rhode B2-Rhode B3 4-1
Rhode B4-Blauw Geel B6 4-2
OSS’20 C1-Rhode C1 2-0
Blauw Geel C3-Rhode C2 1-1
Rhode C3G-Blauw Geel C4 2-2
Rhode C4-Bavos C2 7-5
Boskant C2-Rhode C5 3-5
Rhode D1G-Blauw Geel D2 1-6
Rhode D2-WEC D2 3-3
Venhorst D1G-Rhode D3 7-0
Rhode D4-Blauw Geel D6 0-13
Rood Wit’62 D6-Rhode D5 2-4
Berghem E1-Rhode E1 3-3
Rhode E2-Schijndel E3 2-5
WEC E1-Rhode E3 4-1
Schijndel E5-Rhode E4G 3-1
Blauw Geel E5-Rhode E5 2-4
Blauw Geel E6-Rhode E6 2-5
Rhode E7-Blauw Geel E10 2-8
Rhode E8-ELI E3 2-1
Rhode E9G-Erp E5 5-0
Deurne F1-Rhode F1 1-4
Rhode F2-VOW F1 6-1
Gemert F3-Rhode F3 1-1
Boekel Sport F2-Rhode F4 1-4
Rhode F5G-Erp F2 5-0
Rhode F6-Avanti’31 F4G 2-2
Rhode F7-Sparta’25 F4G 4-3
Sparta’25 F6G-Rhode F8 0-6
WEC F3G-Rhode F9G n.b.
Gemert F13-Rhode F10 2-5
Rhode F11-Blauw Geel F16 2-4
Rhode MC1-UDI’19 MC1 1-1
OSS’20 MD1-Rhode MD1 0-4
 
Programma za 5/4:
Margriet A1-Rhode A1 15:00u
Rhode A2-Erp A3 14:30u
HVCH B1-Rhode B1 15:15u
Sparta’25 B2-Rhode B2 14:30u
Brandevoort B1-Rhode B3 15:00u
Gemert B4-Rhode B4 13:15u
Rhode C1-MULO C1 13:00u
Rhode C2-Schijndel C4 14:30u
Schijndel C3-Rhode C3G 15:00u
Blauw Geel C6-Rhode C4 13:00u
Rhode C5-Blauw Geel C5 13:00u
Boekel Sp. D1-Rhode D1G 11:45u
Boskant D1-Rhode D2 11:30u
Rhode D3-Blauw Geel D3 11:30u
WEC D3G-Rhode D4 11:15u
Rhode D5-Boekel Sport D5 11:30u
Rhode E1-NWC E1 11:45u
MULO E2-Rhode E2 11:15u
Rhode E3-Blauw Geel E3 9:15u
Rhode E4G-Erp E3 9:15u
Rhode E5-Mierlo Hout E3 9:15u
Rhode E6-Nijnsel/TVE E1 9:15u
Schijndel E8-Rhode E7 9:00u
Blauw Geel E13-Rhode E8 9:15u
Boekel Sp. E7G-Rhode E9G 10:30u
Rhode F1-Mifano F1 9:15u
DVG F1-Rhode F2 9:30u
Rhode F3-Avanti’31 F2 10:30u
Rhode F4-Gemert F3 10:30u

Sparta’25 F3G-Rhode F5G 10:30u
Blauw Geel F8-Rhode F6 10:15u
VOW F2-Rhode F7 10:30u
Rhode F8-Nijnsel/TVE F1 10:30u
Rhode F9G-Blauw Geel F11 10:30u
Rhode F10-Schijndel F7 10:30u
Sparta’25 F8G-Rhode F11 10:30u
HBV MA1-Rhode MA1 12:30u
SCV’58 MC2-Rhode MC1 11:30u
Rhode MD1-Irene MD1 13:00u
Mini-pupillen onderling  10:00u

Programma senioren zo 6/4:
Rhode 1 - Stormvogels’28 1 14:30u
Rhode 2 - UDI 3 11:00u
DVG 2 - Rhode 3 12:00u
Gemert 6 - Rhode 4 12:00u
Rhode 5 - Nulandia 5 10:00u
Rhode 6 - Volkel 5 12:00u
Rhode 7 - Boekel Sport 6 12:00u
Erp 5 - Rhode 8 12:00u
Irene 2 - Rhode 9 10:00u
Rhode 10 - Blauw Geel 18 10:00u
Rhode VR1 - DVG VR1 10:00u
Mierlo Hout – Veteranen 16:15u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen:
Afisca– www.twinscooking.nl 8-1
Dorpsherberg/van Driel – 
Royal Queen Seeds 5-3
Wetering Boys – HNM-Finance 1-4
Café van Ouds – Presenteert.com 2-15
Dorpsherberg / van Driel is kampi-
oen in de B-poule
Huiskens – Pijnappels/van Schijndel 2-6
Woonwinkel – Amigos /van Dijk 2-3

Vrijdag 04/04:
Presenteert.com – Woonwinkel  19:30u
Amigos /van Dijk – van Ouds 20.15u
JT Carservice/van Kasteren – 
Pijnappels/van Schijndel 21.00u
de Beleving – 
Schildersbedrijf Harks 21.45u
Maandag 07/04:
Krans – Klerkx Hoveniers 21.00u
Gerits/vd Warenburg – 
’t Straotje/Lvdb  21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

1 Echtpr.Van Gerwen 64,58 2 Dms. 
G.v.Erp- J.v.d.Meerakker 61,25 
3 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 
58,33 4 Echtpr. Seegers 54,17

BC Rooi 750  

A-lijn: 1.Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 60,76  2.Sjan van Acht 
& Thea van de Aker 56,60   3.Hetty 
van Geffen & Lieke Pieters 55,90
B-lijn: 1.Heleen Voets & Ineke Wijt-
zes 60,42 2/3.Marion Konings & 
Thea v.d. Laar 56,60 2/3.Ria Habra-
ken & Toon Habraken 56,60
C-lijn:1.Harrie Hol & Ad van Kaat-
hoven 63,89 2.Betsy van Kaathoven 
& Tiny v.d. Pasch 55,56   3.Hermien 
Botter & Dick Botter 55,00   

B.C. “d’n einder’05”

Uitslag A lijn: 1. Mia Poels- Ria 
v.Zon 65.77; 2. Joop en Marianne 
Muller 60.42; 3. Jo Evers-Anja La-
fleur 58.63; 4/5 : Mari en Nellie 
v.d.Vleuten en Jan en Mien v. Rooy 
56.85; zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

A-lijn: 1. Jo Evers & Nellie v.d. Vleu-
ten 68.75; 2 en 3 gedeeld: Guus Ple-
vier & Fried v.d. Laar en Harrie & Jan 
v. Erp 60.06; 4. Mia Poels & Annie 
Stevens 56.59. 
B-lijn:  1. Liesbeth v. Dijk & Nelly 
Philipse 63.33; 2. Thea v.d. Heijden 
& Hans v. Hoof 62.50; 3. Annie Kas-
telijn & Fien Raaijmakers 59.58; 4. 
Hilda v.d. Kaden & Diny Vos 54.16. 

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 25/3
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
65,42 % 2.Cees v.Hout & Jo Ver-
hoeven 57,08 % 3.Mien v.Berkel 
& Mien Verhoeven 55,0 % B-lijn: 
1.Noud & Toos v.Zutven 54,17 % 
2.Chris & Christien v.Helvoirt  en 
Joke Petit & Maria Rijken 53,13 %

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 28/3
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langen-
huijzen 60,24 % 2.Cor v.d.Berg & 
Jan v.Helvoirt 59,90 % 3.Ben & Tiny 
v.d.Steen 56,77 % B-lijn: 1.Toos v.Berlo 
& Willemien Verhoeven 60,00 % 2.Toon 
v.Creij & Wim v.Os 58,68 % 3.Martien 
v.Cleef & Marietje v.d.Horst 56,67 %. 

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 31/4:
A-lijn: 1 Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 62,85; 2 Jan Derks van de Ven 
& Gerard Verkade 56,94; 3 Ad van 
Helvoort & Jan van Lanen 56,25
B-lijn: 1 Agnes & Gerard Obbema 
66,42; 2 Jan van der Velden & Jan 
Engbers 60,76; 3 Corry & Jos van 
der Hamsvoort 58,96
C-lijn: 1 Rina van der Hurk & Cisca 
Scheepens en Wil Janse & Veva van 
de Wiel 61,67; 3 An van Erp & Harry 
van Genugten 51,39

Bridgeclub De Neul

Uitslag 31/3:
A-lijn: 1. Mia Poels & Peter Wage-
naar 63.81; 2. Bertha v.d. Laar & 
Nellie Lathouwers 62.17; 3. Maria 
Broeke & Francien de Koning 57.71
B-lijn: 1. Toon & Anneke Majoor 
63.81; 2. Hannie d. Laat & Zus v.d. 
Rijt 59.38; 3. Mariëlle v.d. Ven & 
Fons Raaijmaakers 57.64
C-lijn: 1. Wilmien & Albert v. Gastel 
66.96; 2. Diny v. Erp & Gonnie de 
Poorter 61.90; 3. Betsie v. Gerwen & 
Stephan v.d. Wiel58.33
Voor alle uitslagen: ww.bcdeneul.nl

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland  
 
Uitslagen:  
Olland 1 - Helden 5 4 - 1
Heeze 1 - Olland 2 3 - 2
Olland 3 - Loosbroek 3 3 - 2
Schijndel 1 - Olland 4 1 - 4
Schijndel 3 - Olland 5 3 - 2
 
Programma:
Di 1/4: 
Olland 5 - Hoogeloon 5 20.00u
Do 3/4: 
Olland 2 - Loosbroek 2 20.00u
Olland 3 - Heeze 1 20.00u
Liempde 1 - Olland 4 20.00u
Za 5/4:
Olland 1 - Sevenum 1 20.00u

waterpolo

Argo

Uitslagen:
D1 - OZC`57 4-23
WZC (SG) - Dames 1 15-6
E1 – Njord 1-7
E2 – Aegir 7-8
Heren 1 - De Schelde 13-9

Programma Zaterdag
DBD - E1, in Z.I.B. 18.00u
De Treffers - C1, in Kwekkelstijn 18.20u 
Dames 1 - Arethusa, in Z.I.B.  18.40u
De Treffers - E2, in Kwekkelstijn  19.05u
SWNZ - D1, in De Molen Hey  20.00u
De Vennen - Heren 1, in De Vennen  
20.30u
Aquamigos - Heren 2, in Olympia  
21.00u

 bmx

2e A.K. district zuid Schijndel
Uitslagen
Feddie de Bie (boys 7 jarige)
Openklasse manches: 
3x4e, halve finale 8e
Eigenklasse: manches 6, 6, 8

Jelt de Bie
Openklasse boys 8/9 jarigen: man-
ches 6, 6, 8
Eigenklasse boys 9 jarigen: manches 
3x4e, halve 6e, B finale 7e
 
Bas Verhagen 
Openklasse boys 11/12 jarigen: 
manches 4,3,3, kwart 5e
Eigenklasse boys 11 jarigen: man-
ches 3x3e, kwart 5e
 
Kyro van Schijndel
Openklasse boys 11/12 jarigen: 
manches 1,1,2, kwart 1e, halve fi-
nale 3e, finale 7e
Eigenklasse boys 11 jarigen: man-
ches 2,1,1, kwart 2e, halve finale 1e, 
A finale 6e
 
Lex Veldt
Openklasse boys 11/12 jarigen: 
manches 5,5,4 
Eigenklasse boys 11 jarigen: man-
ches 3x3e, kwartfinale 6e
 
Wessel van Dijk
Openklasse boys 12/13 jarigen: 
manches 2,1,1, kwart 4e, halve 4e, 
finale 6e
Eigenklasse boys 13 jarigen: man-
ches 1,2,2, kwart 2e, halve 2e, A 
finale 6e
 
Ilse Verhagen
Openklasse 14+: manches 3x7e
Eigenklasse: manches 3x7e
 
Koen van der Wijst
Openklasse boys 16+: manches 
2,4,3, halve finale 4e, finale 6e
Eigenklasse boys 17+: manches ge-
vallen 5,1,1, kwart 3e, halve 3e, A 
finale 7e
 
Alex Veldt
Cruissers  All: manches 6,6,7. KV 

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 Nijnsel 

Uitslagen:
De Weebosch 1-Nijnsel 1 5-5
Nijnsel MW2-Odisco MW1 9-5

Jeugd:
Winty A1-Nijnsel A1 6-5
Tovido B1-Nijnsel B1 4-2
Rooi C2-Nijnsel C1 4-3
SCMH E1-Nijnsel E1 7-2

I.v.m. het jubileumweekend zijn alle 
teams volgend weekend vrij.

KV Rooi

Uitslagen 
KV Rooi 1-Klimroos 1  7-11
KV Rooi 2-BMC 2  5-7
KV Rooi MW1-DOS MW 1  8-2
KV Rooi MW 2-Corridor MW1 11-4
Flamingo’s MW 1-KV Rooi MW3  4-8
KV Rooi A1-Altior A1  7-3
De Kangeroe A1-KV Rooi A2  15-7
KV Rooi B1-VVO B1  9-4
KV Rooi C1-Olympia C1  2-3
KV Rooi C2-Nijnsel C1  4-3
Corridor D1-KV Rooi D1  3-2
De Korfrakkers D5-KV Rooi D2  1-5
KV Rooi E1-Corridor E1  0-1
De Korfrakkers E3-KV Rooi E2  1-2
Celeritas F1-KV Rooi F1  5-0
KV Rooi F2-Avanti F2  1-6
 

» vervolg uitslagen op pag. 47
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Uitslagen
Programma woe 2/4:
Nijnsel MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
Odisco MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u. 
KV Rooi MW3-
De Kangeroe MW1  a. 20.00u.

Programma do 3/4:
KV Rooi 1-Heumen 1  a. 20.00u. 
SCMH A1-KV Rooi A1  a. 19.15u.

Programma za 5/4:
SVSH/KSV A1-KV Rooi A1  v. 14.00u. 
Tuldania B1-KV Rooi B1  v. 10.45u. 
KSV/SVSH C2-KV Rooi C1  v. 10.15u. 
Corridor C1-KV Rooi C2  v. 09.45u. 
KV Rooi D1-Klimop D1   a. 12.00u. 
KV Rooi D2-SCMH D1  a. 11.00u. 
DOT E1-KV Rooi E1  v. 09.15u. 
KV Rooi F1-De Kangeroe F1  a. 10.00u. 
Odisco F1-KV Rooi F2  v. 11.00u.

Programma zo 6/4:
KV Rooi 1- De Horst 1  a. 13.00u. 
KV Rooi 2-Corridor 2  a. 11.00u.

KV Odisco

Uitslagen:
Nijnsel MW2- Odisco MW1   9 - 5
Odisco C1 - Corridor C1    1 - 2
Blauw Wit (Ha) D1 - Odisco D1  1 - 2
Spoordonkse Girls F1 - Odisco F2 10 - 4
Alico 1 - Odisco 1                 10 – 14

Programma za 5/4:
Odisco D1 - De Korfrakkers D4 13:00u
Odisco F1 - Rooi F2 11:30u
Odisco F2 - Be Quick F2       10:30u
Zo 6/4:
Odisco 1 - Geko 1 13:00u
Woe 9/4:
Odisco MW1- Corridor MW1   20:00u

darten

Softtipdarts
Programma single competitie:
Zondag in D’n Toel:
Mark van den Akker - 
Silvain van Boxtel 12.00u
Ramon Verhagen - 
Silvain van Boxtel 13.00u
Leon van der Heijden - 
Mark Leenders 14.00u
Harry van den Boomen - 
Elle van den Akker 15.00u
Michael Toelen - 
Tonnie Verberk 16.00u

Zondag in Van Ouds:
Nicky Hoefnagels - 
Jeffrey van Liempd 15.00u
Michael van der Heijden - 
Peter Opheij  16.00u
Jarno Kapteijns - 
Jeroen van Rijckevorsel 18.00u 
Randy van Oostenbrugge - 
Jolanda van de Ven 13.00u 
Harry van den Boomen - 
Jolanda van de Ven 14.00u

Reguliere competitieprogramma:
Downtown 2 – d’n Toel in café 
Downtown (Gemert)
Merx 2 - Van Ouds in de Merx 
(Berghem)
Kofferen 1 - Nogus 4 in café t Kof-
feren
Nogus 2 – d’n Dommel in café No-
gus (Boxmeer)

hardlopen

SV Fortuna ‘67 

29 maart Diever Drents Friese Wold 
Marathon 
Mannen Marathon
Henry Wijffelaars 3.42.35
Eric van den Oetelaar 4.00.45
Luc Minderhoud 5.30.00
Vrouwen Marathon
Tineke Mous 4.07.07
30 maart Veldhoven Trimloop 
MannenTrim 6.300 m
Eric van den Oetelaar 32.34
Henry Wijffelaars 32.38

Seniorenclubdag TV de Kienehoeftennis

tennis

Onder een stralende zon werd dins-
dag 25 maart de Seniorenclubdag 
van TV de Kienehoef gehouden. 
Leden in de leeftijd van 50+ bij de 
dames en 55+ bij de heren zijn op 
deze dag allemaal welkom. 

In de vroege ochtend met de dauw 
nog op de banen werden de deelne-
mers hartelijk welkom geheten door 
de organisatoren. Uiteraard dienden 
de deelnemers niet alleen met kof-
fie of thee warm te worden, maar 
ook met een echte warming-up. 
Dus, voordat de wedstrijden startte 
verzorgde  clubtrainer Cees van den 
Boer een gevarieerde warming-up. 
Na de twee ochtendpartijen was ie-
dereen toe aan de goed verzorgde 
lunch. Na de lunch moest het eten 
zakken en kon men ruimschoots de 

tijd om even bij te ko-
men. Een enkeling nam 
deze tijd te baat om een 
middagdutje te doen. 

Na afloop van de po-
wer nap werd gestart 
met de laatste wedstrijdronde voor 
de deelnemers. Gezien het fanatisme 
maar ook de sportiviteit was het niet 
te bemerken dat het de laatste wed-
strijden waren. Eenmaal gedaan met 
de intensieve partijen was er ruim-
schoots tijd voor een drankje en een 
praatje over de geweldige duellen. 
De algehele conclusie was dat de or-
ganisatoren goed inzicht hebben op 
de speelsterktes van de deelnemers 
en er daardoor in leuke combinaties 
van spelers gespeeld werd.

De seniorenclubdag is een echt ge-
zelligheidstoernooi, dus werd er niet 
afgesloten met een prijsuitreiking 
voor de sterkste spelers, maar was 
er een grote loterij. Het prijzenpak-
ket was omvangrijk, met dank aan 
de sponsoren: Bakkerij Bekkers, Wim 
Dortmans van de Rooise Bespanser-
vice, De Wit Sport Schijndel en de 
Makro Best. Verder was TriNed met 
een stand aanwezig. Na de loterij 
bleef het nog een lange tijd gezellig 
in het clubhuis. Veel dank gaat uit 
naar de mensen van de bar-, keu-
kendienst, die in de ochtend werd 
verzorgd door Dora en Cor Beilen en 
in de middag door Hennie Stamps 
en Marjolein van Gils.  Tot slot ook 
veel dank aan de organisatoren 
Christine van Heertum, Riet Kuijpers, 
Ben Bahlmann, Jan de Boer en Evert 

Vugs. Het was weer een geweldig 
gezellige en goed georganiseerde 
dag. 

Tot slot. Helaas stopt Evert met de 
organisatie wegens persoonlijke 
omstandigheden. Voor zijn inzet en 
inbreng werd zeer hartelijk bedankt. 
Men heeft reeds een prima opvolger 
gevonden in de persoon van Theo 
Janssen die ook aan deze dag al zijn 
ondersteuning heeft verleend. Tot 
volgend jaar!  Toon Habraken, na-
mens alle deelnemers.

Echtparentoernooi TV Boskant

Het toernooienseizoen is  weer be-
gonnen én ook nog eens met het 
prachtigste weer van de wereld. 
Tennisvereniging Boskant startte dit 
jaar met het echtparentoernooi. Er 
verschenen twaalf echtparen aan de 
start, die in drie poules streden om 
de eerste plaats. 

Hoewel de zon niet scheen, moes-
ten veel mensen toch wel weer 

even wennen aan de warmte. De 
wedstrijden zijn gezellig en sportief 
verlopen zonder ook maar één ech-
telijke ruzie. Ook na de wedstrijden 
werd er onder een genot van een 
drankje en een broodje nog lang 
buiten vertoefd.  De winnaars van 
het toernooi waren uiteindelijk Mia 
en Jep van den Berk, Joanita en 
Wilco van den Biggelaar  en Elle van 
Marc van den Berk. 

Foto: J. van Leeuwen

Hockey ook iets voor jouw kind(eren)?
Sjors Sportief kennismakingslessen 
van start bij MHC Sint-Oedenrode

hockey

Wil je jouw kind(eren) laten ken-
nismaken met hockey? Kom dan 
op zaterdagmorgen 5, 12 en 19 
april naar onze club (10.00-11.00 
uur). Hockey is een echte team-
sport. Vanaf 5 jaar is iedereen 
welkom bij onze trainingsmini’s. 
Onder de enthousiaste leiding 
van Marieke de Boer, Luuk van de 
Velden en Sophie Bongers kun-
nen alle jongens en meisjes kennis 
maken met hockey. 

Vanaf 7 jaar gaan kinderen deel 
uitmaken van een team en wed-
strijden spelen. Hockey wordt ge-
speeld op een kunstgrasveld en 

kun je (bijna) het hele jaar doen. 
Hockey is snel, leuk en super goed 
voor je conditie. 
Kom een kijkje nemen!! Voor een 
hockeystick wordt gezorgd. Trek 
gemakkelijke sportkleding en sport-
schoenen aan. Aanmelden voor 
Sjors Sportief kan via www.sjors-
sportief.nl. Mocht je buiten de ken-
nismakingslessen van Sjors Sportief 
willen bekijken of jouw kinderen 
de hockeysport leuk vinden, dan 
kun je hen altijd aanmelden voor 3 
proeflessen. Via info@mhcsint-oe-
denrode.nl meld je ze aan waarna 
we de trainingstijd van de juiste  
leeftijdscategorie doorgeven. 

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

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel volgt nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Vaak worden dagelijks nieuwe on-
derwerpen toegevoegd! Uitzending: 
elk heel uur, vlak voor alle andere 
programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf  3 april in Rondje Rooi de vol-
gende onderwerpen: - Bestuurswis-
seling heemkundige kring “De Oude 
Vrijheid” - Verantwoorde voeding bij 
kookworkshop Donkershoeve - Roois 
Kamerkoor jubileert met bijzondere 
voorstelling - Vrijwilligers aan de slag 
bij NL Doet - Popkoor Novelty in Ma-
riëndael met wervelende “WhatsUpp” 
- Toneelvereniging Klavertje Vier weet 
toeschouwers te boeien - Rabobank 
maakt projecten van het jaar bekend 
- Gradje Brouwers vertelt over “Na-
tuur rondom Rooi” - Jeugdtoernooi 
basketbal BV Rooi

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Oog Op Rooi Aflevering april 2014
Presentator Michiel Bakker heeft 
voor deze uitzending de volgende 
gasten uitgenodigd:
-  Wijkagent Frans van Rozendaal 

over criminaliteit in Rooi, hoe in-
braken te voorkomen, en meer ….

-  Leo Leenders over de Stichting 
Zienderogen en beter zien in ont-
wikkelingslanden

-  Walter Versantvoort van bedrijf 
4Pico vertelt over zijn opmerkelijke 
high-tech onderneming 

Mensen op straat wordt gevraagd of 
ze winkelen in Rooi.
Willy Damen vertelt interessante za-
ken over de Mater Lemmensstraat.
 
Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 5 april.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined 
en KPN op kanaal 559. OnsBrabant-
Net digitaal via kanaal 38, analoog 
op 792 MHz. Via UPC analoog op 
256 MHz.
Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen  via www.tvmeierij.nl 

3 maart - 20 april 
Tentoonstelling 
Maria Kemps
Mariendael 

 14 maart - 3 april 
Expositie van 30 

Rooise amateurfotografen
Gemeentehuis 

2 april 
Mamacafé
Grand café 

De Gouden Leeuw 

3 april 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael 

5 april
Blues Wheel

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

5 - 6 april 
Museumweekend
Sint-Oedenrode 

4 april
Reünie KV Nijnsel
Kantine VV Nijnsel

5 april
Receptie en feest KV Nijnsel

Kantine VV Nijnsel

5 april 
Dansavond KBO

Odendael 

5 april 
Groothertogbal
de Vriendschap

 6 april 
“Gioia” kwartet
De Knoptoren 

6 april 
Expositie en workshop kunstenares 

Rita van der Laan
Peppelhoeve 

6 april 
NJA goes Latin

De Loop’r 

6 april 
Tribute to the cats

de Beurs 

6 april 
Rikken Dorpskapel
De Dorpsherberg

7 april 
Lezing over ‘de Gierzwaluw’

d’n einder 

7 april 
Kienavond 

Korfbalvereniging Nijnsel
de Beckart 

10 - 11 april 
Koster Brock herleeft

Sint-Oedenrode 

10 april 
Fashion & Friends

De Beurs 

11 - 12 april 
Seniorenmarkt

Odendael 

11 april 
Goed Vout party

The Joy 

12 april 
The Vitals

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

12 april 
Oceandrum maken

Leef & Vind

 13 april 
‘t Rooi Tulpen festijn

De Beurs 

13 april 
Olat wandeltocht

Oostelbeers 

13 april 
Wine Experience
Drankenhandel 
van Boxmeer 

13 april 
’t Rooi Tulpen festijn

de Beurs 

14 april 
KBO-fi lm: 

Calendar girls
Odendael 

16 april 
Roois biergilde
café van Ouds 

18 april 
Goede vrijdag

21 april 
Paashaasbezoek 

en knutselmiddag
Kinderboerderij 
de Kienehoeve 

24 april 
Film: De Rouille et d’os

Mariendael 

25 april 
Rythm & Blues 

door MoyoHand
Eet- en muziekcafé 

De Ossekop 

26 april 
Koningsdag

27 april 
OLAT wandeltocht
De Vresselse Hut 

27 april 
Rikken Dorpskapel

De Dorpskapel

28 april 
E-Bike cursus

Bike Center Rooi - 
terrein voor EM-TÉ

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




