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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Voorjaars collectie dames, 

heren en kinderschoenen!

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

Boskantseweg 74a
5492 VB Sint-Oedenrode

0413-420311
www.usacarskopen.nl

A U T O B E D R I J F
PAUL VAN DE VEN

USA CARS SPECIALIST
ONDERDELEN - ONDERHOUD - REPARATIE - APK

VOOR DAMES EN HEREN
HAARMODE VOORJAAR / 

ZOMER 2013

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

Coalitie Sint-Oedenrode verder zonder CDA

Het CDA is uit de coalitie met 
VVD en Hart voor Rooi gestapt. 
Dit gebeurde donderdagavond 
direct na de gemeenteraadsverga-
dering. De gang van zaken rond 
het accommodatiebeleid was voor 
hun de druppel die de emmer liet 
overlopen. “Kenmerkend voor de 
machteloosheid van de lokale po-
litiek” aldus de democraten. 

Dat het al langer niet botert tus-
sen CDA en hun coalitiegenoten 
is bekend. In eerdere belangrijke 
kwesties voeren ze een andere 
koers dan hun coalitiegenoten; 
volgens een uitgelekt onderzoeks-
rapport over het bestemmingsplan 
buitengebied zouden de andere 
wethouders ook CDA-wethouder 
Henriëtte van den Berk hebben la-
ten zwemmen waardoor ze uitein-
delijk geen andere oplossing zag 
dan ontslag te nemen. 

Het accommodatiebeleid dat dit-
maal de lont in het kruitvat aan-
stak, was al eerder aanleiding tot 

onvrede binnen de coalitie. In har-
de bewoordingen stelt het CDA 
dat het college minder belang 
hecht aan de Rooise burgers dan 
aan het eigen gelijk, ten koste van 
de politieke integriteit. 
Namens de VVD-fractie reageert 
fractievoorzitter Freek Glorius. 
“Wij vinden dit heel vervelend, 
voor alle betrokkenen en vooral 
voor Rooi. Zo verliezen we slag-
vaardigheid en daadkracht die we 
zo hard nodig hebben met de vele 
zware onderwerpen die nu op ons 

af komen, niet alleen op inhoud 
maar ook op gevoel”. 
In een “marsroute” die vervolgens 
is uitgezet door VVD en HvR op de 
vraag ‘hoe nu verder’ wordt een 
verkenningsopdracht uitgezet voor 
een onafhankelijk persoon, die met 
alle betrokkenen gaat praten en 
twee weken de tijd krijgt om de uit-

komst terug te koppelen met beide 
fracties. “Eind april zal duidelijk 
zijn op welke manier Rooi een ver-
nieuwd consistent, betrouwbaar en 
daadkrachtig bestuur zal krijgen” 
aldus de coalitiefracties. Inmiddels 
heeft wethouder Cees van Rossum 
laten weten dat hij gewoon aan-
blijft als wethouder.

▲ Bert de Graaff las op persoonlijke titel 
een gedicht voor over het Martinushuis. 
Het mocht niet meer baten.

Nog geen zekerheid 
over doorgang Ronde 
van Rooi

Ronde van Rooi 
wordt in de 
wielen gereden
De plannen lagen al op tafel en de 
kogel leek door de kerk. ‘Leek’, 
want een telefoontje van de 
KNWU bracht een pijnlijke bood-
schap. Het eerder toegezegde NK 
wielrennen voor jeugd werd als-
nog toegewezen aan een ander 
dorp. Gerry van Gerwen, organisa-
tor van de Ronde van Rooi, was op 
zijn zachtst gezegd ‘not amused’. 
“Dit lijkt te maken te hebben 
met vriendjespolitiek binnen de 
KNWU”, reageert hij ontdaan. 

» lees verder op pag. 4

Rooise makelaars heten u welkom tijdens Open Huizen dag

“Een huis kopen in deze tijd is gunstig”
De Rooise makelaars Van den Berg, 
De Koning en Van de Laar zijn er 
klaar voor. Aanstaande zaterdag 
6 april is het Open Huizen dag in 
heel Nederland en dus ook in Sint-
Oedenrode. Het aanbod in Rooi is 
reuze interessant te noemen, dat 
laten de makelaars zien in deze 
krant, zie pagina 16 t/m 19. Maar 
waarom is kopen in deze tijd juist 
gunstig? En waar moet je op letten 
als je een huis op het oog hebt? 
René van de Laar, Martijn van den 
Berg en Nicole van den Biggelaar 
geven antwoord en komen met 
nuttige tips. 
» lees verder op pagina 16

Kijk voor actueel Roois nieuws 
en foto’s op www.mooirooi.nl 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

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., di., 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

Rouwadvertentie voor Wouter van der Kaden 
 

2 kolom x hoogte 
een dun kader, geen dubbel. 

 
________________________________________________________ 

 
God kent al zijn schaapjes bij name. 

 

WOUTER VAN DER KADEN 
_________________________________________________________________________________________ 

WOUTER VINCENT 
1 9 6 7  -  2 0 1 3 

 
Hilda & Dolf † 

Edwin & Rosanne, Joppe, Marit 
Sven & Marlies, Daan, Floor 

 
 

Wij nemen afscheid van Wouter met een viering  
op donderdag 4 april a.s. om 13.30 uur in de 

Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode. Aansluitend aan 
deze viering is er gelegenheid om na te praten. 

Daarna brengen we Wouter bij Dolf. 
 

Wouter is thuis in Nijnsel, bezoek na overleg. 
 

29 maart 2013 
familie van der Kaden 

Strobolse Heidesteeg 7, 5491 RT  Nijnsel 
________________________________________________________ 
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl

Helaas is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken voor alle blijken van medeleven en belangstelling, 

die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn man, ons pap en opa

Gerard Voets

De vele bloemen, condoleancekaarten en de belangstelling ti jdens de 
uitvaartdienst en cremati e zijn voor ons een grote steun geweest.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar familie, vrienden, 
kennissen, Huisartsenprakti jk De Dommel, Brabantzorg, 

Smartlappenkoor Dommelklanken, 
Pastoor Blom en Antwan Kuis.

Mia Voets – van Hoof
Ellen en Ferd

Jan en Anne-Marie
Kleinkinderen

DANKBETUIGING

We willen graag allen bedanken die hun medeleven hebben 
betoond bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Sjaak van der Kallen

De vele handdrukken, bloemen, kaarten, brieven en de grote 
belangstelling voor, ti jdens en na de uitvaart hebben ons veel troost 

en steun gegeven. Een welgemeend dank je wel aan eenieder.

Speciale dank aan woonzorgcentrum van Haarenstaete in 
Mariaheide waar Sjaak zich de laatste maanden van zijn leven 

verzekerd wist van een fi jne liefdevolle verzorging.

Maria, kinderen en kleinkinderen

Sterven in vrede
is met ‘n gerust hart je 
ogen sluiten.

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn is,
toch nog onverwacht, van ons heengegaan

onze dierbare vader, lieve opa en overgrootvader

Theodorus Martinus Ketelaars
Theo

∗ Veghel, 12 augustus 1913    † Sint-Oedenrode, 31 maart 2013

echtgenoot van

Adriana Maria van Kaathoven †

Eerde: Ad en Nelly
Mattie en Bianca
Yvonne en Frank †

Sint-Oedenrode: Jan en Lies
Iwan en Carla
Lilian en Paul

Eerde: Annie en Tiny
Martine en Huib
Ingeborg en Hugo

Sint-Oedenrode: Henk en Joke
Rick en Joyce
Dennis en Corina
Martin en Marleen

Martien †

Nijnsel: Ria en Hans
Ilse en Thierry
Stefan en Meggie

Achterkleinkinderen

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 5 april 2013 om 
10.00 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige Odaparochie, 
Kerkplein te Sint-Oedenrode.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
parochiekerkhof.
Er is gelegenheid om uw auto te parkeren bij Rouwcentrum Kuis, 
Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode op loopafstand van de kerk.
(I.v.m.de weekmarkt)
Op donderdag 4 april om 19.00 uur is er een avondwake ter 
nagedachtenis aan ons pap in de Activiteitenruimte van 
Odendael, Odendael 1 te Sint-Oedenrode.
Vader is thuis op zijn kamer op Odendael. U kunt daar afscheid 
van hem nemen na de avondwake en dagelijks tussen 10.00 en 
12.00 uur.

Odendael 213, 5492 CT  Sint-Oedenrode

OVERLĲDENSBERICHTEN
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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  

APRIL TOMPOUCE PARADE
elke week 2 nieuwe smaken
5 halen, 4 betalen

van woensdag 3 t/m dinsdag 9 april
slagroom en bosvruchten

5 halen, 4 betalen

ons paradepaardje ‘Zwitsere room’ 
doet de hele maand mee, dus 
4 weken lang 5 halen, 4 betalen

www.bakkerijbekkers.nl   –   KENT U ONZE WEBSHOP AL?  

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476733
www.isb-techniek.nl

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Accommodatienota eindelijk vastgesteld
Donderdagavond moést het be-
sluit vallen over de accommoda-
tienota, en dat gebeurde dan ook. 
Het college kreeg uiteindelijk, 
met de kleinst mogelijke meerder-
heid en de nodige aanpassingen, 
groen licht om hun voorstel uit te 
voeren. De “huiskamer van Rooi” 
komt in de vrije verkoop.

De argumenten van de meeste 
fracties, zowel voor als tegen, wa-
ren al breed uitgemeten in de pers. 
Geen enkele optie kon bij aanvang 
van de vergadering rekenen op 
een meerderheid. 
De Werkgroep Martinushuis had 
een nieuw wapen in de strijd ge-
gooid: een presentatie, waarvoor 
veel lof doorklonk in de raadzaal, 

van voor- én tegenstanders van 
het collegestandpunt. Met amen-
dementen probeerden verschillen-
de fracties de andere over te halen 
en bij één daarvan, “accommoda-
ties in balans” van VVD en HvR,  
lukte dat uiteindelijk nadat ook 
dáár weer kleine aanpassingen in 
waren gedaan. Nipt, maar de ko-
gel was door de kerk. 
De – inmiddels opgeheven – werk-
groep zal een uitgiftepunt van de 
bibliotheek in het Martinushuis 
zien als schaamlap voor hun oor-
spronkelijke doelstelling om het 
te behouden voor de Rooise ge-
meenschap. De steunbetuigingen 
door 2500 handtekeningen waren 
niet genoeg. De tussenstand in de 
poll op MooiRooi.nl geeft ook te 

denken: ruim 70% heeft de optie 
aangekruist “burgerparticipatie 
wordt door het gemeentebestuur 
alleen toegepast als het hun zelf 
uitkomt” waar “een manier om de 
burgers invloed uit te laten oefe-
nen op de beslissingen van de ge-
meente” ruim 21% scoorde. 
Maar er is lang genoeg om de hete 
brij heen gedraaid en opnieuw uit-
stel was geen optie. Het college 
kan eindelijk aan de slag met de 
verkoop. Als dat niet lukt, zal het 
Martinushuis commercieel te huur 
worden aangeboden met 15% aan 
maatschappelijke ruimte. Genoeg 
voor de inloop plus het uitgiftepunt. 
Door dit besluit is het lot van de 
overige gebruikers, wereldwinkel 
en Heemkundige kring, ongewis. 

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

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

Zondag 7 april
open van 11.00 tot 17.00 uur
Tegen inlevering van deze advertentie 

20% korting 
 op 1 artikel naar keuze*

*  Alleen geldig bij Intratuin Veghel t/m 10 april 2013.  
M.u.v. blokhutten, bestrating, boeken, bestellingen,  
gasflessen, levende dieren, cadeaukaarten, horeca,  
lopende (kortings)acties en aanbiedingen.

Nog kaarten te koop….

Voorbereidingen Kiwanis Crazy Vegas Night op 
zaterdagavond 6 april in volle gang
Op zaterdagavond 6 april 
krijgen de bezoekers een 
verrassend programma 
voorgeschoteld in de prach-
tige ambiance van de totaal 
vernieuwde Gouden Leeuw. 
In Amerikaanse sfeer wor-
den bezoekers vermaakt 
met een speciaal voor deze 
avond ingericht casino. 
Daarnaast is er live muziek 
van de band ReCover.

De opbrengst van de avond gaat 
volledig naar drie vooraf geselec-
teerde doelen. In het casino wordt 
gespeeld voor deze goede doelen 
en de ‘winst’ kan daarop worden 
ingezet.

Drie goede kinderdoelen
Kiwanis Rooi richt zich, zoals be-
kend, op het verbeteren van levens-
omstandigheden van kinderen. Voor 
deze avond worden deze 3 kinder-
doelen in de schijnwerpers gezet: 

Kinderdoel 1. Aanleg van een 
“natuurlijk speelterrein” voor ba-
sisschool in Boskant.                                                            
Dit jaar wordt het ruim 30 jaar oude 

schoolplein van de basisschool 
Sint-Franciscus in de Boskant, sa-
men met de tuin van kinderop-
vang De Verbinding omgevormd 
tot een gevarieerde en verrassende 
speelomgeving. Een deel van de 
avondopbrengst wordt hiervoor 
bestemd. Kiwani steken in de loop 
van het jaar, samen met bedrijven 
en vrijwilligers, hun handen uit de 
mouwen voor dit mooie plan.
  
Kinderdoel 2. De Rooise Speelo-
theek .
In onze speelotheek lenen ouders 
met een betaalbaar abonnement 
speelgoed voor hun kinderen.  De 
Stichting ontkomt ook niet aan 

bezuinigingen. Om het 
abonnement betaalbaar te 
houden voor alle Rooise 
kinderen, worden de win-
sten ook op dit prachtige 
initiatief ingezet.

Kinderdoel 3. Het inter-
nationale Kiwanisproject 
‘Stop Tetanus’     K iwan i s 
werkt samen met Unicef 
om voor eens en voor altijd 
een eind te maken aan teta-

nus bij moeders en pasgeborenen.  
Door de gezamenlijke kracht van 
Kiwanis als wereldwijde service-or-
ganisatie kan deze ambitie, samen 
met u, worden verwezenlijkt. 

Er zijn nog een aantal kaarten be-
schikbaar
De toegang bedraagt slechts € 25,- 
per persoon inclusief welkomst-
drankje, aantal speelfiches, live 
muziek en american style hapjes. 
Kaarten zijn beschikbaar bij Huis-
kens Optiek en de Gouden Leeuw. 
Ook kunnen kaarten geserveerd 
worden door een e-mail te sturen 
naar kiwanisrooi@icloud.com. 

Groen exclusief - schoor 3 
sint-oedenrode - tel. 0413-490806

www.Groenexclusief.nl

Voor de mooiste bomen in uw tuin
Zowel kleine als grote maten 

Kom naar Groen exclusief
Bezorgen en planten ook mogelijk
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kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet of smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Glasvezel 
Alles-in-één 

Standaard met 
Interactieve TV

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081
Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

        

Haring per stuk € 2,00
3 voor € 5,50

6 voor € 10,00

Kan iemand mij één diskjockey noemen die zichzelf niet belangrijker 
vindt dan diegenen die het feest bezoeken of diegenen die het feest 
geven? Wie kan mij uitleggen wat de meerwaarde is van deze ver-
schrikkelijk harde muziek?
Ben je ergens in een café, dan zit daar soms zo’n debiel die liedjes 
opzet met daarbij de volumeknop helemaal open. Weg sfeer, weg ge-
sprek, weg gezelligheid. Je kan geen woord meer zeggen, einde feest. 
De bassen dreunen door de tent en je bent gewoon uitgebuurt en dan 
kan je elkaar aan gaan zitten gapen tot het einde van het feest. Gezel-
lig ?...nee dus…een ramp. Het is dan onmogelijk nog iets te zeggen.

Mijn broer werd 60 jaar. Gezellig feestje in een zaaltje. Om 21.00 
uur begon de platendraaier en vanaf dat moment zijn we uitgeluld. 
Muziek ging veel te hard. Feest naar de Filistijnen, je kon echt hele-
maal niets verstaan van wat een ander in je oor stond te schreeuwen. 
Erger nog is als je op een feetje een stukje wil doen en de plaatselijke 
grapjas, de zo genaamde DJ is, draait af en toe het geluid weg om zelf 
lollig te zijn….wat een humor.
Bij deze een oproep aan alle DJ.’s: denk niet aan jezelf maar denk aan 
diegenen die op dat feest zijn, die zijn belangrijk en niet andersom. 
Weg met deze geluidsterroristen. Kijk  niet naar die drie man die het 
wel leuk vinden, maar kijk naar de rest.
Maar ja, dat zal moeilijk te begrijpen zijn, want vaak geldt voor hen: 
onneuzel geborre, simpel gewiegd en niks bijgeleerd.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Geluidsterroristen

Vervolg voorpagina

Ronde van Rooi wordt in de wielen gereden

“Woensdagavond gaan we ons 
beraden over wat we wel of niet 
gaan doen.”

De organisatie van de Ronde van 
Rooi had alle pijlen al op volgend 
jaar gericht.
 Na jaren van afwezigheid werd 
twee jaar geleden de Ronde van 
Rooi nieuw leven in geblazen. De 
laatste edities brachten niet he-
lemaal het gewenste resultaat. 
De organisatie ging op zoek naar 
mogelijkheden om meer publiek 
en deelnemers te trekken. De toe-
zegging van de KNWU om het NK 
wielrennen voor jeugd in 2014 in 

Sint-Oedenrode te houden was 
een geschenk uit de hemel. De 
planning was om daarom in 2013 
geen Ronde van Rooi te houden, 
maar alles te focussen op de edi-
tie van 2014. De datum was al 
geprikt, de burgemeester al op de 
hoogte. Tot het beruchte telefoon-
tje kwam. 

De organisatie heeft een brief ge-
stuurd naar de wielerbond, maar 
volgens eigen zeggen is dat vech-
ten tegen de bierkaai. De KNWU 
deed nog het voorstel om de 
wedstrijd in 2016 in Rooi te laten 
plaatsvinden, maar daar bedankte 

Gerry van Gerwen voor. Na van-
avond wordt duidelijk of de Ronde 
van Rooi dit jaar wel of niet door 
gaat en zo ja, in welke vorm. 
Mocht het evenement afgelast 
worden, dan verliest het centrum 
van Sint-Oedenrode wéér een 
trekpleister. Vorig jaar maakte old-
timerrit Rondje Rooi bekend om 
voortaan vanuit Boskant te star-
ten, werd voor de tweede en te-
vens laatste keer ‘Tuning by Night’ 
gehouden en twee weken geleden 
kwam het nieuws naar buiten dat 
het jaarlijkse bromfietstreffen op 
de Markt naar Eindhoven verkast. 
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Meierij-samenwerking gaat door ongeacht fusie

De gezamenlijke vergadering van 
commissie- en raadsleden van 
Sint-Oedenrode en Schijndel is 
woensdagavond als “fusieverken-
ning” zeker geslaagd. Ondanks 
een aanzienlijk aantal verschillen 
tussen beide gemeentes staan 
alle neuzen wel zo’n beetje de-
zelfde kant op. En, fusie of niet, 
de samenwerking in de Meierijge-
meenten gaat in ieder geval door,  
verzekerden de beide burgemees-
ters hun gehoor.

De grote zaal van Odendael kon 
het aantal aanwezigen – ook pu-
bliek was welkom – amper herber-
gen maar de avond verliep gedis-
ciplineerd. Na een inleiding door 
beide burgemeesters, die meer als 
een soort quizmaster fungeerden, 
werd na een vraag- en antwoord-
spel met de zaal het gezelschap 
verdeeld in zeven groepen met elk 
een ander aandachtsgebied dat de 
volgende vragen moest uitwerken: 

1: Wat vinden we allebei belang-
rijk? 2: Wat zouden we niet kwijt 
willen? En 3: wat willen we losla-
ten? 

De redacteur, mogelijk geïnspi-
reerd door de drukke persagenda 
die week (en hij wist nog niet half 
wat hem boven het hoofd hing) 
schoof aan bij de werkgroep ‘vrije 
tijd: sport, cultuur, toerisme en re-
creatie’.
Al gauw bleek dat beide gemeentes 
grotendeels dezelfde problematiek 
hebben. De verschillen sprongen er 
echter wel uit. Zo staat Schijndel er 
financieel best goed voor en dat zie 
je terug in bijvoorbeeld de sport-
voorzieningen. Ook de situatie van 
het gemeentelijk zwembad is daar 
anders omdat Fitland miljoenen in-
vesteert in een nieuw zwembad – 
naast het gemeentelijke. Schijndel 
betaalt voor elke voetbalvereniging 
de aanleg van een kunstgrasveld, 
al komt het onderhoud vervolgens 

ten laste van de vereniging. Die 
situatie is echter een momentop-
name: een paar jaar geleden, toen 
het Schijndels accommodatiebeleid 
werd vastgesteld, stonden ze er 
financieel heel wat slechter voor, 
met alle gevolgen van dien. Wie 
weet liggen de verhoudingen bij 
het samengaan opnieuw compleet 
anders. Op het vlak van Toerisme 
en recreatie waren de rollen om-
gedraaid, en lag Schijndel een stuk 
achter op Rooi, met als laatste wa-
penfeit de situatie rondom de golf-
baan op Vlagheide. 

Al gauw zaten de werkgroeple-
den op één lijn: Sport en Cultuur 
behouden, met alleen sturen op 
nieuwe ontwikkelingen, Toerisme 
en Recreatie (verder) ontwikkelen.
Bij de presentatie van de werkgroe-
pen als afsluiting liep één ding als 
rode draad door de conclusies: we 
blijven dorpen, zonder stadse pre-
tenties.

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!  

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

A M E R I C A NA M E R I C A N

Diner

Werving tien Bikkels 2013: Bart Alive!
De zoektocht naar de tien Bikkels 
2013 van de Bart de Graaff Foun-
dation is van start. Dat doen we 
o.a. door Bart in een radiospotje 
tot leven te laten komen. Samen 
met ambassadeur Irene Moors 
roept Bart kandidaten op om zich 
aan te melden als Bikkel van de 
Bart de Graaff Foundation.  

Wat is het doel?
De Bart de Graaff Foundation 
zoekt tien Bikkels, jonge mensen 
met een levensbepalende licha-
melijke beperking, die een eigen 
bedrijf willen starten. Mensen 
zoals Bart dus. Eigenzinnige en 
daadkrachtige mensen die een 
zelfstandige, onafhankelijke toe-

komst willen. De Bart de Graaff 
Foundation begeleidt haar Bikkels 
persoonlijk en met behulp van 
mentorbedrijven. We bieden on-
dersteuning op alle gebieden die 
nodig zijn om een succesvol be-
drijf te starten, o.a. door middel 
van coaching, exposure en een 
startkapitaal. 

De inschrijving voor kandidaat-
Bikkels is met ingang van heden 
geopend via de website, bart-
foundation.nl. De inschrijving 
sluit op 12 mei a.s. Daarna volgt 
de selectieprocedure, die leidt tot 
de presentatie van de tien Bikkels 
die wij gaan ondersteunen. Dit zal 
gebeuren tijdens de uitzending 

van BNN’s Je Zal Het Maar Heb-
ben op 9 juli a.s. 

Uw hulp
Wij zouden het geweldig vinden 
als u ons wilt helpen met onze 
zoektocht naar de tien Bikkels 
van 2013. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om dit bericht in uw organi-
satie te verspreiden en onder de 
aandacht te brengen van de doel-
groep?  
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Ouderraad wil omgeving school opknappen

De speeltuin, het basketbalveld 
en het grasveld tussen de Ma-
riannestraat, Florisstraat en de 
Mauritsstraat zijn aan een op-
knapbeurt toe. Althans dat vindt 
de ouderraad van basisschool 'De 
Kienehoef'. Daarom hebben de 
ouders samen met de school een 
plan gemaakt. 

Het basketbalveld ligt wat ver-
scholen achter hoge struiken. Aan 
de andere kant van die struiken ligt 
een speeltuin. Beiden zijn vanaf de 
weg lastig te zien. Dat is een van de 
redenen die de ouderraad noemt 
om met een plan te komen. Er is 
nu vanaf de weg en vanuit de wo-
ningen weinig zicht op de speel-
gelegenheden. De initiatiefnemers 

willen daar iets aan veranderen. 
Met het integraal wijkontwikke-
lingsplan (iWOP) voor Kienehoef, 
Cathalijne en Kinderbos zijn er 
misschien mogelijkheden om daar 
iets aan te doen. 

Hoe dat dat het beste kan willen 
de school en de ouderraad samen 
met de omwonenden bespreken. 
Woensdag 10 april 2013 is er 
daarom in basisschool Kienehoef 
een informatiebijeenkomst voor de 
omwonenden en andere belang-
stellenden. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en vindt plaats in 
basisschool 'De Kienehoef', Mari-
annestraat 34a in Sint-Oedenrode.

Het Martinushuis
Middels deze weg willen wij als fractie Hart voor Rooi alle Rooienaren 
informeren wat er is besloten over het Martinushuis, tijdens de Raads-
vergadering afgelopen donderdag. Het is niet gebruikelijk voor ons 
om dit via de media te doen maar met de ontstane situatie vinden we 
dit nu toch nodig.

Wij hebben de afgelopen maanden duidelijk gemaakt de voorkeur te 
hebben voor verhuur van het Martinushuis met behoud van maat-
schappelijke functies. Daarnaast wilden wij de bibliotheek naar Ma-
riendael verhuizen en een uitleenpunt in Odendael realiseren.
 Ondertussen was via de ‘Werkgroep Martinushuis’ maatschappelijke 
verkoop in beeld gekomen. Zoals de kaarten voor de raadsvergade-
ring lagen was verhuur politiek niet meer haalbaar.
Als coalitie hebben we woensdagavond een laatste poging onderno-
men om te kijken waar we elkaar konden vinden, dat leek te lukken. 
Alle partijen hadden concessies gedaan, daarbij hebben wij de optie 
voor verhuur van het pand noodgedwongen losgelaten. De biblio-
theek naar Mariendael en het uitleenpunt in Odendael bleven staan 
en ook dat er in het Martinushuis een aanzienlijke maatschappelijke 
invulling zou komen. Op de dag van de gemeenteraadsvergadering 
kwam het CDA alsnog met een nieuw eigen amendement, waar Hart 
voor Rooi zich niet in kon vinden. 

Na een enerverende raadsvergadering heeft de gemeenteraad het 
volgende besloten:
-   Verkoop volgens openbare procedure met een gedeeltelijk maat-

schappelijke invulling.
-  Het pand moet voor een acceptabele prijs worden verkocht; de prijs 

staat in verhouding met de boekwaarde van het pand en de maat-
schappelijke invulling.

-  Het pand moet een meerwaarde hebben voor het centrum; het moet 
bezoekers trekken.

-  De bibliotheek verhuist naar Mariendael en er blijft een uitleenpunt 
in het Martinushuis.

Voor een zorgvuldige uitvoering helpt een klankbordgroep om dit al-
les te begeleiden. Deelname hierin van mensen uit het centrumma-
nagement en de werkgroep Martinushuis vinden wij belangrijk. Op 
deze manier wordt de invulling van maatschappelijke verhuur en de 
meerwaarde voor het centrum gewaarborgd. Bij de beoordeling of we 
het verkopen zullen deze twee aspecten belangrijke toetsingscriteria 
worden. Komen er geen geschikte kopers dan gaan we in septem-
ber van dit jaar over op commerciële verhuur inclusief (gedeeltelijke) 
maatschappelijke invulling.

Hart voor Rooi heeft een heel proces doorgemaakt. We hebben ge-
probeerd om aan al onze afspraken te voldoen; jaarlijks een ton be-
zuinigen op het accommodatiebeleid en het beter benutten van onze 
accommodaties.
Dit moesten we echter ook in evenwicht brengen met de gevoelens 
in de Rooise samenleving en de verdeeldheid in de gemeenteraad. De 
beslissingen die we hebben genomen, hebben we naar eer en gewe-
ten met hart voor Rooi gedaan.

fractie Hart voor Rooi

Martinushuis en bibliotheek worden 
opgeofferd om Mariendael te redden
Aangezien ik zeer begaan ben met het lot van het Martinushuis en 
de bibliotheek heb ik de werkzaamheden van de Werkgroep Behoud 
Martinushuis met veel waardering en bewondering gevolgd en ook de 
raadsvergaderingen bezocht, waarin het Martinushuis op de agenda 
stond. Bij dezen uit ik mijn teleurstelling over de manier waarop het 
besluit om het Martinushuis te verkopen en de bibliotheek naar Ma-
riendael te verplaatsen door de Raad is aangenomen. 
Ondanks dat de afgelopen vergadering minder chaotisch was dan die 
van november jl. waren er ook nu weer diverse schorsingen met war-
rige wijzigingen in amendementen. Hoe later het werd, hoe moeilijker 
het nog te volgen was. Uiteindelijk is het besluit om het Martinushuis 
te verkopen en de Bieb te verplaatsen er om 24.00 uur toch nog door-
gedrukt. Waar ik vooral over teleurgesteld ben is dat dit is gebeurd via 
2 raadsleden die alleen maar in de Raad zitten dankzij de stemmen op 
het CDA van de vorige verkiezingen. De ene schittert regelmatig door 
afwezigheid en de andere heb ik tijdens de vergaderingen diverse ke-
ren van mening zien veranderen.
Oké het is een democratisch besluit met 9 tegen 8, maar het doet 
pijn. De enige troost die we hebben is dat binnen een jaar er weer 
verkiezingen zijn. Tenslotte heb ik nog een tip van de Partij Hart voor 
Rooi. Misschien is het goed om hun naam te wijzigen in Hart voor 
Mariendael. Dit naar aanleiding van de oproep van Janine Heijster-
kamp aan de publieke tribune om een Werkgoep op te richten voor 
de redding van Mariendael. Ik zou mogelijke vrijwilligers toch willen 
waarschuwen eerst nog eens goed na te denken voor ze hier aan be-
ginnen. Als ik zie hoe de Werkgroep Behoud Martinushuis is gevaren, 
kan ik alleen maar concluderen dat dit mogelijk ook leidt tot alleen 
maar geweldige frustraties.

Theo Janssen
Nachtegaal 48

Lezerspodium....

Wat gebeurde er werkelijk donderdagavond?
De coalitiebreuk door CDA-Rooi 
heeft afgelopen week de politie-
ke verhoudingen in Rooi verder 
op scherp gezet. Inhoudelijk is 
er niet veel veranderd. Het CDA 
voerde immers al langer een ei-
gen koers binnen de coalitie. 
Maar de formalisering van die 
verhoudingen “voelt” toch heel 
anders, zoals VVD-fractieleider 
Freek Glorius terecht aangaf.

Veel ogen zijn gericht op VVD en 
HvR, maar het waren net zo goed 
de eenmansfracties die het muntje 
lieten vallen richting collegevoor-
stel, en daarmee het lot van het 
Martinushuis bezegelden. Is het 
toeval de fracties EKB (Kensdell) 
en Verkuijlen op de valreep kozen 
voor het  collegevoorstel om het 
Martinushuis te verkopen? Want 
uitgerekend die twee zijn de af-
gelopen raadsperiode met ruzie 
uit de CDA-fractie gezet en zagen 
hierin misschien een uitgelezen 
kans om die rekening te vereffe-
nen. Ironisch genoeg gebeurt er 

met het CDA nu precies hetzelfde 
als destijds met hun dissidenten: 
als je maar genoeg oppositie voert 
binnen eigen gelederen lig je eruit. 

Dat ze dit gevolg hadden kun-
nen voorzien lijkt misschien wat 
ver gezocht, Verkuijlen was in 
de voorbereidingscommissie im-
mers al omgegaan voor verkoop 
van het Martinushuis. Maar hij 
is daar fel op aangevallen, ook 
vóór de raadsvergadering. En 
wie hem voor het volkstribunaal 
in de raadzaal donderdagavond 
heeft zien draaien, keren, naar 
woorden zoeken en onbegrijpe-
lijke volzinnen prevelen, kreeg 
kon toch de indruk dat hij niet 
meer achter zijn eerdere uitspraak 
stond. Dat hij tijdens de laatste 
schorsing een onderonsje had 
met Kensdell - met wie hij nor-
maalgesproken nooit publiekelijk 
contact heeft - geeft ook voeding 
aan de gedachte dat het scenario 
van donderdag geregisseerd was 
– al waren er wellicht meer regis-

seurs.

En dan de rol van Cees van Ros-
sum. Wist hij inderdaad niets van 
het besluit van zijn fractie toen 
hij wegens vakantie onbereikbaar 
zou zijn? Onbereikbaar voor zijn 
fractie, maar niet voor de pers? 
Het besluit, dat volgens het CDA 
direct werd genomen ná de raads-
vergadering, waar Van Rossum 
aan de collegetafel zat? Waar hij 
volgens getuigen ook had gespro-
ken over zijn aanstaande vakan-
tie, die dus ook bij zijn fractiele-
den bekend moet zijn geweest? 
Aan de pers liet hij weten niet van 
plan te zijn om vóór de raadsver-
gadering van afgelopen dinsdag 
contact op te nemen met zijn 
fractie of de partijvoorzitter. Een 
wethouder die via de pers com-
municeert met zijn eigen fractie? 
Inmiddels is er afgelopen week-
end toch contact geweest met 
Van Rossum en fractievoorzitter 
Rien Verhagen. Het wordt er al-
lemaal niet duidelijker op.

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Avond voor KWF met komische Wim Daniëls

‘Houd 15 mei vrij in uw agenda!’ 
roepen Geer en Clarien Foolen in 
koor. Het paar heeft een komische 
avond georganiseerd die op die dag 
plaats zal vinden in zalencentrum 
De Beurs. Cabaretier Wim Daniëls 
komt er zijn nieuwe show spelen. 
De opbrengst van de avond  - plus 

de gage van Wim zelf - gaat bijna in 
zijn geheel naar KWF.

In zijn programma speelt Wim 
Daniëls aan de hand van geprojec-
teerde foto’s en woorden met de taal 
en neemt hij allerlei taalkwesties op 
de hak: uit de politiek, uit het gewo-
ne taalgebruik, uit het dialect, enz.  
Wim Daniëls is bekend als schrijver 
van een groot aantal boeken. Rond 
deze tijd verschijnt zijn nieuwe boek 
‘Groeten uit Brabant’. Verder is hij co-
lumnist bij het radioprogramma Spij-
kers met Koppen (elke zaterdag, radio 
2) en een geregelde gast bij het tv-
programma Pauw & Witteman. Ook 
speelt hij momenteel in een theater-
voorstelling. Entree incl. 1 consump-

tie:  12,50 euro. Kaarten kunnen al 
worden gereserveerd op 
foolen@foka-glas.nl o.v.v. Wim 
Daniëls Verkoopadressen van de 
kaarten wordt nog nader bekend 
gemaakt.

Geer en Clarien nemen deel aan 
Rooi d’Huez. Een groep van ze-
ventig mensen gaat proberen om 
de befaamde berg in de Alpen op 
te fietsen. Gezamenlijk ontplooien 
ze ontzettend veel acties die geld 
in moeten zamelen voor het goede 
doel KWF. Kijk voor meer informatie 
op: http://rooi-d-huez.blogspot.nl/  
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  www.vanzutpheninterieurs.nl

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

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

VANAF NU 
STAAN ONZE 
MAGAZIJN-
VOORRADEN 

IN DE WINKEL!

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N
 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

ALLES 
MOET
WEG!

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel!
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

     alles tegen bodemprijzen
OP = OP!

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

     alles tegen bodemprijzen
ZONDAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 
TOT 17.00 UUR

DE WINKEL 

MOET NU  

ECHT LEEG!

DE 
LAATSTE 
WEKEN!

DE LAATSTE 
BANKEN 
EN EETHOEKEN!

FINALE 
WEKEN!

Nieuw ijscafé & chocolaterie in het centrum van Rooi

Zoete Hemel zorgt voor verwennerij aan het Kerkplein

Na een prettige wandeling door 
het dorp, gaat u rustig zitten op 
een prachtig terras. Het is druk, 
maar niet te druk aan de voet van 
de Martinuskerk. Mensen kletsen, 
een eindje verderop spelen wat 
kinderen en de aardige mevrouw 
vraagt of u koffie lust. Of  heeft u 
toch meer zin in dat tongstrelende 
ijs wat ze er verkopen? Het is ten-
slotte prachtig weer, de zon twin-
kelt in uw gezicht. ‘Doe toch maar 
een grote milkshake’, besluit u. 
Ontspannen wacht u op het lekkers 
wat komen gaat. Dit kan alleen bij 
Zoete Hemel.

Over enkele weken kan dit werke-
lijkheid zijn.  Romy Peijen opent op 
vrijdag 12 april vanaf 11.00 uur haar 
ijscafé en chocolaterie Zoete Hemel 
aan het Kerkplein. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt om alles 
voor elkaar te krijgen. Het interieur 

is uitgezocht en vooral het lekkers, 
wat straks over de toonbank gaat, 
is met zorg gekozen. “Ik speelde al 
langer met dit idee, maar nu was 
de tijd rijp”, begint Romy. “Zoete 
Hemel wordt een eigentijdse zaak 
met een mooi terras voor de deur. 
Mensen kunnen straks terecht voor 
heerlijk ambachtelijk ijs en choco-
lade, maar ook voor verschillende 
soorten (ijs)koffie, gebakjes, milk-
shakes in mooie grote glazen en 
handgemaakte bonbons. Alles voor 
een nette  betaalbare prijs.  Ik wil 
een beetje een Italiaanse sfeer creë-
ren. Omdat het een totaalplaatje is, 
vond ik het etiket ijscafé heel pas-
send.”

Dat het een totaalplaatje wordt mag 
wel duidelijk zijn. Zoete Hemel heeft 
straks overheerlijke producten die 
gemaakt zijn om te consumeren, 
maar die zich perfect lenen om ca-
deau te doen. Romy: “Het is erg 
leuk om chocola cadeau te doen. 
Dat kunnen we straks aanbieden in 
mooie verpakkingen. Behalve bon-
bons hebben we straks nog meer 
cadeauartikelen. Zo gaan we onder 
meer de art-collection van het merk 
Illy verkopen. Een cadeaubon of het 
kopen van een ijsstrippenkaart be-
hoort natuurlijk ook tot de mogelijk-

heden.

Romy wilde per se geen standaard 
ijs leveren. Daarom heeft ze een 
zeer gedegen speurtocht op touw 
gezet om het aller-lekkerste ijs te 
vinden. Ze kwam uit bij een dorp 
in de buurt. “Het ijs wat we straks 
gaan verkopen is echt ontzettend 
lekker. Het is een streekproduct wat 
ambachtelijk is gemaakt. Mensen 
kunnen straks kiezen uit 24 heer-
lijke smaken. Er zitten verrassende 
smaken bij, maar ook de klassiekers 
als vanille en stracciatella. De sor-
betsmaken die we gaan verkopen 
zijn bereid met vers fruit. Geen si-
roop, maar echte stukjes aardbei of 
andere soorten fruit. Dat maakt het 
natuurlijk extra lekker. De laatste 
weken heb ik ook meegeholpen in 
de productie van het ijs en de cho-
colade. Ik heb met eigen ogen ge-
zien hoe puur en ambachtelijk de 
producten bereid worden.”

Hoe u het wendt of keert; Zoete 
Hemel is een toegevoegde waarde 
voor Sint-Oedenrode. Dus doe uw 
ogen dicht en waan u alvast op het 
terras van het nieuwe ijscafé en cho-
colaterie. Over een paar weken zit u 
er echt en dan proeft u precies wat 
Romy bedoelt.

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

advertorial

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

Gezocht: 

vakantie -en weekendhulpen 
vanaf 15 jaar. 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature? 
Stuur dan uw sollicitatie 
naar info@zoetehemel.nl 

Kerkplein 3a 5492 AN Sint-oedenrode
Tel. 0413-820279

info@zoetehemel.nl www.zoetehemel.nl

Welzijn De Meierij zoekt vrijwilligers
Ooit wel 
eens ge-
dacht aan 
v r i j w i l l i -

gerswerk bij mensen thuis? Dan 
is dit uw kans, want Ouderenwerk 
Welzijn de Meierij is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers.  

De vrijwillige hulp aan huis is be-

doeld voor mensen, die door ou-
derdom of ziekte beperkt zijn. Het 
gaat niet om verzorgende taken, 
maar bijvoorbeeld om een stukje 
wandelen , boodschappen doen of 
helpen met de administratie. Met 
een paar uurtjes per maand kunt u 
al veel betekenen. Door een paar 
uur zorg over te nemen geeft u de 
partner even de tijd om iets voor 

zichzelf te doen. Is uw interesse 
gewekt, bel gerust voor meer in-
formatie.      

Wilt u zich aanmelden of meer in-
formatie, neem contact op met het 
vrijwilligerssteunpunt: 
Gerry Jochems, 073-5441400, 
steunpunt.vsp@welzijndemeierij.nl

PERSONEEL
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En is nog 
steeds 

bereikbaar.

Team Sint-
Oedenrode is 
naar Veghel.

Sint-Oedenrode bedankt!
Team Sint-Oedenrode heeft de afgelopen zeven weken Sint-Oedenrode met veel plezier helpen overstappen op glasvezel. Menig buurtbewoner hebben 
wij mogen voorzien van een persoonlijk en onafhankelijk advies en helpen overstappen op glasvezel. Zij maken nu naar alle tevredenheid gebruik van 
glasvezeldiensten. De komende 7 weken staan wij in Veghel bij winkelcentrum de Bunders. Wij blijven dus gewoon bereikbaar. Hebt u nog vragen over 
internet, tv en telefonie via glasvezel, dan kunt u nog steeds terecht op onze website: www.team-sint-oedenrode.nl. U vindt daar alle informatie over 
glasvezel, de meest gestelde vragen en u kunt via het contactformulier uw persoonlijke vraag stellen.

www.team-sint-oedenrode.nl
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Kevin
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL Vrolijke winnares 

Paasboeket 
Verstuureen-
bloemetje.nl

In DeMooiRooiKrant van woens-
dag 20 maart werd een prijsvraag 
gesteld om een boeket te winnen.. 
We hebben vele leuke inzendin-
gen ontvangen en onder de goede 
inzendingen een winnares ge-
loot. De gelukkige winnares was 
Ellen van de Plas en zij vond het 
ontzettend leuk om het boeket 
in ontvangst te nemen bij Sas en 
Tas. Ook kans maken op een mooi 
boeket? Houd dan onze webshop 
en/of facebook.com/verstuureen-
bloemetje.nl in de gaten!

Terugkeer

Wij voeren door een schaamspleet in de 
rotsen, immense vulva die ons gaandeweg 
omsloot

ik dacht aan terugkeer, moederschoot en blij-
ven, terwijl wij langzaam aan landinwaarts 
verder dreven

gespannen luisterend in een soort schemerrood
hoe het geplons van onze riemen klonk, opklom in

echo’s die vermenigvuldigd bleven hangen aan
de terrassen en de gewelfde steenmassieven
die zich verhieven hoog boven onze boot

een duizelingwekkend ogenblik dat ons
terugwierp op die wij ten diepste waren

mensen van nu, in werkelijkheid, breekbare
stervelingen die naar hun oorsprong varen

     Kees Hermis
Uit: Gezongen steen, 2008

Rien & Betsie
40 jaar getrouwd
Gefeliciteerd; de kinderen

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

Oproep: De liefste moeder van Sint-Oedenrode
Op 12 mei is het Moederdag. Het 
beste moment om je moeder eens 
even flink in het zonnetje te zetten. 
Een ontbijt op bed, samen naar het 
theater, overladen met cadeautjes 
of lekker uit eten. Sint-Oedenro-

de puilt natuurlijk uit van de lieve 
moeders, maar wie is de aller-
aller-liefste? DeMooiRooiKrant is 
op zoek naar de liefste mama van 
Rooi. Heb jij de liefste moeder? 
Stuur dan een foto en een korte 

motivatie van 150 woorden naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Op 
woensdag voor Moederdag maken 
we de winnaar bekend. Inleveren 
kan t/m maandag 6 mei. De win-
nares krijgt een verwenpakket.  

Amigos Menswear maakt klanten blij

De feestweek van Amigos Menswear (twee weken geleden) was een groot succes. Veel klanten kwamen een 
kijkje nemen en gingen wederom goed gekleed naar buiten. De ene na de andere kreeg een aardig presentje. 
Er waren ook tientallen inzendingen van mensen die kans wilden maken op het Diesel pakket t.w.v. 450,-. 
Uiteindelijk kwamen er twee winnaars uit de koker: Tom van Aarle en Jaap Raaijmakers.   

Tom van Aarle
 Eigenaar Bart Passier met winnaar Jaap Raaijmakers

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangstgecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.

Het woord burgerparticipatie is door de recente ontwikkelingen in Rooi in opspraak 
geraakt. Welke van onderstaande mogelijkheden is volgens de lezers het meest van 
toepassing op de praktijk?
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl



Woensdag 3 april 2013
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 

MooiRooikrantDe10 
Zondag 7 april alles 50% korting

Cafetaria D’n inloop wordt Highway 51 American Diner
De Verenigde Staten heeft vele 
duizenden kilometers aan snel-
weg. Krioelend door bergen, bos-
sen en steden. Eén van de bekend-
ste is Highway 51 en de echte 
Rock & Roll liefhebbers weten wel 
waarom. Het is namelijk de weg 
die voor Graceland, het landgoed 
van Elvis, loopt. Laat de naam 
van deze snelweg vanaf 6 april 
prijken op de gevel van cafetaria 
d’n Inloop. Na 21 jaar wordt de 
naam van d’n Inloop aangepast in 
Highway 51, American Diner.

Dat het geen toeval is mag duide-
lijk zijn. Eigenaar Peter van Aarle 
is een hartstochtelijk Rock & Roll 

en Amerika liefhebber. Sinds jaren 
heeft hij één van de mooiste Ame-
rican diners van Nederlands. Zijn 
eetgelegenheid, helemaal in Ame-
rikaanse stijl, trekt veel bezoekers 
uit binnen- en buitenland. Om ge-
heel in die stijl aan te sluiten, heeft 
Peter besloten om de naam te ver-
anderen in Highway 51 American 
Diner. Daarmee komt er een einde 
aan 21 jaar d’n Inloop in Nijnsel. 
Vanaf 1971 is er al een friettent in 
Nijnsel en ongeveer de helft van 
de tijd heeft het dus d’n Inloop 
geheten. Het zal even wennen zijn 
voor de bevolking, maar het eten 
blijft allemaal even lekker en dat is 
toch het belangrijkste.

In het weekend van 5, 6 en 7 april 
nodigen Peter en zijn personeel 
iedereen uit om de naamsveran-
dering te komen vieren. Op 6 april 
gaat de voet op het gaspedaal, 
want dan is het feest in het eta-
blissement. Er komt een band die 
‘natuurlijk’ Rock & Roll muziek zal 
laten horen. Een dag later is de 
officiële eerste dag van Highway 
51 American Diner. Weer een dag 
later, op zondag 7 april, strooit 
Higway 51 American Diner met 
flinke kortingen. Op het gehele 
assortiment krijgt men op die dag 
50% korting. Peter en zijn perso-
neel heten iedereen van harte wel-
kom.   

advertorial

Rooi en Schijndel, trek de parel 
in jullie bootje!
Veghel, parel van de Meierij…je bent je glans verloren. Door in zee 
te gaan met Uden, heb je je in troebel water begeven. Zoet en zout 
bijten elkaar, dat had je kunnen weten! Net als zijn voorgangers vist 
Hellegers  lachend in het rond. Hij schept met zijn net de grote vissen 
uit het water. Degene met de grootste mond heeft immers constant 
honger en krijgt de vetste vissen. En parel Veghel drijft weerloos in 
de woeste zee, niet wetend welke kant op te gaan, nog zo gewaar-
schuwd door Maas en Eugster de veilige thuishaven niet te verlaten. 
Zij zitten al veilig met hun laarsjes in de boot. Gelukkig gaat ons Ina 
te water! Ina, slaag jij er in de zure Peelgolven te temmen die tegen 
de kusten van het Groene Woud slaan? Bescherm ons tegen het drei-
gend hoogtij, het water staat aan onze lippen. Stap in het bootje bij 
Maas en Eugster en breng de parel terug naar haar schoot: de Meierij!
 
Hans Argus
Veghel

Lezerspodium....
Door: Hans Argus

Koster Brock herleeft

Op 11 en 12 april aanstaande ge-
beurt er in Sint-Oedenrode wat 
niemand voor mogelijk hield: 
De Rooise koster Adriaan Cor-
nelis Brock (1775-1834) her-
leeft opnieuw, dit jaar voor de 7e 
keer. Op het Kerkplein wordt een 
standbeeld van hem geplaatst. De 
kinderen van groepen 5 komen 
op uitnodiging van koster Brock 
naar het centrum. Tussen de ma-
nuscripten van Koster Brock is 
een brief gevonden, waarin hij de 
Rooise kinderen van groep 5 uit-
nodigt om mee te zoeken naar een 
verborgen schat. Pas als die schat 
gevonden is, valt hem de eeuwige 
rust ten deel.
 
Het is zelfs mogelijk om hem hier-
voor tijdelijk uit de dood op te 
wekken, zodat hij zelf mee kan 
zoeken en aanwijzingen kan ge-
ven. De verzamelde kinderen 
moeten al hun geestelijke krach-
ten aanwenden om het standbeeld 
van koster Brock tot leven te wek-
ken, want alleen die kracht kan de 
dood overwinnen. En jawel hoor, 
het standbeeld wordt langzaam 
maar zeker een mens van vlees 
en bloed. Als koster Brock een-

maal van de sokkel af is en met 
beide voeten op de grond staat, 
neemt hij de aanwezige kinderen 
in groepjes van 10 à 12 mee langs 
de plekken die hij nog (her)kent. 
Tot zijn grote vreugde treft hij op 
diverse 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 opge-
nomen die tot het Roois Cultureel 
Erfgoed gerekend worden:
De Knoptoren, het Heemhuis, de 
Stoomzuivelfabriek, De Dommel, 
de Markt, het Kerkplein met de 
Sint-Martinuskerk en de Odaka-
pel, Mariëndael (het oude deel van 
het gemeentehuis), kasteel Hen-
kenshage, Smederij van de Kamp 
en de Sint-Paulusgasthuisjes.
Al wandelend door Rooi met kos-
ter Brock ontmoeten de kinderen in 
levende lijve beroemde oud-Rooi-
enaren, een heuse veldwachter en 
zelfs muzikanten, marktkooplui en 
vissers, waaronder Twanneke van 
den Oever.  Het geheel wordt op 
diverse plaatsen ook nog muzikaal 
opgeluisterd. Aan het einde van de 
dag hebben de kinderen de schat-

ten ontdekt. 
Dan is het ook de hoogste tijd voor 
koster Brock om weer terug te ke-
ren op zijn sokkel.   Het doel van 
deze rondwandeling door Sint-
Oedenrode is, dat de kinderen 
middels ‘cultureel erfgoed bele-
ven’ zich bewust worden van het 
cultureel erfgoed dat Sint-Oeden-
rode rijk is.

Het initiatief is afkomstig van SKO-
SO/CURIOSO. Voor het concept-
plan tekende Cecilia Vissers, kun-
stenares, lid van Stichting PACT en 
woonachtig te Sint-Oedenrode, 
voor de inhoudelijke en planma-
tige uitwerking een groep studen-
ten van de Fontys Hogescholen, 
Pabo te Veghel.  Het project krijgt 
fysiek gestalte, dankzij de inscha-
keling en medewerking van de lo-
cale professionele instellingen en 
amateurverenigingen en heel veel 
vrijwilligers op gebied van kunst 
en cultuur. Dat dit project op deze 
wijze gerealiseerd kan worden is, 
naast een eigen bijdrage van de 
basisscholen,  mede te danken aan 
de subsidiënten en sponsoren, zo-
als daar de Rabobank Sint-Oeden-
rode.

Deelname Kroonappels eindigt voor Scouting Rooi
Scouting Rooi deed mee aan de 
zoektocht naar de Oranje Fonds 
Kroonappels. Afgelopen week 
was de tweede stemronde. Maar 
liefst 95% van alle organisaties 
heeft daarbij gehoor gegeven aan 
de oproep van het Oranje Fonds 
en de moeite genomen om zich te 
verdiepen in andere organisaties 

en gestemd. Helaas is er in onze 
regio vaker op een ander initiatief 
gestemd dan op het onze. Hier-
mee eindigt dus onze deelname 
aan de zoektocht naar de Kroon-
appels. 

Hoewel we geen winnaar zijn 
van een Kroonappel, hebben alle 

steunbetuigingen in de vorm van 
een stem op het voortbestaan van 
Scouting Rooi ons gesterkt in ons 
doel, namelijk ervoor zorgen dat er 
een toekomst is voor onze mooie 
vereniging... op welke locatie dan 
ook! 
Met vriendelijke groeten, 
namens bestuur Scouting Rooi.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL
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Hij begon als parttimer met een 
stuk of vijftien bartafels, wat as-
bakken en een partytent. Ieder 
vrij uurtje stopte Joost Kapteijns 
in zijn startende bedrijfje: Kapte-
ijns Partyverhuur. Hier een brui-
loft, daar een reünie, het weekend 
erop een buurtfeest en jeugdfuif. 
Zijn zaak kreeg vaste voet aan de 
grond en kwam in een stroomver-
snelling. Inmiddels bestaat Kapte-
ijns Partyverhuur 7,5 jaar en heeft 
het alles in huis, voor kleine, maar 
ook voor ontzettend grote feesten.

Soms is het zo ontzettend druk, 
dan weet Joost van voren niet of 
hij van achteren leeft. Ook afge-
lopen Paasweekend was het weer 
te gek. Joost geniet daarvan, het 
is een harde werker. Mensen ken-
nen hem van zijn brede glimlach 
en die verdwijnt maar zelden van 
zijn gezicht. Of hij nu de boel op 
komt bouwen of afbreken, of even 
komt delegeren: Joost heeft ple-
zier in zijn werk. “Na twee jaar 

ging het ineens vrij hard”, zegt de 
Rooise ondernemer. “Toen nam ik 
MoVo Partyservice uit Gemonde 
over. Mijn klantenkring werd toen 
nog groter en plotseling beschikte 
ik over nog meer materiaal. Mijn 
assortiment werd steeds comple-
ter. We kunnen nu feesten geven 
voor vijf, maar ook voor duizend 
mensen.”

Terwijl Joost het zegt, lijkt hij het 
zelf niet te geloven. Toch is het 
echt zo. Kapteijns Partyverhuur 
heeft het voor elkaar. In de enorme 
opslag liggen tenten van klein tot 
heel groot, honderden stoelen en 
bartafels, bars, verlichting, duizen-
den glazen, vlonders en nog veel 
meer. Eén van de pluspunten van 
Kapteijns Partyverhuur is dat ze 
alles op voorraad hebben. “We 
leveren dan ook vaak aan grote 
evenementen. Dit weekend heb-
ben we bijvoorbeeld heel veel ge-
leverd aan Paaspop. Ook dat is een 
goede klant”, zegt Joost trots.”En 

straks, tijdens Koninginnedag en 
het weekend ervoor, wordt het he-
lemaal gekkenhuis. Dan is het echt 
overal feest.” Heeft hij zelf nog wel 
tijd om een feestje te bouwen? “In 
dat weekend in ieder geval niet, 
maar dat hoort bij het vak”, knip-
oogt hij. Kapteijns Partyverhuur is 
er dus voor grote en kleine gele-
genheden. Bestellen gaat gemak-
kelijk. Een sterk punt is namelijk 
de manier waarop dat kan. “Het 
meeste gaat via de website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl”, 
legt Joost uit. “Het is de makke-
lijkste manier waarop klanten kun-
nen bestellen. Het is overzichtelijk 
en de mensen  zien meteen wat ze 
moeten betalen. Zo krijg je er ach-
teraf nooit onenigheid over.

Behalve op het gebied van par-
tyverhuur is Kapteijns ook zeer 
actief op het gebied van catering. 
Samen met een zakenpartner 
richtte hij twee jaar geleden Kapte-
ijns en De Vries Catering op. Ook 
dat bedrijf draait succesvol. Het 
verzorgt de catering voor bedrij-
ven, evenementen en rondom de 
voetbalwedstrijden van RKC. Dus 
heb je goede catering nodig of ben 
je van plan om een flink feest te 
bouwen? Denk dan aan Kapteijns 
Partyverhuur. “Bij ons is alles mo-
gelijk”, besluit Joost, uiteraard met 
een glimlach. 

Iedereen die in de maand april iets 
bestelt bij Kapteijns Partyverhuur 
krijgt een mooie jubileumkorting.

Bedrijf viert 7,5 jaar bestaan met mooie aanbieding

Alles is mogelijk bij Kapteijns Partyverhuur

advertorial

Klanten worden in het zonnetje gezet

Vijfjarig Amazing kapsalon en nagelstudio is klanten ontzettend dankbaar
“Ik zeg niet snel dat ik trots ben op mezelf, 
maar nu ben ik dat wel een beetje”, refereert 
eigenaresse Vera Meijers naar de verjaardag 
van haar kapsalon en nagelstudio Amazing in 
Nijnsel. Ze mag ook trots zijn, want vijf jaar 
geleden begon ze helemaal op nul en kijk 
eens wat er nu staat; een professionele salon 
met een vaste klantenkring, sterk en vriende-
lijk personeel, goede producten en een duide-
lijke formule. 

De 31-jarige Vera zit al vijftien jaar in het kap-
persvak, ervaring genoeg dus. Een eigen zaak 
beginnen lag voor de hand, het was een gok, 
maar door tomeloze inzet is Amazing wat het 
nu is. Vera: “Natuurlijk had ik dit nooit kun-
nen bereiken zonder mijn personeel Maud en 
Marianne. Ik wil vooral Maud ontzettend be-
danken, want ze werkt al vanaf dag één bij 
mij. Ze is niet alleen een werkneemster, ze is 
ook nog eens mijn rechterhand en steun en 
toeverlaat. Ik ben erg blij met Maud en Ma-
rianne. Ze doen hun werk goed.” De andere 
factor die Vera zeker niet onderbelicht wil la-
ten is de klantenkring. Ook deze mensen is 
Vera erg dankbaar voor het gestelde vertrou-
wen. “Dat ze zo trouw zijn geweest is hele-
maal geweldig”, vervolgt de onderneemster. 
“Daarom wil ik graag iets voor ze terug doen. 
Komende week is het feestweek bij ons. Iedere 
klant krijgt een goedgevulde goodybag en een 
mooie korting van 10% op producten of op 
een behandeling. Op deze manier wil ik mijn 
waardering uiten.”
Natuurlijk zijn de afgelopen vijf jaar niet alleen 
maar makkelijk geweest. Vooral de huidige tijd 

is wat lastiger. Om te overleven durft Ama-
zing stappen te blijven zetten. Klanten worden 
steeds beter geholpen, terwijl de prijs hetzelf-
de is als vijf jaar geleden. Dat valt te prijzen. 
Vera: “We willen graag bij de tijd blijven en 
dat doen we onder andere door veel bijscho-
ling. Telkens als er iets nieuws te leren valt op 
het gebied van knippen, make-up of nagels, 
dan zijn we er bij. Zo kunnen we onze klanten 
het beste van het beste blijven geven.”

Beste van het beste op het gebied van haar, 
make-up en nagels, want dat complete pakket 
biedt Amazing aan. De dames geven advies en 
beautytips. Ze weten precies wat bij iemand 
past, wat staat en wat niet staat. Omdat Ama-
zing altijd voor de beste producten gaat, zijn 
logischerwijs alleen topproducten bij deze sa-
lon te koop. Z-One op het gebied van haar-
verzorgingsproducten, Magnetic op het ge-
bied van nagels en Karaja als kwalitatief sterk 
make-up merk. “Het is make-up van Italiaanse 
kwaliteit en ook nog eens betaalbaar!”, zegt 
Vera. 
Wilt u graag een nieuw kapsel of advies over 
haarverzorging? Lijkt het u wat om gelnagels 
te nemen of gebruik te maken van de nieuwste 
trend; gel polish? Of wilt u advies over make-
up? Breng dan eens een bezoekje aan Vera en 
haar team. Ze staan al vijf jaar voor iedereen 
klaar, dus nu ook voor u! Als u komende week 
binnenloopt heeft u trouwens altijd prijs, want 
u mag grabbelen.
Amazing kapsalon en nagelstudio, 
Lieshoutseweg 34, 0413-470210, 
www.kapsalon-amazing.nl 

Vera (staand) en haar werknemers Maud (l) en Marianne

advertorial
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BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

GEEN 
AFWAS & 
GRATIS 
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BEZORGD

OOK DRANKEN EN 

PARTY-VERHUUR

BBQ
GOURMET

TAPAS

www.dapstoedenrode.nl
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Telefoon 0413 47 26 50
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Hij is bang vur ongelede ééier
Hij is bang voor ongelegde eieren
Hij maakt problemen die niet aan de orde zijn. 
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Afgelopen maandag was het weer 1 April

Een beetje
teleurgesteld 
zijn we eigen-

lijk wel

We hadden een
beetje gehoopt dat

het hele politieke gedoe
rond het Martinushuis

ook een grap was...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Harrie Dahmen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wim Peters, Tartwijck 92

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Golvende stilte
 
 

 Ik zie je
 Ver van hier

 Voel de adem
 Langs de wang,
 Is het geluk
 Dat ik vier

 Of drijf ik op dromen
 Die bij voortduring komen
 Aan mijn wimpers voorbijgaan
 Als mijn ogen, blauw getint,

 Wagenwijd openstaan

 En de zee haar zilte
 Met mijn hoop baart
 In golvende stilte

 Als kussen wordt aangereikt
 Tot wederkerigheid geneigd
 En teder dun besnaard

 Ver van hier
 Dichtbij van ver
 In wachten wordt bewaard

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Als vegetariers zo van dieren houden, 
waarom eten ze dan al hun eten op? 

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 
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bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

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

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

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
Citroën van den Berg  

MEVROUW RIA VAN ROOIJ 
STOMPERSSTRAAT 4B
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Kermis Woordzoeker 
O A E V A W R E W O P I Z E E D  
T E G O E M N R O C P O P E B E  
M A A R K K A B E G R E H S U P  
M A A R K N I P S R E K I U S F  
A U L N E G A W S I V H A B S L  
G T I N E G A W S J I T G O E U  
I O J N L C R P O P S V K K N C  
C S N O O L L A B A B M A S S K  
S C T E G U E H L U L L M B P Y  
T O R E K I G B W T U N E A O D  
A O E N A R A A A O N O L L R U  
R T K U F U E S T M A L E L T C  
E E S F Q R P W E A P A N A K K  
T R P A J U E S R T A S R B H R  
S I E U R F X D B E R T A T R S  
O D L Q V I Q F A N K E C E S T  
O D R A A I M O L E N I E E C A  
B C C A K E W A L K F H U K S E  
G S I R A P E D E U R C D S G C  
Z N E D J I R Y N O P S A T E S  

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  

popcorn, suikerspinkraam, autoscooter, booster, pusher, grijpautomaten,  
draaimolen, nougat, suikerwerken, ruedeparis, magicstar, lunapark, cakewalk,  

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

Woordzoeker 
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O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
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C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

Woordzoeker 
G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
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Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

Rooise straatnaam woordzoeker
E S K Z M Q I N L S P E S N E E 
N Y E P I J N H O R S T W E G M 
B G R T A A R T S E N E R I J O 
R E K K A S I U R K E L G C A N 
T E U I O M E S N T T E E L G E 
C E E K C I A O I A R P A A E G 
K P D S E J D E R A L P E U R R 
J U L I A N A S T R A A T S S E 
I B N J E S S R I T P T G S W B 
D A N P S T M T A S Y I G T E S 
T S S R Z R I E R S R U W R G N 
S E Y T A A R T S A I L H A D J 
O K X C A A V G R P A S J A L I 
P T R A A T S K I W K T O T R W 
B O R C H G R A V E A C I R E Z 
B E A T R I X S T R A A T M F N 

Zoek de volgende woorden:
clausstraat, dahliastraat, espendonk, erica, beatrixstraat, borchgrave, 

beukenstraat, irenestraat, julianastraat, jasmijnstraat, jagersweg, 
kwikstaart, kruisakker, pijnhorstweg, passtraat, postdijk, sluitappel, 

zwijnsbergen, 
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Project School@Sea loopt op het eind

Roos en Linde Staals bijna weer in Nederland

Roos en Linde Staals uit Sint-
Oedenrode zijn al vanaf oktober 
op pad voor het project School@
Sea. Inmiddels zijn de meiden vele 
zeemijlen en een dozijn avonturen 
rijker. Ze volgden – allebei op een 
andere boot – de oude West-In-
dische koopvaardersroute, op en 
neer naar het Caribisch gebied. 
Op 21 april aanstaande zetten ze 
weer voet op Nederlandse bodem 
na zes maanden intensief bezig te 
zijn geweest met studie en taken 
op de boot.

‘Part of the programme’ was dat 
Roos en Linde – en natuurlijk ook 
de andere studenten – niet om de 
haverklap contact mochten heb-
ben met het thuisfront. Zes maan-
den lang waren de studenten op 
elkaar aangewezen. Ze zeggen 
niet voor niets dat de jongelui als 
kind aan boord stappen en er als 
volwassene weer af komen. Om 
een goede indruk te geven van de 
laatste weken laten we bij deze en-
kele passages lezen van blogs van 
medeleerlingen. Roos en Linde 
hebben in zeer grote lijnen hetzelf-
de meegemaakt. We hopen snel 
weer van hen zelf te horen.     

School, school en school
“Klaarmaken voor vertrek! Dat 
was de boodschap vanochtend bij 
het ontbijt. Nog steeds een beetje 
slaperig na de leuke bijeenkomst 
op de Wylde Swan (één van de 
boten) beseften we dat er vandaag 
een grote schoonmaak moest ko-
men en dat de huttenwissel zou 
plaatsvinden. Maar voordat we 
ons daar druk over gingen maken, 
mochten we ons natuurlijk eerst 
bekommeren om ons schoolwerk. 
Tot de lunch is het school, school 
en school. Met natuurlijk om de 
40 minuten een pauze, zoals we bij 
onze lesjes leren-leren hebben ge-
leerd. Na een voortreffelijke lunch 
was de eer aan Peter om ons de 
nieuwe kamerindelingen bekend 
te maken, zodat we weer eens 
met andere mensen tot laat in de 
avond konden socializen in bed.” 
Xxx Sophie

De keukendienst 
“De keukendienst begint niet in 
de ochtend, zoals u misschien ver-
wachten zou, maar in de avond, 
na het avondeten. De keuken-
dienst van de volgende dag moet 
het avondeten opruimen, de 

borden afwassen en de keuken 
brandschoon achterlaten om de 
volgende dag te kunnen gaan 
vlammen. 
Het is tien voor zeven, de wekker 
gaat en de drieman sterke keu-
kendienst ontwaakt. Met slaap-
hoofden komen de drie helden 
naar boven en beginnen, nog 
met slaap in hun ogen, aan het 
klaarzetten van het ontbijt. Anti-
slipmatjes, borden en bestek, 
brood, beleg, yoghurt, fruit, kof-
fie en thee, niks mag ontbreken. 
Tegen de tijd dat alles op tafel op 
een anti-slipmatje staat is het al 
weer half acht en komen de do-
centen en de leerlingen binnen 
die schooldag hebben. Na het 
ontbijt begint de keukendienst 
met het opruimen van de tafels 
omdat er dan schone tafels voor 
school moeten zijn. Na het oprui-
men begint de keukendienst aan 
de stapels afwas. Tegen de tijd dat 
het laatste kopje is af gewassen, is 
het al weer kwart over negen en 
maakt het team plannen over wat 
ze gaat koken. Ik zelf vind de keu-
kendienst super leuk en heel erg 
leerzaam. Je leert helemaal zelf-
standig voor 42 man te koken en 

je moet ook nog eens de leiding 
en verantwoordelijkheid voor het 
koken nemen. 
Sweder Reuchlin
 
De speech
Altijd actie op de Regina! Naast de 
pluim-van-de-dag (zachte dood 
gestorven), het voordragen van je 
blog (inmiddels ook beetje uit ons 
systeem), de mededelingen van 
Lammert en/of docenten, de ui-
ting van waardering voor de keu-
kenploeg en de educatieve film is 
er sinds gisteren een nieuw after-
diner item: de speech! Madelon 
beet het spits af met een verhan-
deling over het feit dat het lastig is 
om je voor te stellen hoe het leven 
aan boord is als je daar zelf niet aan 
meedoet. Vorig jaar zat zij als zus-
van-een-Sasser (School at Sea’er) 
in die positie. Nu aan boord in het 
docententeam ziet ze de dyna-
mische werkelijkheid. We maken 
daarom soms filmpjes, mede om 
de buitenwereld een bescheiden 
kijk in ons universum te gunnen. 
En we merken dat dat gewaar-
deerd wordt! "Sas Regina tourt op 
de Azoren" wellicht dan ook maar 
vastleggen?  Bart ging vandaag 
dapper naar het spreekgestoelte in 
de salon en vroeg het publiek om 
een gespreksonderwerp. Dat werd 
"zaad". Waarschijnlijk omdat 
naast de koffie nu het zangvoedsel 
van Wessel uiterst schaars blijkt... 
Barre tijden! Onderwijl met Skyfall 
als zaterdagavondfilm gaan we 
lekker met 6 a 7 knopen, nu onge-
veer in het midden van de Atlantic 
met de Duitse Thor Heijerdahl een 
dagje voor ons, onze Swan een 
eindje achter ons. En verder slechts 
een lijn aan de horizon, want de 
oceaan is een lege wereld. 
Dick

Linde kreeg het voor elkaar om enkele 
mooie foto’s door te sturen. 

Op zoek naar de O-factor
Wat houdt ondernemen in? Wat 
komt er allemaal bij kijken? 
Woensdagochtend kwamen der-
dejaars basis- en kaderleerlingen 
van het Fioretti College uit Veg-
hel een kijkje nemen in Campus 
Fioretti in Rooi. Samen gingen ze 
op zoek naar de zogenaamde O-
Factor, zoals organisatoren An-
neke Bekx (Bekx Events) en Da-
nielle Wagemaker (Anmelin) het 
initiatief gedoopt hebben. 

Na een inleiding van wethouder 
Dekkers kregen verschillende 
groepjes de mogelijkheid om met 
plaatselijke ondernemers te bab-
belen over ondernemen. De Ra-
bobank vertelde over financierin-
gen en verzekeringen, Fruitcake 
Studio legde uit wat promotiemateriaal en 
een website kost, Meierij Accountancy be-
antwoorde vragen over de administratieve 
kant van ondernemer en makelaarskantoor 
Van de Laar gaf tips over waar je op moet 
letten bij het huren of kopen van een pand. 
Jurrian uit Zijtaart wil samen met zijn klas-
genoten Dennis en Sven een elektronica-
zaak starten. “Daar liggen onze interesses”, 
zegt Jurrian. “Door de prijs laag te houden, 
gaan we proberen om de concurrentie aan 

te gaan met bestaande bedrijven. De naam 
wordt Computex.” De drie heren hadden al 
over het nodige nagedacht, maar ze merken 
wel dat er veel bij komt kijken. Anneke: “Ik 
en Danielle hebben maatschappelijk verant-
woord ondernemen hoog in het vaandel. Als 
startende bedrijven wilden we iets doen voor 
de jeugd, zij hebben immers de toekomst. 
We kregen dit idee en legde het voor aan het 
Fioretti College. De school was zeer positief, 
vooral ook omdat het in dit oude schoolge-
bouw plaatsvindt. Het leent zich er perfect 
voor.”

Een dag eerder begonnen de studenten met 
het starten van de fictieve onderneming. 
De komende weken maken ze opdrachten 
en op een speciaal ingeplande dag gaan ze 
nog in gesprek met een jonge ondernemer. 
“Het liefst een ondernemer die met weinig 
of geen opleiding een succesvol bedrijf heeft. 
Dat zou perfect in het plaatje passen, omdat 
het inspirerend werkt”, aldus Anneke.  Op 
de laatste dag mogen ze ‘op de stip’ om te 
laten zien dat hun bedrijf de O-factor heeft. 
De presentaties vinden ook weer plaats in 
Sint-Oedenrode. 

OUTLET
vrijdag en zaterdag 

geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(langs dierenspeciaalzaak Van Brussel)
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een leuk cadeau, kijk 
voor diverse cadeaubonnen op 
www.bartvanderaafotografie.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.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

Bijna 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

--------------------------------------
Mooie praktijkruimte te huur met eigen 
ingang, nabij centrum Sint-oedenrode. 
Incl toilet, keukentje met warm/koud 
water, gashaard. Te huur €30 per dag-
deel. Info Theo 06-49315956
--------------------------------------
Ook voor fotografie en video opnamen 
tijdens uw uitvaart, kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Nieuwe omafietsen vanaf € 150,-
Outlet Sint-Oedenrode, 
Streepenstraat 6
Vrijdag en zaterdag geopend.
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage repara-
tie renovatie. Bel of mail voor informa-
tie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

Bescherm nu de lak van uw auto! 
Cadeau idee! 

Geef een cadeaubon.
CARCLEANING VAN LAARHOVEN

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop:
Haagconiferen (Thuja Brabant)
1.80 hoog € 5,00 per stuk
06-23789472
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool in Sint-Oedenrode;
voor puppy- & gehoorzaamheids-
cursussen.
Mob.: 06-27038463
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

   

Bootje varen op de Kienehoef behoort volgend jaar weer tot de moge-
lijkheden. Maar jaren geleden werd dat al gedaan. Wie herkent mensen 
die hier in dit bootje zitten? Laat het ons weten via redactie@demooi-
rooikrant.nl of bel naar 0413-479322. Binnenlopen bij Heuvel 17 mag 
natuurijk ook! De koffie staat voor u klaar!

Oplossing historische beelden week 13

Man links op de foto: Thomas van Aarle
Man midden op de foto: Kees van Aarle
Man  rechts op de foto: Harry van Aarle
Kleermakers uit Liempde

Ciska van Roosmalen-van Aarle
Gerda Lathouwers van Aarle

Foto ca. 1930
Aan de rechterkant kleermaker 
Hendrikus van Aarle 1877-1940 
uit Liempde. En zijn zoons Thomas 
(midden) 1906-1978 en Cornelis 
(links)1908-1942
 
Gijs van Aarle

Historische beelden

Marktplein

Wijkvereniging Eerschot

Aangeboden

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Cursus babymassage in Sint Oeden-
rode. De cursus is voor ouder met baby 
vanaf 4 weken oud. De cursus bestaat 
uit 5 lessen van 2 uur. Voor informatie:
www.helenderksen.nl
--------------------------------------

Gevraagd

Gevraagd oppas aan huis 
Vanaf 15.30 tot 18.30, 2 a 3 middagen 
in de week. Ervaring met oppassen ge-
wenst. Leeftijd tot 45 jaar.
Verdere informatie op 06-51821877.
--------------------------------------

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.n
--------------------------------------
Woonaccessoiresparty bij u thuis?
Kijk snel op www.lovingyourhome.nl
Voor meer informatie 
info@lovingyourhome.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Diversen

7 april vlooienmarkt Sporthal de Tempel
Henegouwenlaan 2 
Eindhoven.9-16 uur. 80 kramen bomvol.
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
“Op zondag 7 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.”
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Sinds wanneer wordt een oudere 
vrouw die in de friettent valt, niet meer 
geholpen? Joke van Rooij
--------------------------------------

Naam: Anouk Janssen
Leeftijd: 17 jaar

Welke studie doe je?
“Ik studeer op het Summa Col-
lega, voorheen was dat ROC 
Eindhoven. Daar volg ik de op-
leiding verpleegkundige MBO 
ziekenhuisspoor. Dit is een ni-
veau 4 BOL opleiding die 4 jaar 
duurt. Ik zit nu in mijn 2e leer-
jaar. Het ziekenhuisspoor houdt 
in dat ik al mijn stages op één 
na in het ziekenhuis loop. Ik heb 
nu pas een stage van 10 weken 
gehad op de afdeling cardiolo-
gie in het Catharina ziekenhuis. 
Tijdens deze stage kom je van 
alles tegen, zoals zorgen voor 
patiënten die een dotterbehan-
deling hebben gehad of patiën-
ten die terminaal ziek zijn.” 

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
“Wat ik leuk aan mijn studie 

vind is dat het doel is om iemand 
te helpen en dat vind ik een 
mooi gebaar. Ik vind het ook erg 
leuk om in het ziekenhuis aan 
het werk te zijn. De stages zijn 
erg leuk want vanuit de praktijk 
leer je erg veel en ik krijg vanuit 
het ziekenhuis ook nog Master-
class, dit is extra scholing over 
verschillende ziektebeelden.  De 
minder leuke kant vind ik dat je 
veel zelfstandig moet doen en 
de stof die je moet kennen is erg 
uitgebreid. Na deze studie wil ik 
nog graag de studie tot opera-
tieassistente gaan doen.”

Woensdag 3 april om  20.00 uur 
gaat het bingomachine van wijk-
vereniging 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.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Nieuw bestuur EHBO

Vorige week dinsdag is het nieuwe bestuur gekozen van de EHBO vereniging Sint-Oedenrode die dit jaar 75 
jaar bestaat. Op de foto staan van links naar rechts: Rene van Dis, Cor Konings , Gitta Hulsen, Theo Maas en 
Hans van Dijk.

Lezing Herman Pleij

Herman Pleij houdt op dinsdag 
9 april a.s. een lezing in Kasteel 
Henkenshage, aanvang 20.00 uur.   
Het meest recente werk van Pleij 
gaat over het leven en het werk 
van Anna Bijns, van Antwerpen 
(2011). Zij was dichteres en rede-
rijker uit de overgangstijd tussen 
middeleeuwen en renaissance. 

Herman Pleij werkt momenteel 
o.a. aan een roman over Willem 
van Oranje. Op 4 maart jl. was 
Pleij te gast bij “De Wereld Draait 
Door”, waar hij o.a. uitlegde dat 
al in de 17de eeuw koninklijke 
merchandise werd ingezet om de 
Oranjes te promoten. 

Pleij is vooral geïnteresseerd in 
de historische volksliteratuur en –
cultuur, toneel, de rederijkers, de 
betekenis van de vroege drukpers 
en de ontwikkeling van een bur-
germoraal. Hij is auteur van tien-
tallen artikelen en boeken, on-
der meer: Dromen van Cocagne 
(1997), Van karmijn, purper en 
blauw (2002), De eeuw van zot-
heid (2007) en Komt een vrouw-

tje bij de drukker (2008). 

Pleij was van 1981 tot 2007 hoog-
leraar Historische Nederlandse let-
terkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Door de Katholieke 
Universiteit Brussel werd hij in 
2000 onderscheiden met een ere-
doctoraat.

De lezing wordt georganiseerd 
door boekhandel ’t Paperas, 
Bibliotheek De Meierij en het Roois 
Kultuur Kontakt.  Kaarten à 
€ 10,00 verkrijgbaar bij boekhan-
del ’t Paperas, de bibliotheek en 
aan de zaal. Leerlingen en studen-
ten met een pas betalen € 3,50. 
Voor leden van de bibliotheek 
geldt een speciale korting.

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

Is uw lichaam al lenteproof?
Aromatic Corps Douceur      € 69,00
  Een 100% natuurlijke scrub behandeling op basis  
  van Suiker en Kiwi. De ontspannende en verkwikkende  
  massage met essentiële oliën geven u een heerlijk  
  wellness moment. 
Het resultaat:  een ontspannen lichaam met een gevoel van welzijn  
  en een huid die heerlijk zacht aanvoelt!

Aromatic Corps Mineur     € 85,00
  Deze persoonlijke behandeling combineert een anti- 
  cellulite massage met essentiële oliën en een anti- 
  vocht Saunamasque/pakking. Het Saunamasque  
  � ltreert het overtollige vocht voor een afslankende  
  en drainerende werking.
Het resultaat:  een strakker � guur dat direct lichter aanvoelt!

De Beauty Lab    € 90,00 per behandeling
  Vetverwijdering met een pijnloze en 100% veilige  
  methode! Korte behandeling met Ultra Sound. 
  De enige oplossing is om het vet plaatselijke in de  
  kern aan te pakken. Kijk voor meer uitleg op 
  www.syls-studio.nl
Het resultaat:  De Beauty Lab haalt alleen maar vet weg waar u dat  
  wilt. Ook cellulitis verdwijnt als sneeuw voor de zon.  
  Korte behandeling, meteen resultaat…

Nieuw! Ook voor permanente Make-Up van het vooraanstaande merk  
 Nouveau Contour kunt u bij ons terecht. Deze behandeling  
 wordt uitgevoerd door een zeer ervaren specialiste. Bel gerust  
 voor meer informatie.

Plaats uzelf in de vaardige handen van uw Schoonheidsspecialiste.
*vraag naar de voorwaarden.

Lindendijk 44 
5491 GB Sint-Oedenrode 
Telefoon: 06 20 36 54 29 

Email: info@syls-studio.nl 
Website: www.syls-studio.nl

EXTRA LENTE VOORDEEL*

Roois Kamerkoor zingt Monte, Monteverdi en Verdi

Op 20  en 21 april  presenteert 
het Roois Kamerkoor zich in een 
concert waarin naast Monteverdi 
de componisten De Monte en 
Verdi  een plaats krijgen. Op 21 
april zingt het koor onder leiding 
van Ad van de Wetering om 20.00 
uur  in het Spectrum (Steeg 9) te 
Schijndel en op 21 april om 15.00 
uur in de Knoptoren in Sint-Oe-
denrode (Kerkdijk Noord 8).

De opzet  van het concert is spe-
ciaal: drie componisten komen sa-
men in de naam van Monteverdi. 
Allereerst  de uit Vlaanderen af-
komstige De Monte, vervolgens 
de  beroemde renaissancecom-
ponist Monteverdi en tenslotte  
Verdi, de componist  van talloze 
bekende opera’s. Het koor begint 
het concert met religieuze  liederen 
van de drie componisten.  
Twee madrigalen over de eenzame 
geliefde van de hand De Monte 
leiden het  tweede, wereldlijke 

deel van het concert in. De som-
berte van De Monte lost op, zo-
dra de madrigalen van Monteverdi 
weerklinken.  De aankondiging 
van de lente en uitnodiging tot  
dansen vormen een goede opmaat 
voor het afsluitende deel van het 
programma. Uit Verdi’s  rijke ope-
rarepertoire brengt het RKK enkele 
bekende koorstukken. Hierdoor 
maakt het publiek kennis met een 

andere kant van het koor. 
Mede dankzij de medewerking van 
Henk van Riel, die  de zangers op 
orgel en piano begeleidt , wordt 
het een afwisselend en interessant  
concert. 
De toegangsprijs voor het concert 
bedraagt zowel in Schijndel als in 
Sint-Oedenrode €8,50.
Vrienden van het koor krijgen gra-
tis toegang.

“Ik lijk wel gek, ik kan ook lekker 
onderuitgezakt op de bank han-
gen met een beker thee en een pak 
koekjes” mopper ik tegen mezelf 
wanneer ik op een donkere, kou-
de avond naar buiten stap. Het is 
maandagavond, mijn trainings-
avond bij Fortuna ’67. Nog steeds 
ben ik niet erg gemotiveerd als we 
om half 8 bij het clubgebouw ver-
trekken. Door mijn ervaring weet ik 
inmiddels dat het gevoel van geen 
zin hebben verdwijnt. En inder-
daad, na een uitdagende training 
van trainer Leon en gezellige klets 
met de medelopers kom ik na ruim 
een uur weer  moe maar voldaan te-
rug.  Thuisgekomen zit ik even later 
na een hete douche alsnog op de 
bank. Welverdiend,  met een beker 
thee en een lekkere krentenbol. Dat 
pak koekjes, daar heb ik nu geen 
behoefte meer aan.

Hoe komt dat nou eigenlijk, dat je 
na een intensieve lichamelijke in-
spanning, zoals bij hardlopen je-
zelf daarna moe maar ontspannen 
voelt? Er gebeurd heel veel met je 
als je gaat hardlopen. 

Hardlopen heeft een positieve in-
vloed op je stemming. Wetenschap-
pelijk is aangetoond dat bewegen 
en hardlopen in het bijzonder, een 

gunstig effect heeft op het vermin-
deren van depressieve klachten en 
burn-out verschijnselen. Je hersenen 
maken stressverlagende stoffen en 
hormonen aan, waaronder endor-
fine die ervoor zorgen dat je een 
ontspannen gevoel krijgt. Niets is zo 
lekker om na een drukke werkdag je 
hoofd helemaal leeg te maken. Ont-
spanning door inspanning!

Daarnaast is het ook een goed hulp-
middel als je wilt afvallen, doordat 
op een gegeven moment je vetre-
serves aangesproken worden. Vaak 
verdwijnen er op den duur heel wat 
kilootjes in combinatie met een an-
der, gezonder eetpatroon.
Ook je zelfvertrouwen zal toenemen 
wanneer je regelmatig loopt. Na 
enige tijd bemerk je dat het niet al-
leen afzien is en dat je door de trai-
ningen snel conditie opbouwt. 
Tenslotte draagt hardlopen ook 
bij aan preventie van o.a. hart- en 
vaatziekten, diabetes Type 2 hoge 
bloeddruk, artrose en botontkal-
king.

Hardlopen kan alleen of in clubver-
band. Heel “toevallig” start er op 8 
april een beginnersgroep bij Fortuna 
’67. Wie weet komen we elkaar daar 
binnenkort wel een keertje tegen?

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Uw partner in 
hypotheekadvies 

Bel voor het maken van een 
vrijblijvende afspraak met 

T 0413-478306  
M 06-30603024

Of mail naar: 
sintoedenrode@fachypotheken.nl

Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode
www.fachypotheken.nl

FAC Hypotheken 109x109mm week 8 

 

Logo 

 

Uw partner bij het aanvragen van een starterslening 

 

Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak met T 0413-478306 / M 06-30603024 

Of mail naar: sintoedenrode@fachypotheken.nl 

Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode 

www.fachypotheken.nl 

 

 

 

Proef naar angelique 
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“Een huis kopen in deze tijd is gunstig”
Martijn  van den Berg: “Er is meer mogelijk 
dan iedereen denkt. Het scheelt veel met 
pakweg een half jaar geleden. Dat geldt 
voor zowel starters als voor andere catego-
rieën. Goed advies kan leiden tot aankoop, 
dus we raden dan ook aan om met de ma-
kelaar en de bank in gesprek te gaan als je 
interesse hebt in een huis. Denk niet dat 
het niet kan, want er is veel mogelijk. Ook 
via onze website www.vandenbergmake-
laardij.nl kun je vragen stellen. Daar staan 
tevens nog meer huizen op. We kunnen je 
goed op weg helpen. Voor de starters is het 
gunstig dat de gemeente weer een potje 
heeft voor startersleningen. Zo’n lening 
kan net het laatste zetje zijn, zodat je het 
huis kunt kopen.”

Nicole van den Biggelaar: “Via De Koning Makelaar-
dij hebben zo’n zestien huizen aanstaande zaterdag 
Open Huis.  Het is slim om op internet al wat voorwerk 
te verrichten, denk hierbij ook eens aan de opknap-
pers binnen de huizenmarkt. Deze zijn momenteel erg 
gunstig geprijsd en de BTW voor  bouwgerelateerde 
arbeidslonen zijn binnen de bouw verlaagd naar 6%.  
Een huis kopen in deze tijd is gunstig. Mensen denken 
vaak dat de maandlasten alleen maar hoger worden, 
omdat je tegenwoordig verplicht af moet gaan los-
sen. Toch is dat niet zo. De combinatie van aanzienlijk 
lagere koopprijzen, verlaagde overdrachtsbelasting 
en een gunstig rentepercentage zorgen er momenteel 
voor dat die lasten waarschijnlijk niet eens zoveel ho-
ger zijn dan een aantal jaren geleden.”

René van de Laar: “Naast het zoeken van een woning via 
bijvoorbeeld Funda is het ook mogelijk om via woning-
ruil een andere woning te zoeken. Op onze site vdlaar.nl 
zijn de woonwensen van de verkoper zichtbaar zodat u 
kunt zien welke woningen voor woningruil in aanmerking 
komen. Het grote voordeel is dat er zekerheid heerst bij 
verkoop van uw eigen woning. Ook Funda is momenteel 
met een pilot bezig om woningruil inzichtelijk te maken. 
Ook een aankoopmakelaar kan u bijstaan bij een even-
tuele woningruil maar natuurlijk ook bij een “normale” 
aankoop want hij behartigd de belangen van u als koper.”

Martijn  van den Berg

Nicole van den Biggelaar

René van de Laar

Kom vrijblijvend kijken: er is meer 
mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 6 april is het weer 
NVM Open Huizen Dag! Een 
mooie kans om geheel vrijblijvend 
binnen te kijken bij vele huizen. 
Doordat deze vaak aantrekkelijk 
zijn geprijsd, kan het interessant 
zijn om de overstap naar een gro-
tere of leukere woning te maken. 
Bent u starter of huurder die wil 
kopen? Ook dan is er vaak meer 
mogelijk dan u nu wellicht denkt. 

Als u een leuk huis heeft gezien op 
de NVM Open Huizen Dag, scha-
kel dan een NVM-aankoopmake-
laar in. Hij kan u nader informeren 
over huizen die u heeft bezocht, 
onderhandelingen voeren en u 
bij de aankoop ontzorgen. Kijk op 
nvm.nl voor meer informatie en 
op funda.nl voor de deelnemende 
huizen in Sint-Oedenrode.

Wovesto verkoopt energieneutrale 
woningen in Sint-Oedenrode

Duurzaamheid is een actueel the-
ma, ook bij Wovesto. In februari 
en maart heeft Wovesto 27 Bra-
bantwoningen in Sint-Oedenrode 
opgeleverd. Dat zijn energieneu-
trale woningen. U heeft nu de 
mogelijkheid om zo’n woning te 
kopen. Op 6 april tijdens de Open 
Huizen Dag kunt u geheel vrijblij-
vend de woningen bekijken. 

Te koop
Januari 2012 is gestart met de 
bouw van de 27 brabantwonin-
gen. Nu, ruim een jaar later, zijn de 
woningen opgeleverd. De eerste 
brabantwoningen in Nederland! 
Een deel van de woningen zijn 
door Wovesto verhuurd. De ove-
rige woningen worden te koop 
aangeboden. U heeft de
mogelijkheid om eigenaar te wor-
den van een unieke woning! De 
vraagprijs is vanaf € 225.000 v.o.n.

Architect
Architect Renz Pijnenborg van Ar-
chi Service uit ’s-Hertogenbosch 
heeft de woningen voor Wovesto 
mogen ontwerpen aan de hand 
van het prototype. De leidraad 
voor Renz Pijnenborg is om zo te 
bouwen dat er een gezond bin-
nenmilieu in de gebouwen ont-
staat. Sinds 1982 streeft zijn bu-
reau naar milieubewust bouwen 
en hebben ze vele ecologische 
projecten uitgevoerd. Een perfecte 
partner voor het project van de 
Brabantwoningen.

Wat is uniek aan de woningen?
De woningen zijn geen ‘normale’ 
woningen. De woningen zien er 
anders uit en ‘werken’ ook an-
ders. Duurzaamheid staat centraal 
in het ontwerp van de woningen. 
Zo is de achterkant van de wonin-
gen gericht op het zuid/zuidwes-
ten. Door de grote raampartijen 
in de achtergevel kan de woning 
natuurlijk verwarmd worden. In 
de zomer kan gebruik gemaakt 

worden van het ‘slimme’ zonne-
scherm. Deze reageert automa-
tisch als het te warm wordt in de 
woning, maar gaat ook weer dicht 
bij regen en wind. Op het dak aan 
de achterkant van de woning zijn 
PV-zonnepanelen en zonnecollec-
toren geplaatst. Zo kan er een zo 
hoog mogelijk rendement behaald 
worden. Het overige dak is bekleed 
met een sedum dakbedekking. Dit 
is een groene planten dakbedek-
king en zorgt voor extra isolatie 
van warmte en geluid, maar ab-
sorbeert ook regenwater. Het wa-
ter kan hierdoor op een natuurlijke 
wijze in de grond infiltreren. Daar-
naast bevindt zich aan de voorzijde 
van de woningen een raindrop die
regenwater opvangt, wat herge-
bruikt kan worden in de tuin.

Energieneutraal wonen
Alle genoemde maatregelen dra-
gen bij aan energieneutraal wonen. 
Door zelf energie op te wekken en 
gebruik te maken van ‘slimme’ 
installaties krijgt u een aanzienlijk 
lagere energierekening. Zeker ge-
zien de alsmaar stijgende energie-
kosten is dit een heel positief punt 
van de woningen. Naast dat de 
woningen dus goed zijn voor uw 
portemonnee, zijn de woningen 
ook goed voor uw gezondheid. De 
woningen worden op natuurlijke 
wijze geventileerd met ventilatie-
roosters.

Indeling woningen
Op de begane grond van de wo-
ningen bevindt zich een lichte 
woonkamer met tuindeuren en een 
open keuken. Daarnaast bevinden 
zich er de hal, toilet, meterkast en 
trapopgang. Op de eerste verdie-
ping bevinden zich 3 slaapkamers 
en een badkamer met douche, toi-
let, wastafel en wasmachine- en 
wasdrogeraansluiting. Daarnaast 
hebben de woningen in Boskant 
een garage en de woningen in de 
wijk Kienehoef een berging.

De Brabant Woning meest 
duurzame project
Gemeenten, woningcorporaties, 
Bouwend Nederland en instal-
latiebedrijven (Uneto VNI) uit de 
regio Noordoost Brabant onder-
tekenden 27 maart het Regionaal 
Convenant Duurzaam Bouwen. 
Daarnaast is ‘De Groene Bouw-
steen’ uitgereikt aan het project 
De Brabant Woning. Dit project is 
beoordeeld als het meest duurza-
me project uit de afgelopen con-
venantperiode.

De Groene Bouwsteen
Zeven projecten waren genomi-
neerd voor De Groene Bouwsteen, 
de prijs voor het duurzaamste pro-
ject uit de afgelopen convenant-
periode. De jury bestaande uit een 
vertegenwoordiging van overheid, 
ondernemers en onderwijs heeft 
lang getwijfeld tussen twee geno-
mineerde projecten: het gemeen-
tehuis in Oss en het project De 
Brabant Woning in de gemeente 
Sint-Oedenrode. Uiteindelijk heeft 
zij voor de laatste gekozen, omdat 
dit project herhaalbaar is naar an-
dere situaties. Woningcorporatie 
Wovesto, de gemeente Sint-Oe-
denrode en architect Renz Pijnen-
borgh namen de prijs in ontvangst.

De Brabant Woning
De Brabant Woningen in het dorp 
Boskant zijn anders dan 'normale' 
huurwoningen. Een dikke schil om 
de woning zorgt voor een goede 
isolatie. Ook maatregelen zoals 
3-laags glas en het beperkt ge-
bruik van installaties (die energie 
verbruiken), zorgen ervoor dat er 
zo weinig mogelijk energie (warm-
te) verloren gaat. De woning zelf 
wekt energie op door middel van 
zonnecollectoren, zonnepanelen 
en enkele slimme installaties. Door 
al deze maatregelen is de energie-
rekening voor de bewoners ex-
treem laag. ‘We bewijzen hiermee 
dat het kan. Je zou wel gek zijn 
als je nu geen energiezuinige wo-
ning bouwt’ was de conclusie van 
wethouder van Rossum van Sint-
Oedenrode.
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m a k e l a a r d i j  b v

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 
van 6 april a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

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

www.dekoningmakelaardij.nl

Pastoor Smitsstraat 33
Vrijstaand woonhuis met separate 
garage en berging in het centrum van 
Olland.
Woonopp. 82 m2. Perceel 520 m2
Vraagprijs € 265.000,-- k.k.

Jonker Marcus van Gerwenlaan 16
Goed uitgebouwde twee-onder-een-
kapwoning met grote badkamer en 
slaapkamer op de begane grond op 
loopafstand van winkels en natuur.
Woonopp. 125 m2. Perceel 357 m2
Vraagprijs € 299.000,-- k.k.

Sweelinckplein 42
Royaal uitgebouwde hoekwoning met 
separate garage in de wijk Kinderbos. 
Veel leefruimte op de begane grond.
Woonopp. 122 m2. Perceel 178 m2.
Vraagprijs: € 279.000,-- k.k.

Lieshoutseweg 7a
Uitgebouwde twee-onder-een-kap 
woning met woonkamer/keuken van 
maar liefst 60 m2 en een ruime garage.
Woonopp. 125 m2. Perceel 451 m2
Vraagprijs: € 395.000,-- k.k.

Graaf Arnulfstraat 22
Instapklare hoekwoning, eind 2011 
werd dit woonhuis compleet gereno-
veerd.
Woonopp. 102 m2. Perceel 201 m2
Vraagprijs € 239.000,-- k.k.

Wilgenstraat 1
Riante, vrijstaande woning, geheel 
onderkelderd, met veel mogelijkheden

Woonopp. 280 m2, Perceel 567 m2
Vraagprijs € 545.000,-- k.k.

Duinlaan 15, Son en Breugel
Prachtig 2-kamer appartement met 
woonkamer/keuken van maar liefst 55 
m2, terras, berging en eigen parkeer-
plaats in kelder. Woonopp. 94 m2. 
Servicekosten € 138,--/mnd; 
Gemeenschappelijke ruimte € 56,-- / mnd
Vraagprijs € 225.000,--- k.k.

Hazelaarstraat 30
Goed uitgebouwde, mooie tussenwon-
ing met grote berging op een ruim 
perceel in Boskant.
Woonopp. 110 m2. Perceel 229 m2
Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Julianastraat 4
Instapklaar startersappartement in de 
woonwijk Kienehoef. Winkels en sport-
voorzieningen in de directe nabijheid.
Woonopp. 58 m2
Vraagprijs € 129.000,-- k.k.

Buizerd 45
Ruim, vrijstaand herenhuis in de wijk 
Vogelenzang met een prima tuin. Mo-
gelijkheid voor kantoor of praktijk aan 
huis met eigen ingang.
Woonopp. 170 m2. Perceel 487 m2
Vraagprijs: € 500.000,-- k.k.

Vogelliusstraat 9
Scherp geprijsde tussenwoning met 
berging en drie slaapkamers in de wijk 
Eerschot met bijkeuken en overkapt 
terras.
Woonopp. 85 m2. Perceel 175 m2
Vraagprijs: € 159.000,-- k.k.

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.

Heistraat 34
Tussenwoning met 4 slaapkamers, 
hobbyruimte en via achterzijde bereik-
bare garage met berging in Eerschot.
Woonopp. 93 m2.. Perceel 179 m2
Vraagprijs: € 169.000,-- k.k.

Pastoor Smitsstraat 49
Een lust voor het oog: mooi verbouwde 
woonboerderij (2/3e deel) met 5 slaap-
kamers , een studeerkamer, carport 
met schuur  en een heerlijke tuin.
Woonopp.  272 m2. Perceel 2.395 m2
Vraagprijs: € 689.000,-- k.k.

Hazelaarstraat 6
Uitgebouwde twee-onder- een kap-
woning met garage. Aan de achterzijde 
van de woning is geen bebouwing. 
Woonopp. 120 m2. Perceel 357 m2
Vraagprijs: € 299.000,-- k.k.

Margrietstraat 3
Scherp geprijsde en uitgebouwde 
halfvrijstaande woning met garage in 
Nijnsel.
Woonopp. 112 m2. Perceel 246 m2
Vraagprijs: € 259.000,-- k.k.
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Ook deze huizen zijn te bekijken zonder afspraak op zaterdag  
6 april tussen 11.00 en 15.00 uur  

Oranje Nassaulaan 265 
 
Vrijstaande woning aan het park 
de Kienehoef met inpandige gara-
ge op een perceel van 1.269 m² 

 
Vraagprijs €679.000,- k.k. 
 
 

Verwestraat 36 
 
Aan de rand van de bebouwde kom 
gelegen twee-onder-een kap wo-
ning  met vrijstaande garage op 
een riant perceel van 660 m² 
 
Vraagprijs €325.000,- k.k. 

 

Oranje Nassaulaan 193 
 

Zeer ruime tweekapper met garage, 
gelegen op goede woonlocatie aan 
een rustig woonerf op een perceel 
van 327 m² 

 
Vraagprijs €349.000,- k.k. 

 

 Anjerlaan 42 
 Boskantseweg 37 
 Brahmsstraat 24 
 Corridor 15 
 Hoge Vonderstraat 2 E 
 Hoge Vonderstraat 4 D 
 Hoge Vonderstraat 6 E 
 Irenestraat 37 

 Jonker de Jegerstraat 5 
 Kalmoes 17 
 Koninginnelaan 100 
 Leeuwerik 8 
 Markt 10 A 
 Neulstraat 1 
 Oranje Nassaulaan 31  
 Schootsedijk 11 

 Streepenstraat 49 
 Van Homberghlaan 11 
 Zwembadweg  37  

Recreatiewoningen de 
Cambiance 

 

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

Laan v. Mariendael 38 
 
Twee-onder-één kap woning met 
garage en carport, gunstig en rustig 
gelegen op loopafstand van cen-
trum op een perceel van 204 m² 

 
Vraagprijs €269.000,- k.k. 

 

Deze zeer ruime en onder architectuur gebouwde woning heeft 
een sfeervolle woonkamer en een serre met zicht op de grote  
achtertuin en het park. De inpandige garage biedt diverse  
gebruiksmogelijkheden 

Gelegen op een fraaie locatie aan de rand van de bebouwde kom 
en met een zeer diepe achtertuin is dit een fijne woning voor de 
liefhebber van een groene omgeving. Nu extra interessant vanwege 
de 6% btw op verbouwingskosten. 

Op een rustig woonerf gelegen met het park de Kienehoef vlakbij, 
ideaal dus voor gezinnen met kinderen. Verder heeft deze woning 
een verrassend diepe achtertuin op het zuiden en met 6 kamers 
kunt u met uw gezin alle kanten op. 

Wanneer u in het centrum van Sint-Oedenrode een woning zoekt 
dan vindt u hier een huis met veel ruimte, een gezellige sfeer en 
met een eigen oprit hoeft u niet bang te zijn voor parkeerproble-
men. 

Het huis dat u wilde gaan bekijken staat er niet bij? 
Geen Probleem. Bel ons even en we maken graag een 
afspraak met u.  
Houdt ook onze websites in de gaten of volg ons via 
twitter of facebook. Veel van onze klanten zullen de 
mooie zomerdagen of avonden aangrijpen om het u 
mogelijk te maken om eens vrijblijvend de woning te 
komen bekijken. 

Op de hoogte blijven van het aanbod en marktont-
wikkelingen? Volg ons via: 

Facebook.com/vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

Hertog Janstraat 62B 
 
Ruime vrijstaande woning met 
 vrijstaande garage/kantoor op een 
perceel van 527 m2 

 
Vraagprijs €398.000,- k.k. 

 
Fijne woning voor wie een kantoor of praktijkruimte aan huis wil, 
maar ook perfect voor grotere gezinnen onder meer vanwege de 
diepe achtertuin en de ligging aan een speelveldje.  
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Bastion 10:

Royaal appartement 
met twee ruime slaap-
kamers, berging en 
parkeerplaats in de kel-
der en een prachtig uit-
zicht over de Linden-
dijk en de Hambrug, 
gelegen op loopaf-
stand van het centrum 
en diverse voorzieningen.

Woonopp.ca. 130 m2. Inhoud ca. 360 m3. 
Bouwjaar 1999. Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Klaproosstraat 6:

Nette, verrassend 
ruime, uitgebouwde 
tussenwoning met  4 
slaapkamers en ber-
ging, rustig gelegen 
aan de rand van een 
kleinschalige woonwijk 
in Nijnsel met scholen, 
winkels  en sportvoor-
zieningen op loopafstand.

Perc.opp. 152 m2. Inhoud ca. 380 m3. Bouw-
jaar 1991. Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

Liempdseweg 1a:

Prachtig gelegen twee-
derde van een woon-
boerderij met o.a. een 
slaap- en badkamer op 
de begane grond, een 
fraai aangelegde, roya-
le tuin met veel privacy 
en vrij uitzicht aan de 
voor- en achterzijde.

Perc.opp. 1108 m2. Inhoud ca. 900 m3.
 Bouwjaar 1989. Vraagprijs: € 630.000,= k.k.

Populierenlaan 21:

Uitgebouwde 
tweekapper met fraaie 
overkapping en vrij-
staande  garage, ge-
legen op een ruim 
perceel in kerkdorp 
Boskant aan een mooie 
brede woonstraat met 
basisschool en buurt-
super op loopafstand.

Perc.opp. 452 m2. Inhoud ca. 360 m3. 
Bouwjaar 1960. Vraagprijs: € 265.000,= k.k.

Deken van Erpstraat 5a:

Keurig en net onder-
houden ruim 3-kamer-
appartement met log-
gia,  royaal dakterras 
en berging, gelegen in 
het centrum van Sint-
Oedenrode.  Een prima 
startersappartement  
gelegen in een com-
plex dat uit slechts 2 appartementen bestaat.

Woonopp. ca. 115 m2. Inhoud ca. 310 m2. 
Bouwjaar 1996. Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Stompersstraat 6c

Fraai afgewerkt mo-
dern appartement met 
gezellige loggia,  twee 
slaapkamers en een 
eigen parkeerplaats 
met separate buiten-
berging 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.

Klaproosstraat 1:

Halfvrijstaande twee-
kapper met aange-
bouwde garage, royale 
woonkamer, compleet 
ingerichte woonkeu-
ken (2008), luxe bad-
kamer, 3 slaapkamers, 
ruime open zolder en 
mooie tuin (2009) gele-
gen in een jonge woonwijk te Nijnsel met basisschool, win-
kels en sportvoorzieningen op loopafstand.

Perc.opp. 416 m2. Inhoud ca. 610 m3. 
Bouwjaar 1994. Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Laan ten Bogaerde 34:

Uitgebouwde hoekwo-
ning met garage en 4 
slaapkamers gelegen 
op een gunstige loka-
tie nabij het centrum 
en basisschool met vrij 
uitzicht aan de voor-
zijde.

Perc.opp. ca. 251 m2. Inhoud ca. 360 m3. 
Bouwjaar 1970.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Dommelrodelaan 13e:
Ruim appartement 
met twee slaapkamers, 
balkon met uitzicht 
op het monumentale 
gemeentehuis en ei-
gen parkeerplaats en 
berging in kelder, ge-
legen in het centrum 
van Sint-Oedenrode. 
Achter het complex ligt 
een met beplanting aangelegde tuin van ca. 250 m2 waar de 
bewoners gebruik van kunnen maken.

Woonopp. ca. 120 m2. Inhoud ca. 300 m3. 
Bouwjaar 1999. Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Deelnemende panden NVM Open Huizen Route van 6-4 a.s. 
tussen 11.00 en 15.00 uur.

Huisakkerweg 12:

Prachtige vrijstaande wo-
ning met slaapkamer en 
badkamer op de begane 
grond en 3 slaapkamers 
op de verdieping, dit alles 
op een zeer royaal per-
ceel, gelegen aan de rand 
van de bebouwde kom 
van Nijnsel. De mogelijk-
heid bestaat om extra grond bij te kopen. De woning is in 1983 ge-
heel verbouwd en in 2004 is de woning vernieuwd en uitgebouwd. 
Perc.opp. 3.275 m2. Inhoud ca. 596 m3.

Vraagprijs:  € 549.000,= k.k.

Lindendijk 14a:

Fraaie uitgebouwde 
tweekapper met 4 slaap-
kamers, garage, berging, 
carport, royale veel pri-
vacy biedende tuin en 
fraaie veranda, gelegen 
op een historische loka-
tie nabij het centrum van 
Sint-Oedenrode.

Perc.opp. 813 m2. Inhoud ca. 650 m3. 
Bouwjaar 1960. Vraagprijs: € 525.000,= k.k.

Boskantseweg 22b:

Een prachtige ruime wo-
ning  met inpandige ga-
rage en  mogelijkheid tot 
seniorenprogramma op 
de begane grond  gele-
gen aan de oevers van de 
Dommel, op slechts en-
kele wandelminuten van 
het sfeervolle centrum 
van Sint-Oedenrode. Nog geheel naar eigen smaak in te richten.

Perc.opp. 234 m2. Inhoud ca. 588 m3. 
Bouwjaar 2011. Vraagprijs: € 379.000,= v.o.n.

Azaleastraat 32:

Royale, halfvrijstaande 
woning, type 2-onder-
1-kap, met vrijstaande ga-
rage en fraai aangelegde 
tuin, gelegen op een ruim 
perceel in kerkdorp Nijn-
sel.

Perc.opp. 405 m2. Inhoud ca. 450 m3. 
Bouwjaar 1967. Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

WAAR U OP 6 APRIL OOK WELKOMT BENT:
Pastoor Hackenstraat, vrijstaand geschakelde woning, vraagprijs € 435.000,= k.k.
Brahmsstraat 12, semi-bungalow, vraagprijs € 398.000,= k.k.
Boskantseweg 94, helft boerderij, vraagprijs € 400.000,= k.k.
Colijnstraat 32, middenwoning, vraagprijs € 346.000,= k.k.
Pastoor Teurlingsstraat 22, halfvrijstaande woning, vraagprijs € 259.000,= k.k.
Roest 9a, vrijstaande woning, vraagprijs € 459.000,= k.k.
Capellevelt 3 te Eerde, vrijstaande woning (casco), vraagprijs € 350.000,= k.k.

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

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

SCHERP GEPRIJSD



Woensdag 3 april 2013
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 

MooiRooikrantDe20 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

HuisvuilGemeente 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 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering 
(0413) 481 376 en buiten 
kantooruren 06 – 51 60 29 17 
Voor drukriolering  buiten 
kantooruren 06 - 22 57 97 58

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (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 poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 

Inzameling oud papier 

Donderdag 4 april
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur;
-  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Vrijdag 5 april
-  Buurtvereniging Vressel; container tot 

16.00 uur op parkeerplaats t.o. de Vres-
selse Hut

Zaterdag 6 april
-  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 

tot 12.00 uur;
-  Ouderraad van basisschool De 

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

Woensdag 10 april
-  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de      
zomertijd van 08.00 uur tot 20.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval 13 april 2013 

Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval gewoon aan de 
straat leggen (7.30 uur).
Voor bewoners van het buitengebied 
geldt dat zij zich telefonisch moeten 

aanmelden via de meldingen- en ser-
vicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl vóór donder-
dag 11 april 12.00 uur.
De richtlijnen vindt u op onze website.

Pieter van de Kamp

Gezellig….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Programma informatie TV Meierij
Rondje Rooi 
Vanaf donderdag 4 april 2013 biedt 
Rondje Rooi de volgende onder-
werpen aan: Zangmiddag met o.a. 
De Rooi Tulpen in De Beurs - Wim 
Daniëls geeft lezing in bibliotheek 
- Waterpoloteam Dames 1 Argo 
Kampioen? - Kindergroep Roois 
Theater speelt “MaPiep” - Kinde-
ren planten bomen ter gelegen-
heid Boomfeestdag 2013 - Roois 
Theaterkoor met voorproefje mu-
sical “PerMissie” - Brandweeroe-
feningen in centrum - Gemeente-
raad vergadert over Martinushuis 
én Rabogebouw Markt - Impressie 

Jubileumexpositie Fotoclub Rooi - 
Toin Lathouwers aanwezig kroning 
Willem Alexander.

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 – 
18:00 en 22:00 uur. De inhoud 
wordt elke 2 weken vernieuwd.

Nieuwe aflevering Oog Op Rooi
Voor de vierde aflevering in 2013 
zijn voor dit actuele praatprogram-
ma weer nieuwe gasten uitgeno-
digd die u bij kunnen praten op 
verschillende terreinen, o.a. Pastor 

Paul Rens over zijn aanstaande 
priesterjubileum, Will v.d. Linden 
over de aanstaande oranjefestivi-
teiten, bestuurslid Stichting Sport-
gala over sportbeleving in Rooi en 
meer …Aan de mensen op straat 
wordt naar hun mening gevraagd 
over een actueel onderwerp. Willy 
Damen vertelt wetenswaardighe-
den over Boskant.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden van-
af zaterdag 6 april 0.00 uur en elke 4 
uur gedurende 1 week herhaald. 
(Uitzendtijden 0:00 – 04:00 – 08:00 
– 12:00 – 16:00 en 20:00 uur.)

Lente in beeld 
U krijgt alvast een voorproefje van 
de lente met een korte lentefilm.
Tot en met 5 april kunt u kijken 
naar de natuur in al haar pracht in 
Rooi en omgeving
om 03:00 – 07:00 – 11:00 – 15:00 
– 19:00 en 23:00 uur 

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
mail info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.

Vergunningen
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/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Roest 5 5491 XX 21-03-2013 Kappen 1 boom
Emmausstraat 13 5492 BK 25-03-2013 Plaatsen dakopbouw
Jekschotseweg 38 5491 RB 21-03-2013 Bouwen diverse stallen met lucht-
   kanalen luchtwassers en voedersilo’s 
Nijverheidsweg 24 5492 NK 25-03-2013 Plaatsen reclame
De Leijerweg 9 5491 TK 14-03-2013 Bouwen rundveestal
Bikkelkampen 2 5491 SM 24-03-2013 Kappen coniferen
Rooise-Heide 3 5492 TG 21-03-2013 Wijziging bouw melkveestal
Marie Curiestraat 8 5491 DD 13-03-2013 Vervangen deur door kozijn met glas
Vernhout 5 5492 VN 13-03-2013 Beperkte milieutoets
Donte 3 5491 RK 11-03-2013 Beperkte milieutoets
Boxtelseweg 2 5491 XT 20-03-2013 Toestaan nevenfuncties op 
   agrarisch bedrijf
Spierkesweg 9 a 5491 RJ 21-03-2013 Bouwen varkensstallen
Scheidingsweg 6 5491 TH 20-03-2013 Verlengen ligboxenstal
Spierkesweg 20 5491 RJ 21-03-2013 Verbreden stal en wijziging aansluiting  
   op aanwezig luchtkanaal
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke   Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Ollandseweg thv 119 ------ 6 weken  Kappen 1 eik
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Bikkelkampen thv nr. 17 ------ 27-03-2013 Kappen van 3 elzen, 1 kastanje en 6  
   eiken met herplant
Stok ong. (P642) ------ 27-03-2013 Kappen 1 eik met herplant
Vresselseweg ongenum. ------ 28-03-2013 Plaatsen elementen natuurpoort
Zijtaartseweg nabij 8 ------ 28-03-2013 Kappen 1 eik (per direct)
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Oproep: Groenafval moet beter gescheiden worden!!!

Groenafval bestaat uit verschillende 
soorten tuinafval, zoals snoeihout, bla-
deren, takken, gras. U kunt al dit groen-
afval gratis kwijt bij de milieustraat aan 
de Eversestraat. Om het groenafval op 
de juiste manier te kunnen verwerken, is 
voor elke soort een aparte losplaats op 
de milieustraat.

Wat is snoeihout? 
•  Takken en stammen, eventueel met blad.
•  Bomen en struiken, inclusief stobben 

(zonder zand).
•  Maar geen coniferen of overig groen-

afval.

Wat is overig groenafval?
•  Gras, bladeren, naaldhout, graszoden 

(zonder zand).
•  Geen snoeihout, maar wel coniferen

Let op: groenafval mag nooit de volgen-
de stoffen bevatten:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, meta-

len, touw, nylon, etc. 
•  Behandeld hout (geverfd, verlijmd of 

geïmpregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

riaal, olie/vet, chemicaliën, asbest, etc. 

Vervuilde fracties worden afgekeurd en 
zorgen voor onnodige kosten.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 26 maart tot en met 
1 april 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
-  Van Harmonie Nijnsel voor het houden 

van Nijnsel Meets op 20 april 2013 op 
het Mgr. Bekkersplein te Sint-Oedenrode.

-  Van Arabisch Volbloed Stamboek voor 
het houden van het Arabian Horse 
weekend op 15 en 16 juni 2013 op ma-
nege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode.

-  Van Stunt Movie Production voor het 
houden van een Stunt Show op 11 juni 

2013 op het evenemententerrein in 
sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

-  Van Olat voor het houden van de avond-
wandel 4 daagse op 4, 5, 6 en 7 juni 
2013 in de gemeente Sint-Oedenrode.

-  Van de Oranje Vereniging voor het hou-
den van diverse activiteiten rondom 
Koninginnedag op 29 en 30 april 2013 
in het centrum van Sint-Oedenrode.

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Van de Odaschool voor het houden van 

een sprookjesfeest op 13 juni 2013 in 
de kasteeltuin van kasteel Henkenshage.

Melding meerjarenvergunning
-  Van Buurtvereniging de Pleintrekkers 

voor het houden van een Straatspeel-
dag op 12 juni 2013 op het Dorpsplein 
en in de Pastoor Smitsstraat te Olland.

Koopzondagen 2013
Op grond van artikel 5 van de ‘’Verorde-
ning Winkeltijdenwet Sint-Oedenrode 
2012’’is aan de Ondernemersvereniging 
Rooi 2000 ontheffing verleend voor 6 
koopzondagen in 2013.

24-03-2013 Mooi Rooi
23-06-2013 Jaarmarkt
15-09-2013 Mooi Rooi
24-11-2013         Koopzondag
08-12-2013         Winterbraderie
22-12-2013         Koopzondag
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Schoorsteenbrand 
Koninginnelaan

In een woning aan de Koningin-
nelaan te St. Oedenrode is za-
terdagavond om 19:20 uur een 
schoorsteenbrand uitgebroken. 
Naast een flinke rookontwikke-
ling zagen omstanders ook vlam-
men verschijnen naast de schoor-
steen. Door snel optreden van de 
Veghelse & Rooise brandweerlie-
den kon erger worden voorko-
men. 
Bron: 112brabantnieuws.nl
Foto’s: Christian v/d Broek

Automobilst aangehouden, 
rijbewijs ingevorderd
Sint-Oedenrode - De politie 
heeft vrijdagmorgen rond 11.45 
uur een 38-jarige automobilist uit 
Boekel aangehouden op de Post-
dijk.

Na diverse meldingen van een 
auto die over de weg zou slin-
geren werd een voertuig op de 
Postdijk staande houden die aan 
het signalement voldeed. Tij-
dens de controle constateerde de 
agenten dat de automobilist on-
der invloed was. In de auto trof 
de politie een mes, een honkbal-
knuppel en een potje met drugs 
aan. Uit tests bleek het te gaan 
om amfetamine. Hij werd voor 
genoemde feiten aangehouden. 
Bij de man werd een bloedblok 
afgenomen voor verder onder-
zoek omdat de ademanalyse op 
het politiebureau niet lukte. Zijn 
rijbewijs is ingevorderd en wordt 
er proces-verbaal opgemaakt.

Deze gewetensvraag komt bij fractie 
BVT Rooi op als wij zien en beleven 
hoe de besluitvorming over het ac-
commodatiebeleid jl. donderdag-
avond in de raadzaal is verlopen.

Dat het een spannend dossier was, 
wisten we al jaren. Niet voor niets 
hebben vele Rooienaren in de afgelo-
pen maanden hun zegje hierover ge-
daan of geschreven. De werkgroep 
Behoud Martinushuis heeft zich uit 
de naad gewerkt en prachtig voor-
werk gedaan om de functie van het 
Martinushuis in het centrum van ons 
dorp te kunnen behouden. Daarvoor 
kregen zij terecht een welgemeend 
compliment. Hoe zuur moet de af-
loop van beraad  en besluitvorming 
voor hen en vele andere Rooise bur-
gers op de publieke tribune van de 
raadzaal donderdagavond geweest 
zijn. Maar niet alleen voor hen.

Het is bij moeilijke dossiers gebruike-
lijk dat fracties zelf of samen met an-
deren op bepaalde onderdelen wij-
zigingsvoorstellen (amendementen) 

indienen om daarmee de besluitvor-
ming in hun richting te doen slagen. 
Zo hadden wij als BVT Rooi het voor-
stel tot behoud van het Martinushuis 
en om samen met de werkgroep Be-
houd Martinushuis naar maatschap-
pelijke investeerders te zoeken.
De CDA-fractie had een gelijklui-
dend amendement en dan is het 
zaak om een meerderheid van stem-
men te krijgen door verbindingen 
aan te gaan met andere fracties. 
Uiteindelijk sloten BVT Rooi, CDA en 
DGS een verbond met 1 gezamen-
lijk amendement. Daarmee waren 8 
stemmen binnen en hadden we nog 
minimaal 1 stem nodig.
Aan de andere zijde was de VVD-
fractie ook op zoek gegaan naar 
medestanders en vonden die bij Hart 
voor Rooi (samen 7 stemmen). Er 
bleven nog 2 eenmansfracties over, 
die uiteindelijk een pact sloten met 
VVD/Hart voor Rooi, waardoor de 
uitslag voor hun amendement  9-8 
werd en dus werd aangenomen. 
VVD en Hart voor Rooi hebben hier-
voor belangrijke kernpunten van hun 
visie zo maar ingeleverd om zich van 
de steun van deze 2 eenmansfracties 
te verzekeren. Zo werd de bepaling 
dat 30-50% van het vloeroppervlak 
van het Martinushuis benut moest 
worden voor maatschappelijke doel-
einden geschrapt! Weg ermee, alleen 
om zo 2 stemmen meer te krijgen! 

Met stomme verbazing hebben wij 
allen deze koehandel zien gebeuren.
In de “Zeepkist”van woensdag 27 
maart jl. schreef  Hart voor Rooi 
nog: “Als Hart voor Rooi pleiten wij 
ervoor om het Martinushuis te ver-
huren met behoud van een ruimte 
voor maatschappelijke functies.. 
bij voorbeeld de Wereldwinkel..” 
Bovendien: de bibliotheek naar 
Mariendael..”Daarmee maken we 
ruimte vrij in het Martinushuis om te 
verhuren”.
Op donderdagavond 28 maart gaat 
Hart voor Rooi met de VVD in zee  
om “Het Martinushuis te verko-
pen”….. met de toegift dat “de bi-
bliotheek  een uitgiftepunt realiseert 
in het Martinushuis”. Hoe kan een 
fractie haar standpunt zo verkwan-
selen?

De fractie BVT Rooi zat er goed 
doorheen. Zij had samen met an-
deren naar verbinding en goede be-
sluitvorming gezocht ten bate van de 
Rooise gemeenschap en het centrum 
van Rooi. Door geneuzel en politieke 
slapte van enkele fracties is er een 
besluit genomen, dat nooit genomen 
had mogen worden! Helaas.

Fractie BVT Rooi
Tilly van den Tillaar
Frans van den Boomen

Hoe sterk moet je zijn om in de 
politiek je rug recht te houden?

Merknaam voortaan door heel Nederland

Nieuwe gevel Digitotaal

Deze week heeft Digitotaal een 
totaal andere uitstraling gekregen. 
Het personeel liep al een tijdje in 
nieuwe tenues, maar nu is ook de 
gevel onder handen genomen. Het 
merk Digitotaal is voortaan niet al-
leen in Sint-Oedenrode te zien, 
maar ook op veel meer plekken in 
het land. 

Zo’n anderhalf jaar geleden be-
gonnen Twan van den Akker en 
Aaron van Weert met een nieuwe 
winkelformule onder de naam Di-
gitotaal. Een winkel met alles op 
het gebied van computers en aan-
verwante artikelen. Op zich niks 
nieuws, maar de servicegerichte 
omgang met klanten was revolu-
tionair anders. Weken wachten op 
je laptop of computer is verleden 
tijd. Digitotaal heeft vaak direct 

een oplossing of geeft een vervan-
gend apparaat mee. Service staat 
bij Digitotaal op één. 

De organisatie achter de McDos-
NET folders, die al tien jaar lang op 
de markt is, was op zoek naar een 
ander concept. Toen het Digitotaal 
in de smiezen kreeg, had het be-
drijf er direct oren naar. Een pak-
kende naam en een duidelijk, niet 
al te groot aanbod van artikelen 
met een interessante prijsopbouw. 
Van het één kwam het ander en 
steeds meer winkels in Nederland 
sluiten zich aan bij het Digitotaal 
concept.  Deze krijgt dezelfde uit-
straling als de winkel van Twan en 
Aaron.  
Voor meer informatie zie 
www.digitotaal.nl
 

Paashaas maakt iedereen blij

Hop, hop, hop, daar kwam ineens de Paashaas aange-
sprongen met een mandje vol lekkere paaseieren. De 
bezoekers van de Rooise markt keken in eerste instan-
tie raar op en kinderen stonden met de mond open. 
Maar na even wennen aan elkaar zochten ze toena-
dering. Zo maakte de Paashaas vele kindertjes blij met 
lekker snoep. Na een paar uurtjes ging hij er weer van-
door, maar volgend jaar komt hij vast en zeker terug! 

Koninginnemarkt voor kinderen

De Rooise Oranje Vereniging is 
volop bezig met de activiteiten 
tijdens Koninginnedag. Een van 
de onderdelen is de kindermarkt. 
In verband met de Troonswisse-
ling is het programma enigszins 
gewijzigd. Het Oranjecomité wil 
iedereen de mogelijkheid geven 
om dit via de TV te bekijken en 
daarna in ons mooie dorp te ge-
nieten van een mooie Koningin-
nedag.

De Oranjevereniging heeft weer 
een aantal kramen gehuurd die 

als een lint van Markt 19 naar de 
Heuvel worden neergezet, met 
een onderbreking op het Kerk-
plein. Als je een kraam wilt huren 
kun je dit doen door in te schrijven 
bij DeMooiRooiKrant. Dit kan op 
woensdag 10 april en woensdag 
17 april v.a. 14.00 uur tot 16.00 
uur. De kosten voor een halve 
kraam bedragen €2.50. De kra-
men worden genummerd en in 
volgorde uitgegeven. 

Op Koninginnedag kunt je vanaf 
15.00 uur de marktkraam inrich-
ten en om 16.00 uur begint de 
verkoop. Naast de kindermarkt 
zijn er nog allerlei andere activitei-
ten waarbij wij de jongere kinderen 
willen attenderen om de fietsen 
mooi te versieren. Die gaan dan in 

optocht met muziek naar de Cor-
ridor om daar de Koningslinde te 
planten. Daarna komen we weer 
terug naar het Oranjeplein (Kerk-
plein) De Rooise horeca zorgt voor 
mooie terrassen, zodat je ouders 
kunnen genieten van het hopelijk 
mooie weer. Wij willen jullie er op 
wijzen dat het een kindermarkt is 
en dat er enkel spullen verkocht 
mogen worden door kinderen 
(met of zonder ondersteuning 
van hun ouders) en dat het zeker 
géén rommelmarkt is. Wij hopen 
dat jullie op tijd komen inschrijven 
en zullen als Oranje vereniging 
ons best doen er een mooi geheel 
van te maken. Om wat extra sfeer 
te geven zou je de kraam oranje 
kunnen versieren. Laten we er een 
mooi feest van maken!    

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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Mooi op  leeftijd
Paasbrunch bij Odendael

Eerder in het nieuws was dat 
De Misse, Den Herd en De Stek 
prachtige versieringen hadden 
gemaakt voor het Paasfeest. De 
bewoners van Odendael zijn flink 
bezig met dit Christelijke festijn. 
Dat was ook donderdagmiddag te 

merken, want ze hadden namelijk 
een Paasbrunch. 

Een aantal keren per jaar wordt 
er een gezamenlijke activiteit ge-
organiseerd in het verzorgingste-
huis. En ondanks dat het weer niet 

meewerkte, was het toch al bijna 
Pasen. Daar wordt door de vrij-
willigers uiteraard niet van weg-
gekeken. Daarom konden alle 
bewoners van Odendael gezellig 
genieten van een overheerlijke 
brunch. 

Mooi resultaat na jaar lang breien 
en haken

In De Stek, Den Herd en De Mis-
se werd het afgelopen jaar hard 
gewerkt door enkele trouwe be-
zoekers, dames die allemaal op 
Odendael wonen. Ze staken de 
breinaalden bij elkaar om iets 
moois te creëren. Nu is het tijd 
om vol trots hun beklede bankjes 
en tafeltje te tonen. Dit bedekte 
meubilair is versierd met brei- en 
haakwerk, maar ook met garen.

Activiteitenbegeleidster Petrie 
Kluijtmans legde de bedoeling van 
het project duidelijk uit. “We zijn 
begonnen met haken en breien, 
omdat de deelneemsters dan lek-
ker bezig kunnen zijn. Ook voe-
len ze zich nuttig, doordat er re-

sultaat is te zien. Iedereen draagt 
haar steentje bij. Nou ja, ieder-
een…“, lacht ze. “We hadden het 
wel geprobeerd, maar we konden 
de mannen niet zover krijgen om 
mee te doen. Wel zijn er een hoop 
vrouwen die door dit project weer 
na zoveel jaar de breinaalden vast-
pakken. Dat is allemaal heel erg 
positief, want je ziet de mensen 
weer helemaal opbloeien. We zit-
ten al vol ideeën om nog meer din-
gen te maken.’’

Naast de bankjes en tafeltjes werd 
Den Herd helemaal ondergedom-
peld in de sfeer van Pasen.   Kort-
om, de bewoners van Odendael 
zitten zelden zonder versieringen. 

PVGE, 50+ MC the Greyhounds
De eerste toerrit van de PVGE 50+ 
motorclub “De kouwe klauwe rit”, 
op zondag 24 maart j.l. moest he-
laas wegens veiligheidsredenen, 
sneeuw in het westen van Bra-
bant, heftige rukwinden en daar-
door een gevoelstemperatuur van 
min 10 graden worden afgelast. 

Deze rit zal nu gereden worden 
op zondag 7 april, starttijd 10.30 
uur. Gelieve tijdig aan te melden 
bij Groenevelt Motoren 0499-
474666. MC The Greyhounds is 
een motorclub voor en door le-
den georganiseerd. Welkom alle 

50+ers, die het alleen rijden beu 
zijn. Hebben wij uw interesse ge-
wekt, kom dan naar Groenevelt 
Motoren.   Elke laatste zondag van 
de maand zal er een toerrit (m.u.v. 
Feestdagen) gereden worden. De 
woensdag daarvoor zal er altijd 
een PVGE motorclub bijeenkomst 
plaats vinden. Natuurlijk kan elk 
lid zelf naar gelieve een toerrit op 
een andere dag plannen. Via mail 
en facebook zal Groenevelt Moto-
ren dit bij de leden bekend maken.  
Dus nooit meer alleen op pad en 
zelf je eigen route rijden met nieu-
we 50+ motorvrienden.       

Bezoek KBO aan het Philips Muziekcentrum Eindhoven

Donderdagmorgen 28 maart om 
10.00 uur  zat  de grote zaal van 
het Philips Muziekcentrum Eind-
hoven vol met veel belangstellen-
den, waaronder ook Rooise KBO 
mensen. 

De cultuurclub van de KBO had 
een bezoek aan de generale repe-
titie georganiseerd van Het Bra-
bants Orkest met als dirigent de 
wereldberoemde Dmitri Liss. Die 
avond zou de uitvoering zijn van 
het concert, Het fundament van 

Russische tradies met als solo vi-
ool Roman Simovic. Drie werken 
hoorden we, met veel onderbre-
kingen, Tsjaikovski, Glaoenov en 
Rachmaninov.
Het was toch zeer leerzaam om te 
zien en horen hoe zo’n orkest sa-
menwerkt en speelt. Toch hoorden 
we veel schitterende muziek en 
dat voor een prijs van maar  €2,50 
terwijl je ’s avonds  er €37,00 voor 
moest betalen. Het was een goed 
idee en prima verzorgd door de 
cultuurclub van de KBO.

Herinnering:  12 april bezoekt de 
KBO tentoonstellingen in Kasteel 
Helmond en Boscotondohal met 
rondleiding in het Kasteel. In de 
vaste collectie zijn er o.a.  werken 
te zien van de Rooise kunstenaar 
Pieter de Josselin de Jong en Isaac 
Israels. Men dient uiterlijk om 
13.15 uur aanwezig te zijn in het 
Kasteel. Aanmelden bij Harrie van 
Oorschodt, per mail 
harry.vanoorschodt@gmail.com 
of telefonisch 0413-477179

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6
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Kunst en zang door Gemengd Koor Polyhymnia

Gemengd Koor Polyhymnia or-
ganiseert op zondag 14 april een 
expo-concert: een tentoonstel-
ling van kunstwerken door eigen 
leden, afgewisseld  met prachtige 
liederen, gezongen door het vol-
tallige koor Polyhymnia. Plaats: 
De Knoptoren. Aanvang concert 
14.00 uur, deur open 13.30 uur;  
Entree gratis, een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld.

Gemengd koor Polyhymnia kent 
vele artistieke leden. Dus, zo werd 
er gedacht,  laten we de talenten 
eens bundelen voor een letterlijk 
buitengewoon concert. Op 14 
april worden  zangkwaliteiten ge-
combineerd met een tentoonstel-
ling van schilderijen met verschil-
lende technieken, stenen beelden, 
keramiek, foto’s, litho’s, linosne-
den en pentekeningen, gedichten 
en sieraden. 

De kunstenaars van Polyhymnia, 
te weten Annie Thijsen-Dortmans, 

Lena Bakker-Strijbos, Annelies Tils, 
Jacob Haan, Mieke Pull ter Gunne, 
Diny Smith, Wil Agema-Kersten, 
Johan van Oorschot en Willie 
Dona, stellen U in de gelegenheid 
om voorafgaande aan het concert, 
tijdens de pauze en na afloop van 
het concert hun werken te bezich-
tigen.

De geëxposeerde werken zijn ook 
te koop, U steunt daarmee niet 
alleen de exposant, maar ook het 
koor Polyhymnia zelf. Wellicht is 
er een kunstwerk bij wat uw hart 
streelt, ofwel uw aandacht vangt.

Na het  tweede deel van het con-
cert  zal er een veiling plaatsvinden 
van een handgesmede zilveren he-
renring en van twee Franse kalk-
zandstenen. 
Deze twee Franse kalkzandstenen 
zijn overgebleven  van een project 
dat Willie Dona heeft georgani-
seerd, samen met de basisschool-
leerlingen uit Olland, ter ere van 

de opening van Gemeenschaps-
huis De Loop’r in Olland. Met als 
resultaat  een prachtig  beeld ge-
maakt, genaamd Donjon, dat nu 
de gevel siert van dit gebouw. 

De kunstenaars stellen drie ver-
schillende kunstwerken ter be-
schikking voor een verloting. Het 
winnende lot mag één van de drie 
kunstwerken uitkiezen. U kunt  tij-
dens de middag daar loten voor 
kopen.

De liederen die het koor Polyhym-
nia ten gehore zal brengen  passen 
bij de lente. Het koor  dat onder 
leiding staat van Nicole Friedrich-
Krijnen, heeft de afgelopen weken 
hard gerepeteerd om er een mooi 
concert van te maken.  Al met al 
belooft dit een inspirerend en af-
wisselend expo-concert te wor-
den, waarvoor wij u van harte uit-
nodigen. Voor meer informatie zie 
www.koorpolyhymnia.nl

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 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.:
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Modeshow SWITCH Fashion & Lifestyle wederom succesvol

SWITCH is er vorige week woens-
dagavond wederom in geslaagd 
een leuk evenement te organise-
ren, waarbij de klanten in de wat-
ten gelegd werden. Na de VIP-
koopavond van februari, stond nu 
de presentatie van de voorjaarscol-
lectie op het programma. Het was 
een drukte van belang. 

De gasten werden ontvangen met 
een glaasje Prosecco en lekkere 
hapjes. Een DJ zorgde voor een lek-
kere, ontspannen sfeer in de zaak. 
Op de beats van de muziek werd 
de voorjaarscollectie gepresenteerd 
van o.a. Supertrash, Esqualo, Josh V, 
Antony Morato, Zumo, Radical en 
vele andere merken. De show was 
verdeeld in verschillende kleurthe-
ma’s zoals Black & White, neon en 
pastel. Een aantal nieuwe merken 

werd geïntroduceerd, alsmede de 
nieuwe teenscollectie. Vanaf dit 
voorjaar is kleding verkrijgbaar voor 
jongens in de grootste kindermaten 
140/152 tot met 176. 
Tijdens de pauze vond er een heu-
se loterij plaats. Er werden naast 
cadeaubonnen van SWITCH ook 
leuke cadeaus van collega-onder-
nemers uit Sint-Oedenrode verloot. 
Een prima samenwerking van de 
verschillende branches. 

Na de show konden de aanwezigen 
de collectie zelf bekijken en pas-
sen. Hierbij werden ze geadviseerd 
door het team van SWITCH. Bij 
het  vertrek kregen de klanten een 
goed gevulde goodiebag met leuke 
giveaways van diverse merken die 
SWITCH voert en leuke gadgets van 
collega-ondernemers, zoals Kapsa-

lon Bella Plaza, Schoonheidssalon 
Eindeloos, Café t Straotje, Stomerij 
van Beeck en De Hoofdzaak. 
SWITCH bedenkt telkens weer iets 
nieuws om haar klanten te verwen-
nen. Zo wordt er twee maal per jaar 
een modeshow georganiseerd in het 
voor- en najaar. Een goed moment 
om je op te hoogte te brengen van 
de trends van het nieuwe seizoen.

Deze prijswinnaars staan op de foto:
Nicky Heesakkers – 
Cadeaubon SWITCH
Maria Rijkers – 
Cadeaubon & pakket 
Schoonheidssalon Eindeloos
Dinie van Erp – 
Goodiebag De Hoofdzaak
Eef vd Burgt – Cadeaubon SWITCH
Miranda v.d. Ven – 
Cadeaubon SWITCH
Bo Roberscheuten – 
Goodiebag De Hoofdzaak
Noor Verbakel – 
Goodiebag De Hoofdzaak
Jill Willems – 
Goodiebag de Hoofdzaak
Jacqueline Schevers – 
Giftcard ‘t Straotje

advertorial

DRUMMERS M/V
Sla je slag!

DRUMLES in Schijndel. Voor 
beginners (vanaf ± 7 jr.) en 

gevorderden.
Gedipl. docent met veel
ervaring in div. stijlen.

Bel Marcel Schakenraad
06-44376570

www.drumschoolmax.nl

Vrijwilligerswerk in 
Zuid-Afrika met HIV 
en AIDS patiënten 
(Deel 4)

In deze aflevering lees je wat voor werk 
we zoal doen en wat we voor de men-
sen kunnen betekenen.
We hebben de afgelopen weken erg veel patiënten gezien. Bijvoor-
beeld een meisje van 18 die minstens 2 koppen kleiner was dan 
ik en o zo dun, echt heel sneu. Gelukkig gaat het met haar qua 
gezondheid wel aardig goed. Ook weer veel gezinnen gezien die in 
de golfplaten huisjes wonen. Nog steeds moeilijk te beseffen hoe 
ze dat vol houden. 
Veel mensen gezien die door de aids zo mager zijn geworden dat je 
alle ribben kunt tellen. Er zijn ook veel patiënten die als gevolg van 
AIDS een beroerte hebben gehad en daardoor zelfs blind of ver-
lamd zijn geworden. Dat maakt het allemaal niet echt makkelijker.

Een van de dingen die we doen is mensen wassen. Mijn collega Els 
en ik mochten een vrouw een bad geven. Al bij de eerste stap in 
haar huisje zag je al meteen hoe vies de boel was. Het stonk ontzet-
tend, was bloedheet en overal waren vliegen. Het ergste was nog 
dat haar tante en nicht ook in dat huisje wonen en best kunnen 
schoonmaken, maar gewoon te lui zijn om dat te doen. De vrouw 
was 25, veel te mager en in haar ogen kon je al zien dat ze de strijd 
had opgegeven. Haar tante zorgde ook helemaal niet voor haar. Ze 
lag namelijk al te lang in haar ontlasting en had doorligplekken op 
haar rug. Ook had ze infecties (een soort zweren) bij haar lies. Het 
was ontzettend dankbaar om haar te kunnen wassen en verzorgen, 
om haar te laten voelen dat ze er wel toe doet en dat er mensen 
zijn die om haar geven. Maar heel frustrerend om haar ook weer zo 
achter te moeten laten. Die beelden vergeet je niet zo snel.

Ook hebben we een vrouw (die AIDS heeft ) naar het ziekenhuis 
gebracht om bloed te prikken. Het was ontzettend heet (33 gra-
den) en ze droeg een wollen truitje. Toen ik met haar aan het pra-
ten was zei ze dat ze het warm had. Toen vroeg ik waarom ze 
dan een trui aan had gedaan. Daarop antwoordde ze dat ze zich 
schaamde voor haar botten die uitstaken omdat ze zo mager was, 
ontzettend zielig!

Werkzaamheden die veel terugkomen zijn het halen en brengen 
(uit de rural gebieden) van mensen die naar doktoren en of zie-
kenhuizen moeten. Maar dat valt niet altijd mee. Een van de drie 
auto’s die we hebben staat inmiddels op instorten. Bij een auto is de 
lamp kapot maar er is geen geld om hem te maken dus die staat al 
lange tijd stil. En pech onderweg in een rural gebied is geen pretje. 
Er is dringend behoefte aan nieuwe auto’s, maar niemand hier kan 
vertellen hoe lang we daar nog op moeten wachten. Het is immers 
Zuid-Afrika en daar gaat het allemaal anders. En het geld is altijd 
op, met dank aan het WK voetbal. De lokale bevolking is destijds 
verdreven naar de rural gebieden omdat de toeristen niet mochten 
zien hoe de mensen leven. Maar daar wonen ze nog, in een ver-
laten industriegebied, en moeten ze met 150 mensen een douche 
delen!  En dan maar geluk hebben dat er die dag electriciteit en 
stromend water is…..

Juliette Crooijmans

Luch
tpo
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Mooi in de regio

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 t/m zondag 7 april 2013. week 14

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

Douwe Egberts 
Aroma Rood 
koffie
grove maling, 
snelfiltermaling 
of bonen
2 pakken à 500 gram 
naar keuze 
elders 9.96

Coop 
boterhamworst
150 gram vers verpakt
elders 1.54

Melkunie 
Milk & Fruit 
drink
alle soorten
pak 1000 ml 
elders 1.16

Coop 
kipfilet
pak 900 gram 
elders 6.18

2 
PAKKEN

7.49

900 GRAM

4.49
kilo 4.99

150 GRAM

0.99
kilo 6.60

500 gram 3.29
0.99

Stem op de 
beste folder!

ga naar 
debestefolder.nl 

Jos Martens & Zoon B.V. - Geselecteerd vakdealer voor SABO gazonmaaiers 

Over SABO gazonmaaiers

SABO gazonmaaiers zijn al decen-
nia lang een begrip onder de seri-
euze tuinliefhebbers en professio-
nele groenbeheerders. De constant 
hoge kwaliteit en de perfecte maai- 
en vangresultaten maken de SABO 
gazonmaaiers tot een betrouwbare 
partner voor jaren maaiplezier.

SABO gazonmaaiers voldoen aan 
de hoogste eisen en verwachtin-
gen. Al tijdens de ontwikkelingsfase 
wordt rekening gehouden met de 
vele verschillende en extreme om-
standigheden waaronder de maaiers 
moeten presteren. Tijdens het pro-
ductieproces worden de machines 
aan de zwaarste tests in de industrie 
onderworpen. Alleen op deze wijze 
kan voldaan worden aan de hoog-

ste gebruikerseisen. Tot slot kunt u 
rekenen op uitgebreide garanties die 
bijdragen aan een probleemloos ge-
bruik van de SABO gazonmaaiers.

Een top product verdient een top 
service
SABO gazonmaaiers zijn ontworpen 
voor een jarenlang gebruik. Machi-
nes van meer dan 20 jaar oud waar 
nog ieder seizoen mee gemaaid 
wordt zijn geen uitzondering. Ui-
teraard is dit alleen mogelijk als de 
machines op een vakkundige wijze 
worden onderhouden. SABO werkt 
daarom alleen samen met geselec-
teerde vakdealers die regelmatig 
geschoold worden en die exclusief 
toegang hebben tot specifieke tech-
nische informatie. Alleen de gese-

lecteerde SABO vakdealer kan u 
het juiste aanschafadvies geven en 
daarna uw machine in topconditie 
houden waardoor u zich als gebrui-
ker zorgeloos kunt concentreren op 
het onderhoud van uw gazon.

Jos Martens & Zoon B.V. vakdealer
Jos Martens & Zoon B.V. in Maria-
hout is sinds november 2012 door 
SABO aangewezen als exclusieve 
vakdealer. Dit bedrijf bestaat al sinds 
1890 en is een begrip in de regio, als 
leverancier van kwaliteitsmachines 
voor de agrarische sector en tuin en 
park biedt Martens de hoogste kwa-
liteit waarbij de persoonlijke aan-
dacht hoog in het vaandel staat. Dit 
heeft zelfs geresulteerd in het predi-
caat "Hofleverancier".

SABO heeft dan ook het volste ver-
trouwen dat de service en het onder-
houd aan de machines bij deze firma 
in goede handen is. Naast service 
en onderhoud biedt Jos Martens & 
Zoon B.V. u ook het beste aankoop 
advies toegespitst op uw specifieke 
wensen en tuin.

Jos Martens & Zoon BV
Ginderdoor 55
5738 AB Mariahout
Tel: 0499 - 42 31 31
www.josmartens.nl / www.sabo.nl

advertorial

Volop lente in BestZOO

Hoewel het weer er de afgelopen 
dagen nog niet naar was, is het 
in BestZOO wel degelijk al volop 
lente! Lente is de periode van de 
bloemen en jonge dieren. In Best-
ZOO zijn er dus de afgelopen we-
ken een flink aantal jonge dieren 
geboren. Een van die geboortes is 
zelfs een primeur in Nederland. De 
ander een primeur voor BestZoo.

Geboorte Tamandua, primeur in 
Nederland
De grootste primeur van de geboor-
tegolf is zonder twijfel de geboorte 
van een Tamandua. Dit is de eerste 
keer dat er in een Nederlandse die-
rentuin een Tamandua is geboren. 
De blijdschap bij het personeel was 
dan ook groot toen er op 26 febru-

ari een jong te bewonderen was. 
De Tamandua of boommiereneter, 
is een diersoort dat van oorsprong 
uit Zuid-Amerika komt. Het pasge-
boren jong is voorzien van lange 
klimklauwen aan de voorpoten en 
een grijpstaartje waarmee zij zich 
kan vasthouden aan de moeder 
en klimmen op takken. De moe-
der laat klimoefeningen dan ook 
vol vertrouwen toe, hoewel ze wel 
een oogje in het zeil houdt. Jonge 
Tamandua’s drinken zoals alle zoog-
dieren melk bij hun moeder. De ou-
derdieren daarentegen eten in het 
wild wel 9000 mieren en termieten 
per dag. Ze hebben een lange kle-
verige tong die ze met grote preci-
sie kunnen gebruiken om mieren te 
vangen. Naast mieren en termieten 
eten Tamandua’s ook graag zachte 
zoete vruchten. Moeder en jong 
zijn de hele dag voor bezoekers te 
bewonderen in BestZOO

3 serval kittens
BestZOO heeft  al jaren servals in 
haar collectie, maar dit jaar zijn er 
voor het eerst kittens geboren in 
BestZOO. Drie stuks nog wel! De 
serval zorgt voor haar jongen in 

een nestkist. De ogen van de kit-
tens gaan pas na twee weken open 
en beginnen dan voorzichtig hun 
omgeving te verkennen. Omdat 
het buiten nog te koud is voor de 
serval kittens, hebben we speciaal 
hiervoor een camera geplaatst zo-
dat de kittens zichtbaar zijn voor de 
bezoekers. 

2 dwergezeltjes
De dwergezels hebben zo goed als 
elk jaar een veulentje, dit jaar zijn 
er zelfs twee merrie veulens gebo-
ren, een grijze en bonte dwergezel. 
Dwergezels komen van oorsprong 
van het eiland Sicilië 

1 Girgentana geit
Girgentana geiten zijn afkomstig 
uit Italië en hebben als een van de 
weinige geitensoorten gedraaide 
hoorns. Bij de bok kunnen deze 
hoorns wel 80 cm lang worden. De 
populatie girgentana geiten is in de 
vorige eeuw flink gekrompen om-
dat ze minder melk geeft dan vele 
andere rassen, gelukkig neemt de 
populatie nu weer toe vanwege 
de aandacht voor het behoud van 
landbouw diversiteit. 

Bernhoven succesvol verhuisd 
naar Uden
Op 30 maart verhuisden 54 pati-
enten van Bernhoven van de oude 
locaties Oss en Veghel naar het 
nieuwe ziekenhuis in Bernhoven. 
Rond het middaguur kwam de 
laatste patiënt binnen. Het resul-
taat van een succesvolle operatie. 

Op een koude, maar voorzichtig 
zonnige dag verhuisde Bernhoven 
naar de nieuwe hoofdlocatie in 
Uden. Door een goede planning 
en afschaling gingen uiteindelijk 
niet meer dan 54 patiënten over 
vanuit Oss en Veghel. Het groot-
ste deel verhuisde met speciale pa-
tiëntenverhuiswagens, acht pati-
enten gingen met een ambulance. 
Rond zeven uur ’s morgens ver-
trokken de eerste patiënten vanuit 
Veghel. Om ca. 12:00 uur kwam 

de vijftiende, en daarmee laatste 
wagen, uit Oss, in Uden aan. De 
verhuiswagens werden onderweg 
begeleid door motoragenten. 

In het nieuwe ziekenhuis werden 
de patiënten onder andere ont-
vangen door de Raad van Bestuur 
en Marion van Zoom, projectma-
nager Nieuwbouw. Samen met 
een team van verpleegkundigen 
van de eigen afdeling in Uden om 
ze naar hun nieuwe kamer te bren-
gen. Voor alle patiënten waren er 
bloemen. Voor één patiënt, Jan 
van Dam, werd zelfs gezongen: 
het was zijn verjaardag. 

Op dinsdag 2 april is het complete 
ziekenhuis, inclusief de poliklinie-
ken, weer operationeel.  

Veel gesprekken, geen nieuw record

Ook in 2012 weer veel gesprekken bij Sensoor
In 2012 hebben vrijwilligers van 
Sensoor Noord-Brabant 44.549 
gesprekken gevoerd.
Aan de telefoon werden 42.064 
gesprekken gevoerd. Iets minder 
dan vorig jaar waarmee de stijgen-
de lijn van de afgelopen jaren is 
doorbroken. Gezien de drukte tij-
dens de diensten is de daling voor-
al een gevolg van minder beschik-
baarheid van vrijwilligers. Via de 
chat waren er 2246 contacten. Via 
dit medium worden jongere men-
sen bereikt dan via de telefoon. Er 

waren 339 mailcontacten, een stij-
ging van bijna 50%. Van het totaal 
aantal telefooncontacten werden 
1505 gesprekken gevoerd voor de 
suïcidelijn 113online.
Via de website www.sensoor.nl/
brabant kunt u het gehele jaarver-
slag lezen/downloaden.

Toekomst Sensoor nog onzeker
De Provincie heeft in 2010 besloten 
de subsidie in 2014 te beëindigen. 
Sindsdien is in samenwerking met 
Provincie en Gemeenten gezocht 

naar een oplossing om de dienst-
verlening voort te kunnen zetten. 
Dit lijkt niet tot een oplossing te 
leiden. De ogen zijn nu gericht op 
het ministerie van VWS. Staatsse-
cretaris van Rijn zal uiterlijk in mei 
met een beleidsnotitie komen over 
(anonieme) hulpverlening en emo-
tionele ondersteuning op afstand. 
Intussen gaat de dienstverlening 
van Sensoor Noord-Brabant ge-
woon dag en nacht door. Vrijwilli-
gers in Breda, Tilburg, Den Bosch en 
Eindhoven zetten zich hier voor in.

Aanbieding
Sigma S2U 
primer 1 ltr blik 
(lichte kleur)

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl
32,00
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Con Forza treedt op in de Beurs op zaterdag 27 april

Nog één optreden op volle kracht

We gaan even terug in de tijd. De 
Rooyanka’s, kent u die? Bij de jeug-
dige lezers zal er geen belletje gaan 
rinkelen. De wat oudere Rooienaren 
krijgen aangename flashbacks bij 
het horen van die naam. Dat zal hier 
en daar een glimlach opleveren. De 
Rooyanka’s is de voorloper van het 
bekendere Con Forza. Die naam zal 
meer herkenning geven, want deze 
band maakte furore in de jaren zes-
tig. Eind april krijgt iedereen nog één 
keer de kans om ze in actie te zien. 
Het ensemble treedt op 27 april op 
in De Beurs te Sint-Oedenrode om 
te vieren dat ze 50 jaar geleden zijn 
opgericht.

Con Forza betekent ‘met kracht’. 
“Onze kracht was dat we bij de tijd 

bleven”, begint Thieu Dortmans. 
“We speelden altijd de nieuwste 
nummers.” Samen met Christ 
Toonen bladert hij door een oud fo-
toalbum. Ze stoppen bij een foto van 
De Rooyanka’s. De band uit Nijnsel 
waar het allemaal mee begon, be-
stond uit wijlen Piet van der Aa, Jan 
Dortmans, Thieu Dortmans en Frits 
Dortmans. Niet veel later kwamen 
Christ Toonen en Jan van der Heij-
den erbij. De naam was toen al om-
gedoopt tot Con Forza. Christ: “We 
speelden dansmuziek. Het was pure 
amusement. Iedere week hadden we 
wel drie optredens. Vooral op brui-
loften en partijen, maar ook tijdens 
matinees, Carnaval en Kermis. Er zijn 
nog steeds mensen die zeggen ‘je 
hebt nog bij mij gespeeld’. Dat kan 

ook niet anders, we hebben honder-
den optredens gedaan. In deze regio, 
maar ook veel in Limburg.”

In die tijd was stijldansen mateloos 
populair. Het was de ideale manier 
om aan een verkering te geraken. 
Meisjes die ten dans werden ge-
vraagd mochten niet weigeren en na 
ieder nummer werd er netjes geap-
plaudisseerd. Dansen werden zelfs 
aangekondigd, zodat niemand voor 
verrassingen kwam te staan. Zo rond 
de klok van 16.00 á 17.00 uur begon 
de band met spelen. Dan hadden 
de boeren net gemolken en kon het 
feest beginnen. Con Forza was ge-
liefd. De muzikanten beleefden me-
morabele momenten. Thieu: “Mid-
den jaren zestig speelden we al in De 
Beurs en bij Jaap en Bertha Majoor 
in Nijnsel. Met onze muziek konden 
we de mensen echt vermaken. We 
zagen precies wat het publiek wilde 
en speelden daar op in.” “Ik kan me 
nog goed de Carnavalsoptredens 
herinneren”, gaat Christ verder. “Dat 
was altijd ontzettend druk, echt niet 
normaal. Op een gegeven moment 
werden we zelf tegen de piano aan 
gedrukt, zo druk was het.” Con Forza 
speelde muziek van andere bands of 
artiesten, maar ze hebben ook eens 
zelf een cd gemaakt met een num-
mer op de A-kant (Marian) en een 
nummer op de B-kant (Hou ’s even 
vast). Deze werd gretig verkocht. Er 
zullen nog tientallen Rooienaren zijn 
die hem in de collectie hebben.

De band bleef tot ongeveer 1975 
muziek maken. De tijd begon te ver-
anderen. Los dansen werd populair-
der dan stijldansen en ook de muziek 
werd harder. De Rolling Stones en 
de Beatles werden grijs gedraaid. 
De mannen van Con Forza werden 
bovendien zelf ouder. Stuk voor stuk 
gingen ze trouwen en kregen ze kin-
deren. Er was dus ook minder tijd om 
iedere week optreden na optreden 
te verzorgen. De heren gingen ieder 
hun eigen (muzikale) weg. 

In 1996 hield Con Forza nog een 
reünie in De Beurs. Dat was een schot 
in de roos. Het was enorm druk. “Ei-
genlijk iets te druk”, herinnert Thieu 
zich. “Het zat beneden en zelfs bo-
ven zo vol dat mensen niet eens 
konden dansen en daar is het nu net 
om te doen. Bij onze optredens moet 
natuurlijk wel gedanst worden.” De 

mannen van Con Forza zijn inmid-
dels rond de zestig of zeventig jaar. 
Aangezien ook de fans ouder zijn ge-
worden, zal de drukte niet zo’n gekte 
aannemen als in 1996. Christ: “We 
zullen zien. We hebben in ieder geval 
druk gerepeteerd en hebben er veel 
zin in. We gaan nog één keer gas ge-
ven en niet te weinig.”

De Rooyanka’s in de eerste samenstelling. Boven: Thieu (l) en Frits Dortmans. 
Onder v.l.n.r.: Christ Toonen, Piet van der Aa en Jan Dortmans.

De huidige samenstelling van Con Forza. Van boven naar 
beneden: Johan van Tuyl, Christ Toonen, Jan Verantvoort, 
Thieu Dortmans, Frits Dortmans en Piet de Koning.

- Onbeperkt tapas eten-
Vanaf heden hebben wij onze kaart uitgebreid  

met Tapas.  
De gehele avond voor een vast bedrag genieten 

van allerlei heerlijke kleine koude en warme 
gerechtjes. 

Indien u wenst kunt u al beginnen om  
17.00 uur, u kunt bestellen tot 21.00 uur. 

Nu alleen nog maar mogelijk op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

 
In april 25% introductie korting 
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Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

Kledinginzameling basisschool Sint Antonius
Ook dit schooljaar zal de ouder-
vereniging van basisschool Sint 
Antonius weer oude kleding in-
zamelen. De opbrengst van de in-
zameling komt volledig ten goede 
aan de basisschool en de kinde-
ren. De tweede inzameling van dit 
schooljaar is komende donderdag 

4 en vrijdag 5 april.
 
U kunt de volgende zaken inle-
veren: dames-, heren- en kinder-
kleding, schoenen, beddengoed, 
riemen, hoeden, handtassen, bed-
dengoed, gordijnen, laarzen en 
pluche speeltjes. De oude kleding 

mag in gewone vuilniszakken wor-
den aangeleverd. Hoe meer kilo’s 
hoe beter voor de kinderen! De 
zakken met kleding kunnen as 
donderdag en vrijdag voor en na 
schooltijd (voor 08:30 of 13:30 en 
na 12:00 of 16:00 uur) op school 
worden afgegeven.

Kleding inzamelingsactie De Sprongh
Op maandag 8 april  houdt basis-
school de Sprongh te Olland weer 
een kledinginzameling. Kleding, 
draagbare schoenen, huishoudtex-
tiel en zachte knuffelbeesten kunt U 
inleveren verpakt in zakken. Breng 
a.u.b. zoveel mogelijk kleding en 
schoenen naar de vrachtauto. Deze 
staat bij de poort van het school-
plein. De geldelijke opbrengst komt 

geheel ten goede aan de leerlin-
gen van basisschool de Sprongh. In 
schooljaar 2011 / 2012 is het bus-
vervoer van het schoolreisje betaald 
uit de opbrengst van de kledingac-
tie. U kunt de zakken met kleding 
's ochtends tot 09:00 uur inleveren 
op onderstaand adres: Basisschool 
de Sprongh, Pastoor Smitsstraat 
40b, Olland
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Kaarten in Boskant
We sluiten het kaarten, georga-
niseerd door de 3 gezamenlijke 
buurtverenigingen De Beuken-
buurt, Boskant-West en Ritabuurt, 
af op donderdag 4 april 2012. 

De vorige rikavond is gewonnen door 
Nard van de Laar die hierdoor door-
gedrongen is binnen de top 3. Hij 
bleef Andre van de Heuvel, Leo Bek-
kers en Dinie de Haas voor door het 
hoge aantal punten dat hij haalde.
Op deze laatste avond worden de 
periode prijzen bekend gemaakt. 
Deze uitslag staat zeker nog niet 

vast. Er is nog van alles mogelijk en 
bovendien valt iedereen in de prij-
zen. De leiding is nu nog in handen 
van Dinie de Haas gevolgd door 
Andre van de Heuvel en Nard van 
de Laar. 

Met deze kaartavond, die plaats 
vindt in de Huiskamer bij De 
Vriendschap om 20.00 uur, sluiten 
we een geslaagd kaartseizoen af. 
In het najaar starten we weer een 
nieuwe serie kaartavonden waarin 
er kan worden gerikt en gejokerd.
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“Hoe heet nou weer zo’n Turkse winkel, zo’n supermarkt?” vroeg 
iemand in ons gezelschap. Ik had in mijn achterhoofd ook het idee dat 
daar een bekende naam voor bestond, net zoals “toko”voor de chi-
nees-indische winkels, maar verder dan bazaar of soek kwam ik niet. 
“Welnee”, zei vriendin Hennie uit Amsterdam, “wij zeggen gewoon 
De Turk”. Ik kom in ieder geval graag in die buitenlandse supermark-
ten omdat je daar je ogen uitkijkt. Kruiden, groenten en specerijen die 
je in onze reguliere winkels nauwelijks aantreft, afgezien van Conimex 
en Go-Tan dan. Amazing Oriëntal in Eindhoven is een verre-oosten 
supermarkt met een waanzinnig assortiment en daarbij nog mega 
groot ook. Ik moest kombu, bonitovlokken en aka-miso hebben en de 
vriendelijke bediende reikte mij dat binnen de kortste keren aan. Des-
gevraagd gaf hij toelichting bij het groenteschap waar ik bladachtige 
structuren ontwaarde die ik nog nooit had gezien. Ook vitrinekasten 
vol met kant en klare dim sum en ontelbaar veel soorten loempia’s, 
diepvriesvakken met alle maten garnalen, gamba’s en andere schaal-
dieren, en helemaal niet duur. Wat een genot. 

Zo ging ik afgelopen weekend met de tram vanuit Amsterdam West 
richting het centrum. Vanuit het raam snelde de éne buitenlandse 
winkel na de andere aan mijn ogen voorbij, van supermarktjes, halal-
slagers, kapperszaken en telecomshops tot Turkse bruidsmodezaken 
(ook zeer de moeite waard, die etalage). Trouwens, in die tram za-
ten nagenoeg alleen maar buitenlanders, 70% van de bewoners van 
Amsterdam West is buitenlands, niks mis mee, hoor, versta me goed, 
maar je wordt wel een beetje triest van sommige achterstandswijken 
waarin die mensen moeten wonen, grauwe blokkendoos na blokken-
doos. En dan loop je daar in die koude wind en als je de hoek om-
slaat sta je ineens voor een uitstalling van twintig meter breed met 
onwaarschijnlijke hoeveelheden prachtig fruit, kleurige groenten en 
een pallet met risottorijst in de aanbieding. Dan ga je naar binnen 
en word je zelfs in deze betonnen woestenij vanzelf weer vrolijk van 
de rest van het assortiment. Er is een aparte slagerij, waar een vrien-
delijk lachende jongeman net een half lam staat uit te benen. In de 
koelvakken liggen naast het diverse lamsvlees nog kalfsvlees en kip. 
Ook aparte bakken met levertjes, maagjes en hartjes, heerlijk voor 
de liefhebbers onder ons. Het valt ons op hoe fris en vers alles er uit 
ziet. Prachtige langwerpige sjalotten, harde knoflook heel veel soorten 
ui. Kisten vol met granaatappel en Chinese peren, nog nooit eerder 
geproefd, en een scala aan olijfolie. Specerijen zitten in keurige bakjes 
en een hele zak laurier kost precies één euro. De gegrilde paprika was 
er zestig cent goedkoper dan bij de concurrent, dus die ging ook mee 
en tenslotte kochten wij de rijstaanbieding: 5 kilo risottorijst voor € 
4,99. Ze hebben dus ook geconfijte (zoute) citroenen in een pot en 
’n vriend attendeerde mij nog op de heilzame werking van granaat-
appelconcentraat, dus die fles staat nou thuis. Ik heb mijn xenofobe 
houding al lang afgezworen en voel me er steeds meer thuis. De kans 
overigens dat er zo’n winkel in ons dorp komt acht ik klein, er wonen 
maar weinig buitenlanders en die heb je wel nodig om als winkel te 
kunnen overleven.

‘s Avonds aten wij niet in een Turks restaurant maar bij de Fa. Speij-
kervet in Amsterdam, alweer zo’n gezellige informele eetgelegenheid 
waar wel honderd gasten kunnen eten. Ze hanteren het “van-kop-
tot-staart” principe en gebruiken biologische groenten. Als dier van 
de week was er wildzwijn

Wildzwijnfilets met cantharellen, spek en room (naar Marcus Hui-
bers uit De Volkskeuken)
4 wildzwijnbiefstukjes van ca. 150 gram, 150 gr gerookt spek in blokjes
300 gr cantharellen, 1 sjalot, 1 teen knoflook
2 dl room, citroensap, versgehakte peterselie
Bak de biefstukjes 2 minuten aan elke kant, peper en zout ze en laat 
rusten op een warme plaats. Bak de spekjes krokant in wat olie en 
haal ze uit de pan, laat uitlekken op keukenpapier. Bak in het achter-
gebleven vet de paddestoelen, de fijngehakte sjalot en de fijngehakte 
knoflook. Maal er wat peper over. Voeg de spekjes en de room toe, 
laat even opkoken en roer er dan wat citroensap en de peterselie door. 
Serveer de biefstukjes met de saus. Laatst een proeverij gehad met 
Griekse wijnen, en dat was heel verrassend, sommige zouden met 
dit gerecht prima samengaan. Met Turkse wijnen heb ik dat nog niet 
mogen ervaren, helaas.

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

De Turk

Win een barbecue voor 20 personen

De Wit Schijndel organiseert sa-
men met C1000 Schijndel en Out-
doorchef een speciale barbecue-
wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd 
wordt u uitgedaagd om de lekker-
ste broodjes hamburger en brood-
jes saté te maken. Een mooie en 
vooral gezellige gelegenheid om 
uw kookkunsten te laten zien!

Deze barbecuewedstrijd is een 
mooie uitdaging om samen met 

uw familie,vrienden, zoon/dochter 
of buren in teams van twee per-
sonen aan deel te nemen. De or-
ganisatie verzorgd alle benodigd-
heden van brood, vlees en sausjes 
tot barbecues en gas zodat u hier 
geen omkijken naar heeft. Natuur-
lijk mag u zelf extra toevoegingen 
of geheime ingrediënten meene-
men. 

Tijdens de voorrondes op 11, 18 
en 25 mei worden de deelnemers 
van de uiteindelijke finale bepaald. 
Een deskundige jury beoordeeld 
de teams en beslist wie er door-
gaan naar de finale. De voorron-
des vinden plaats op het terrein 
van de C1000 in Schijndel. 

Tijdens de finaledag ( 1 juni) op het 
parkeerterrein van De Wit Schijn-
del is de presentatie in handen van 
Harm-Jan de barbecueman, be-

kend van het programma “Ik kom 
bij je eten”. Harm-Jan presenteert 
deze gezellige dag waarop de win-
naar bekend gemaakt wordt. Deze 
winnaar ontvangt een geheel ver-
zorgde barbecue voor 20 perso-
nen inclusief drankjes! (drank sug-
gereert dat er ook alcohol is. Dit is 
nog niet zeker)

Gaat u deze kookuitdaging aan? 
Geef u dan voor 27 april op via 
bbq@dewitschijndel.nl en vermeld 
hierbij uw team naam, telefoon-
nummer, e-mail en voorkeursda-
tum voorronde. De organisatie 
probeert rekening met uw voor-
keursdag te houden maar kan 
niets garanderen. De kosten voor 
deelname zijn €5,- per team. Dit 
bedrag dient uiterlijk 1 mei te zijn 
ontvangen op rekeningnummer 
167169955. 

advertorial

‘Two of Us’ is De Vriendschap
Om het grote succes van het 
Vlaams culinair concert uit 2012 
een vervolg te geven, organiseert 
het Roois Kultuur Kontakt in sa-
menwerking met De Vriendschap 
in Boskant wederom een culinair 
concert, ditmaal met het thema ‘ 
back to the 60's’.

De muzikale omlijsting van deze 
avond zal verzorgd worden door 
‘ Two of Us’, een duo dat in hun 
inmiddels 35-jarig bestaan al lang 
hun sporen heeft verdiend! Zij 
spelen uitsluitend hits uit de jaren 
60! Hun grote streven is om met 
2 stemmen, een gitaar, en zo nu 

en dan een dwarsfluit, tamboerijn 
en een tenorsax het geluid van 
de liedjes zo compleet mogelijk te 
maken!

‘ Two of Us’ verstaat de kunst de 
oude singles zó te vertolken, dat 
de luisteraar het gevoel heeft naar 
het origineel te luisteren! En als 
dit alles gecombineerd wordt met 
een heerlijk 3-gangen diner dan is 
het genot compleet! Reserveren is 
telefonisch mogelijk bij De Vriend-
schap op 0413-472572 , op de 
website van het RKK en tevens bij 
het secretariaat van het Roois Kul-
tuur Kontakt, Jeanne van de Ven, 
0413-473220. Kosten voor het 
3-gangendiner incl. genieten van 
heerlijk muziek: €29,50. 20 april, 
Aanvang 19.00 uur.

“Op de heide”: Een lezing over de Reptielen van Nederland
Op maandag 8 april heeft de 
Heem-natuurgroep uit Sint-Oe-
denrode veldbiologe Annemarie 
van Diepenbeek uitgenodigd om 
een lezing te verzorgen over de 
verschillende reptielen die in Ne-
derland leven.

De al niet-meer-zo-jongeren onder 
ons herinneren zich vast nog de 
kleurrijke en intrigerende school-
plaat “op de heide” van M. Koe-
koek, waarop een aantal inheemse 
reptielen dicht bij elkaar stonden 
afgebeeld. Maar in werkelijkheid 
krijgen we onze reptielen, on-
danks dat ze overdag actief zijn, 
maar moeilijk te zien en als dat 
al gebeurt vaak maar in een flits. 
Daar komt nog bij dat het met 

onze inheemse reptielen uitermate 
slecht gesteld is: alle soorten zijn 
de laatste decennia sterk achteruit 
gegaan.

Deze diaserie laat alle in Nederland 
voorkomende soorten nog eens 
de revue passeren en geeft daarbij 
informatie over uiterlijk, ecologie, 
verspreiding en ook wordt kort in-
gegaan op de oorzaken van ach-
teruitgang. Ook bijzonder gedrag 
komt aan de orde, waaronder dat 
van de ringslang, met enkele zeer 
exclusieve opnames, waarbij de 
ringslang zich letterlijk en figuur-
lijk “van de andere kant” laat zien. 
Een ontmoeting met reptielen 
maakt een dag tot een bijzondere 
en voor degene bij wie de herinne-

ringen uit de jeugdjaren enigszins 
vervaagd zijn is deze korte serie 
een hernieuwde kennismaking, 
een herleving van Koekoek´s oude 
schoolplaat.
De lezing begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het ontmoe-
tingscentrum van kringloop “d'n 
einder”, gelegen aan de Sluitap-
pel 17a in de wijk Eerschot te Sint-
Oedenrode. 
Als dit onderwerp “reptielen” je 
interesse heeft, kom dan kijken en 
luisteren, je bent van harte wel-
kom bij deze lezing van de Heem-
natuurgroep. 
Niet leden van de heemkunde “De 
Oude Vrijheid” betalen slechts 
€ 2,00 entree, als bijdrage in de 
onkosten. 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

Midden in het centrum van Sint-Oedenrode
Slechts € 159.000 k.k.

06-22149600
a.s. zaterdag open huis 11.00 tot 15.00u
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Toin Lathouwers bij inhuldiging Koning Willem-Alexander

Het is een kroon op het werk van alle vrijwilligers
Bij de inhuldiging van Koning 
Willem-Alexander op 30 april 
aanstaande in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam mogen ongeveer 
vijfhonderd 'gewone' Nederlan-
ders aanwezig zijn. Een van hen is 
Rooienaar Toin Lathouwers. Bijna 
twee weken geleden ontving Toin 
een uitnodiging voor de inhuldi-
gingsceremonie.

Toin Lathouwers is in het Rooise 
verenigingsleven geen onbe-
kende. Hij is actief in de stichting 
Rooi Hartsafe. Ook in Eerschot is 
Toin geen onbekende. Daar zorgt 
Lathouwers voor een werkende 
brandgangverlichting. Een paar 
keer per jaar controleert hij alle 
verlichting. Defecte lampen ver-
vangt hij en vaak hebben de be-
woners niet eens in de gaten dat 
de lamp het niet deed. Verder was 
Toin in het verleden actief voor 
de speeltuincommissie en organi-
seerde hij samen met de buurtver-
eniging het Jeu de Boulestoernooi. 
Ook hangt hij consequent de vlag 
met wimpel uit op de verjaardagen 
van de leden van het Koninklijk 
Huis. Maar hij heeft niets speciaals 
met het Koningshuis. 

Enveloppe met gouden logo
De uitnodiging van de Verenigde 
Vergadering der Staten-Generaal, 

om op 30 april bij de inhuldiging 
van Koning Willem-Alexander 
aanwezig te zijn kwam voor Toin 
dan ook als een ware verrassing.  
“Anderhalve week geleden lag er 
zomaar een met gouden logo ver-
sierde enveloppe op de deurmat”, 
vertelt zijn vrouw. “Ik vroeg toen 
aan Toin, mag jij naar de inhuldi-
ging van Koning Willem-Alexan-
der? Maar hij wist van niets” zo 
vervolgt zij. Nadat Toin de enve-
loppe had geopend was het wel 
duidelijk. Er is op 30 april een 
plaatsje voor hem gereserveerd in 
de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Postbode sneller dan burgemeester
Waarom juist Toin is uitgenodigd, 
weet hij niet. Ook wie hem heeft 
opgegeven, is voor Lathouwers een 
vraag. Maar zo zegt hij, “de burge-
meester weet er meer van. Toen ik 
hem sprak vertelde hij mij, dat hij het 
me graag zelf had verteld. Dan was 
het niet als een verrassing over de 
post gekomen. Maar de postbode 
was sneller dan de burgemeester”. 
Zelf denkt Toin dat er iemand is voor-
gedragen, die niet van een politieke 
kleur is. Hij vindt de uitnodiging dan 
ook vooral een 'kroon op het werk 
van alle Rooise vrijwilligers'. 

Met alle Rooienaren delen
Op de vraag wat Toin van die dag 

verwacht kan hij zich nog geen 
goed beeld vormen. “Waarschijn-
lijk zal ik veel hoogwaardigheids-
bekleders zien, de hele regering 
zal er zijn, maar ook de Leden van 
de Eerste en Tweede Kamer zijn 

er allemaal”, zo vertelt Toin. Ook 
verwacht hij die dag wel enkele 
staatshoofden van andere landen 
te zien. Maar op dat verhaal zullen 
we moeten wachten tot na inhul-
diging. Want zo sluit Toin af, “ik 

zie het als een eer om als vertegen-
woordiger van de Rooienaren naar 
Amsterdam te gaan. Daarom wil ik 
mijn ervaringen van die dag daar-
na ook breed met iedereen delen”.

Het weer is een van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een 
goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te 
warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we ge-
woon dat wat we verdienden?

Maart 2013 was in elk geval veel kouder dan dat wat we gewend zijn. 
De gemiddelde middagtemperatuur loopt in deze maand op van 8,2°C 
naar 11,9°C. De eerste week van maart beloofde veel. Woensdag 6 maart 
werd het na de middag zelfs 18,4°C. Daar bleef het dan ook bij, want 
daarna gingen de temperaturen alleen maar naar beneden. Nog geen 
week later, op maandag 11 maart kwam de temperatuur niet eens boven 
het vriespunt uit. Ook de minimumtemperatuur schoot die week behoor-
lijk in de min. Woensdag 13 maart vroor het ‘s nachts maar liefst -10,6°C, 
dat is strenge vorst en dat is in maart zeldzaam. 

Wat de neerslag aangaat hadden we dit jaar in maart veel minder te kla-
gen. Met nog geen 35 mm hadden we een uitzonderlijk droge maand. 
Normaal valt er in maart tussen de 65 en 70 mm neerslag. Dit jaar was 
dat maar net de helft van wat we mogen verwachten. Een groot deel 
van die neerslag viel als sneeuw en dat dat is dan weer wel bijzonder. Er 
waren dit jaar volgens de officiële gegevens van het KNMI maar liefst vier 
dagen met sneeuw en dat is dan toch weer normaal volgens datzelfde 
KNMI. Maar wie zijn ogen goed kost gaf, heeft Vrouw Holle, vaker langs 
zien komen.

De zon schijnt gemiddeld 115 tot 120 uur in de maand maart. Dit jaar was 
dat ongeveer 108 uur, niet veel minder dan normaal. Dat aantal uren was 
vooral te danken aan een paar extreem zonnige dagen. Vooral de eerste 
dagen van de maand scheen de zon volop. Ook vorige week liet de zon 
zich nog een paar dagen uitbundig zien. Dat maakte voor het gemiddelde 
veel goed.

Kort samengevat: Maart was te koud en te droog, maar over de zon hoe-
ven we niet te klagen.

Weer over het weer

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

...even naar Primera

April Actie stomerij
2-delig kostuum 

25% korting

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

Meubelzaak moet nu echt leeg

De opheffingsuitverkoop van Van 
Zutphen Meubelen gaat de laatste 
fase in. De komende weken gaan 
de laatste meubelen en accessoi-
res tegen meeneemprijzen weg. 
Daarna sluit Van Zutphen Meube-
len definitief zijn deuren. 

Edwin en Mariëlle van Zutphen 
bouwen de winkel om tot Van 
Zutphen Bedden, een van de 
grootste beddenspeciaalzaken van 
de regio. Om ruimte te maken 
voor de verbouwing en de uitge-
breide beddencollectie, startten zij 
enkele maanden geleden met een 

grote opheffingsuitverkoop. Deze 
gaat nu de laatste fase in. Dat be-
tekent dat klanten profiteren van 
ongelooflijke kortingen. 

Laatste weken
“De winkel moet nu echt leeg”, 
legt Edwin van Zutphen uit. “We 
hebben nog van alles wat: van 
bankstellen en eethoeken tot acces-
soires. De bouwvakkers en interi-
eurstylisten zijn inmiddels druk aan 
het werk in onze showroom. Er is al 
veel weg en een deel van de winkel 
is al ingericht op slapen, maar nu is 
het moment daar om ook de laatste 
artikelen te verkopen. Dat betekent 
nog grotere kortingen. We gaan 
door tot de winkel leeg is, maar dat 
duurt nu niet lang meer.”

Van Zutphen Meubelen is geves-
tigd aan het Hertog Janplein 27 in 
Erp. Kijk voor de openingstijden 
en meer informatie over de ophef-
fingsuitverkoop op 
www.vanzutphenmeubelen.nl.

advertorial

Tafelvoetbaltoernooi in OJC de Werf
Op zaterdag 6 april organiseert 
OJC de werf weer het jaarlijkse Ta-
felvoetbaltoernooi. Bij dit toernooi 
is het de bedoeling dat je in deze 
felle strijd alle andere teams ver-
slaat. De winnaars van dit toernooi 
zullen een leuke prijs ontvangen 
en een echte wisselbeker waar je 
een jaar lang mee kan pronken. 

De wedstrijden worden gehouden 

in teams van 2 personen.  Het in-
schrijven kan tot 22.00 uur op za-
terdag 6 april. 
Deelname kost je niets, je kunt al-
leen maar winnen!  Inschrijven aan 
de bar of stuur een berichtje via 
facebook.
In de tussentijd staat onze tafel-
voetbaltafel altijd klaar voor een 
trainingsrondje. Veel succes en tot 
dan!

ZaZia MODE
WEBSHOP: 
ZaZiaMODE.NL
elke week de nieuwste trends, 
de voordeligste uit de regio!

De Pegstukken 2a
5482GC Schijndel

(centrum Zuid)
Naast Twan Vissers

Tel. 0611880902
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/mkb/evy 

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

8

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

12
1

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030
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Citroën Van den Berg  1 jaar in Sint-Oedenrode. Lang-
zaamaan wordt de facelift die Citroën vestigingen 
ondergaan ook zichtbaar aan de Alfred Nobelstraat 
7. Na een dag van zagen, hakken en veel stof hebben 
we een mooie, moderne werkplaatsbalie gekregen 
met een frisse uitstraling.

Over een aantal weken komen er ook nieuwe verkoopbu-
reaus en de koffiehoek wordt gemoderniseerd en er zal  
aan de buitenkant ook het een en ander wijzigen. Onze 
receptiemedewerkers krijgen een nieuwe look. Daarbij 
opgeteld onze moderne goed gestroomlijnde modellen 
en Citroën Van den Berg kan er weer jaren tegen aan. 

We proberen onze modellen zo goed mogelijk te etale-
ren in onze twee verdieping tellende showroom, maar weet dat er altijd meer mogelijk 
is. Ook in onze vestiging in ’s-Hertogenbosch hebben wij auto’s staan en die kunnen 
wij altijd hierheen halen voor een proefrit. Onze verkopers staan altijd voor u klaar. 
Mochten ze bezet zijn, schroom niet en ga onder het genot van een kopje koffie vast 
de modellen bekijken in de showroom of in de folders die in de kast liggen.

Nu even aandacht voor de acties bij VAN DEN BERG: 
• een My Citroen Card voor maar € 49.00, 
• vaste onderhoudspakketprijzen vanaf € 149.00,
• 25% korting op verlengde garantie,
• 25% korting op zomerbanden,
• Financieringsacties op occasions vanaf  0% rente etc.

Maar ook in de zakelijke markt zijn wij sterk. Met onze Nemo, Berlingo en Jumpy. U 
least en financiert deze Citroëns tegen onze aantrekkelijke tarieven vanaf zelfs 0% ren-
te. Genoeg redenen om een bezoekje te brengen aan ons bedrijf.
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Theaterfestival Windkracht 13 vrijdag 5 april van start         

Weeralarm: Storm op komst!
De generale repetities zijn achter 
de rug, de bijzondere decors zijn 
gebouwd, de kostuums hangen 
klaar… het doek kan op!

Tijdens Windkracht 13 brengen 
alle theater- en musicalgroepen 
van MIK Pieter Brueghel hun voor-
stellingen op de planken in Theater 
Mariëndael Sint-Oedenrode. Van 
vrijdag 5 april tot en met zaterdag 
13 april 2013 laten ze aan elkaar 

en aan het grote publiek zien waar 
ze maanden aan hebben gewerkt. 
De dramadocenten van MIKPieter 
Brueghel hebben alle stukken zelf 
bewerkt, precies passend bij het ni-
veau en de interesses van de kinde-
ren en jongeren die op de planken 
staan. Windkracht 13 biedt hier-
mee een uniek spektakel van zang, 
spel en dans, dat vorig jaar zo’n 
2500 enthousiaste bezoekers trok. 
De tijd staat even stil en de sterren 

nemen het over… Er is storm op 
komst!

Kaarten voor de voorstellingen zijn 
te reserveren bij MIK Pieter Brueg-
hel via info@pieterbrueghel.nl of 
0413-365675. Tijdens het festival 
zijn er toegangskaarten te koop 
aan de kassa van Mariëndael. 
Kosten: tot zestien jaar 2 euro per 
voorstelling, vanaf 16 jaar 3 euro 
per voorstelling.

Theaterfestival Windkracht 13
5 april t/m 13 april

VRIJDAG 5 APRIL
19.15 UUR  Opening 
19.30 UUR HAARLAK
20.30 UUR MONSTER EN HET MEISJE

ZATERDAG 6 APRIL
15.00 UUR HEKSENBOS
16.00 UUR MEISJES ZIJN NIKS
20.00 UUR KAATKAATJE IS BOOS
21.00 UUR DE FIJNBEHAARDE!

WOENSDAG 10 APRIL
15.30 UUR VOSJES
16.30 UUR HEKSENBOS
18.30 UUR DRAKENEILAND
19.30 UUR RICHARD: zeven meiden in de ban van…
20.30 UUR MAC B

DONDERDAG 11 APRIL
18.30 UUR HAARLAK
19.30 UUR RICHARD: zeven meiden in de ban van…
20.30 UUR DE JONGEN IN STREPEN

VRIJDAG 12 APRIL
18.30 UUR MEISJES ZIJN NIKS
19.30 UUR MEISJE EN HET MONSTER
20.30 UUR DE MEISJES VAN DON JUAN

ZATERDAG 13 APRIL
14.00 UUR VOSJES
15.00 UUR KAATKAATJE IS BOOS
16.00 UUR DRAKENEILAND
17.00 UUR DE FIJNBEHAARDE!
19.00 UUR MAC B
20.00 UUR DE JONGEN IN STREPEN
21.00 UUR DE MEISJES VAN DON JUAN
22.00 UUR Afsluiting 

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is op zoek naar:
Jonge enthousiaste medewerker(ster) 
  ter versterking van ons horecateam

Voor het invullen van 1 vaste avond per week,
en gemiddeld 1 x per maand een avond in het weekeinde.

Functie eisen: 
 Enthousiast, Representatief, Teamgeest

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen 
www.mariendeal.nu of u kunt contact opnemen met 

Albert van der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu  
Wij verwachten u sollicitatie per mail of brief 

voor 10 december 2011 te hebben ontvangen. 

Een ‘spetterende ochtend’ op groot doek

XL schilderen voor ouder en kind

Schilderen op groot doek is spec-
taculair! Kinderen gaan samen 
met hun vader, moeder, opa, oma 
of andere volwassene  onder lei-
ding van Lonneke de Wit verf op 
het doek rollen, sponzen, spate-
len, kwasten, deppen en ‘action 
painten'.  

Wonderlijke sjablonen snijden en 
spuiten, een silhouet trekken of je 
laten leiden door het moment… 
Het kan allemaal.
Enne... met groot bedoelen we 
ook GROOT! Er wordt gewerkt op 

een doek van minstens een meter 
hoog en breed. Het wordt letterlijk 
een ‘spetterende ochtend' met als 
resultaat een uniek en persoonlijk 
schilderij.
Wanneer: Zaterdag 13 april aan-
staande van 10.00-14.00 uur
Voor wie: Kinderen tot 13 jaar met 
een ouder/grootouder/volwas-
sene
Materiaal: Inclusief (behalve het 
grote doek)
Locatie:  Het atelier van MIK Pie-
ter Brueghel, Middegaal 23-25 in 
Veghel

Theaterfestival Windkracht 13

De fi jnbehaarde: alleen maar zand, zweet en cactussen

Wie graag naar het theater gaat, 
zit de komende dagen gebakken. 
Vanaf aanstaande vrijdag viert 
Mik Pieter Brueghel haar jaar-
lijkse theaterfestival Windkracht 
13. Alle theatergroepen van Pieter 
Brueghel staan in de loop van de 
week beurtelings op de planken. 
Iedere voorstelling wordt zelfs 
tweemaal vertoond. Zo hoeft u 
niets te missen en kunt u uitge-
breid genieten van allerlei voor-
stellingen. 

Theatergroep 15+ presenteert ‘de 
Fijnbehaarde’: een verhaal over 
een man met een snor die arme 
mensen helpt. “Snorro is alleen 
niet zo stoer als Zorro”, vertelt 
Yqueme alias doña Corrie. “Hij is 
een beetje een sukkel.”  De rest 
van de groep grinnikt. Het is een 
grappig verhaal en daar houden ze 
blijkbaar wel van. “Maar er komen 
ook allerlei spannende momenten 
in voor”, roept Manon (Wervel-

wind). “Spannende, intieme en 
natte momenten”, grapt een an-
der. Even is het stil… Dat laatste 
blijkt niet echt te kloppen. “Het is 
een luchtig verhaal. Smakelijk als 
chocola, maar wel luchtig”, vat 
Hellen poëtisch samen. 

Met de nodige grapjes over en 
weer, weten Joyce, Hellen, Wes, 
Manon, Yqueme, Lynn, Ian, Ma-
nuel, Iris en Sophie voorlopig de 
zenuwen  goed de baas te blijven. 
Theatergroep 15+ is te bewonde-
ren op zaterdag 6 april en zater-
dag 13 april. Wie niet alleen van 
theater houdt, maar ook de lange 
winter helemaal zat is, moet vol-
gens Manuel, alias Snorro en don 
José, echt komen kijken. Joyce 
en Hellen bevestigen dat stellig. 
Zij maken als tante Esmeralda en 
dochter Dolores een verre reis en 
zien onderweg alleen maar zand, 
zweet en cactussen. Een Hollandse 
winter past daar echt niet bij.  

Zodra de repetitie begint, gaat ie-
dereen serieus aan de slag. Regis-
seuse Annabelle Morvan heeft de 
wind er goed onder. Begin dit jaar 
droeg zij het stuk voor. De jonge-
ren namen de uitdaging aan en 
Annabelle is blij verrast met het 
resultaat. “Het is een pittig stuk 
om te spelen’, aldus de regisseuse: 
“maar ze doen het echt super-
goed. Als ze de concentratie vast-
houden, wordt het een geweldige 
voorstelling.” 

Het theaterfestival duurt van 5 t/m 
13 april en vindt plaats in Cultureel 
Centrum Mariëndael.  Het com-
plete programma vindt u in deze 
krant . Alle kaartjes zijn verkrijg-
baar via www.pieterbrueghel.nl of 
tel 0413-365675. Tijdens het festi-
val zijn er toegangskaarten te koop 
aan de kassa. Reserveren is echter 
wel slim, want vol is vol.

Prijswinnaars Bon-vur-Ton
Tijdens de koopzondag van 24 maart kregen alle 
klanten in het Rooise centrum bij besteding van 
€ 15,= een bon, waarmee men kans maakte op 
prachtige prijzen, die door enkele gulle onderne-
mers ter beschikking zijn gesteld:

Kledingbon t.w.v.  € 75,= van Gerits Man en Mode: 
R. Goijaerts

Bon voor Knippen, kleuren en föhnen van Kapsalon Unique: Marit vd 
Biggelaar

Bon t.w.v. € 70,= van Stapperz en Kiddooz: Jet van Bergen

Lunch voor 2 personen all-in van De Gouden Leeuw: W. van Boxmeer

5x bon t.w.v. € 15,= van Sanders Groente en Fruit: P vd Brand, C vd 
Biggelaar, fam Arts, fam  v Geffen, fam vd Wielen.

Alle prijswinnaars worden persoonlijk gebeld of gemaild. Centrumma-
nagement en Rooi2000 danken de gulle ondernemers hartelijk voor 
hun spontane medewerking. Tijdens de lentekoopavond van 11 mei 
a.s. is de volgende Bon-vur-Ton actie.

3990_SINTO_Banner_maart_MR.pdf   1   18-03-13   09:17

PAASPOP, PINKPOP, PUKKELPOP 
HET FESTIVAL SEIZOEN IS BEGONNEN!

Bescherm uw gehoor!!
• Gehoorbescherming op maat • Universele gehoorbescherming 
• Alle dagen Audicien aanwezig • Persoonlijk deskundig advies

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

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

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

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

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
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MooiRooikrantDe32 
Viva La Donna laat dames met kanker weer stralen

Dit jaar organiseert Lizet van 
Schoonheidssalon Eindeloos voor 
het 3e jaar in successie de Viva 
la Donna Day in Sint Oedenrode. 
Viva La Donna is een Gratis ver-
wendag voor dames met kanker. 
Tijdens deze verwendag worden 
de dames eens goed verwend, 

zodat ze een onbezorgde leuke 
dag hebben en stralend naar huis 
gaan.

31 mei is de Viva la Donna Day 
van 10.00uur tot 16.00uur. Tij-
dens deze dag is er plaats voor 12 
dames.  De dag bestaat uit: ge-
zichtsbehandeling, handbehande-
ling, visagie, kappersbehandeling, 
workshop van Polleke Creatief, 
lunch en een gezellige afsluiter aan 
het einde van de dag.
De Viva la Donna Day wordt mede 
mogelijk gemaakt door: Nance 
taarten, Cafetaria Die 2, Osteria, 
drankenhandel de Leijer, de ijS-
MAAKerij, Caprice damesmode, 
LaVie, Pari bodyfashion, Sas & Tas, 

Welten juwelier, Hoepelman kap-
pers, Polleke creatief, Steengoed 
Kado, jewelgift.nl en 
DeMooiRooiKrant.

Bent u of kent u iemand bij wie de 
diagnose kanker is gesteld? Dan 
kunt u uzelf of iemand anders op-
geven voor de gratis verwendag. 
Opgeven kan bij Schoonheidssa-
lon Eindeloos Tel: 0413-474234. 
De verwendag is een ode aan alle 
moedige dames met kanker. De 
dames die op dit moment in be-
handeling zijn, willen wij graag 
voorrang geven om even lekker 
te kunnen ontspannen en weer 
kracht te vinden voor de volgende 
behandelingen.

Workshop Starten met Verkoop 

Op 15 april staat de workshop 
Starten met Verkoop op het pro-
gramma. De workshop bij Cam-
pus Fioretti wordt verzorgd door 
Christine Hoegee. Christine Hoe-
gee is een beginnende onderne-
mer, net zoals u! Zij is een win-
keldier in hart en nieren, met een 
enorme passie voor het ontwikke-
len van mensen.

Na het afronden van haar trainers-
opleiding bij Schouten en Nelissen is 
zij onlangs voor haarzelf begonnen 
met het bedrijf BRAVO! Retail Trai-
ningen. Zij geeft onder andere ver-
kooptrainingen aan winkelperso-
neel en managementtrainingen aan 
Store Management, bedrijfsleiders 
en ondernemers in de detailhandel.
 
De workshop die Christine geeft is 
een training in het vinden van op-
drachten. Acquisitie doen en net-
werken, van deze twee woorden 
krijgen beginnende ondernemers 
vaak de kriebels. En dat is niet raar! 
Sterker nog, er zijn weinig starten-
de ondernemers die het meteen 

onder de knie hebben.
Tijdens deze workshop gaan we 
niet praten over de tips en trucs 
van het verkopen, daar is al ge-
noeg over geschreven. Het wordt 
vooral een interactieve avond, 
waarin je zelf aan de slag gaat met 
de volgende onderwerpen:
 
- Netwerken
- Het luciferverhaal, pitch met passie
-Aan tafel komen
- Schroom overwinnen
- Vertrouwen vergroten

Aan tafel
De goede reden voor een op-
drachtgever om geld uit te geven
De kracht van communicatievaar-
digheden en stilte tijdens het ver-
koopgesprek.
 
Normale prijs van deze workshop 
bedraagt € 200,00 per persoon. Het 
Starterscollectief Sint-Oedenrode is 
een non-profit organisatie en biedt 
de workshop aan voor €15,00 per 
persoon. Uw bijdrage zal ten goede 
komen aan het Starterscollectief. 
Meld je aan via info@starterscollec-
tief.nl en maak je bijdrage 
(€ 15,00) over op rekeningnummer 
13.64.89.265 t.n.v. Starterscollectief 
Sint-Oedenrode onder vermelding 
van "workshop verkoop".

Voorjaarsconcert XXL door fanfare 
Nos Jungit Apollo

Aanstaande zondag is het zover: 
Het voorjaarsconcert van NJA 
staat op het programma. Het pro-
gramma is gevarieerd en van hoog 
niveau. De voorverkoop is in volle 
gang. Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Aanvang 15.00 uur, 

entree (vanaf 16 jaar) € 7,50 inclu-
sief kop koffie/ thee. Kaartverkoop 
aan de kassa, voorverkoop bij le-
den van NJA en Gerits mannen-
mode. Zie ook onze vernieuwde 
website: www.fanfarenja.nl

Nijnsel meets……Aurora

Nog een paar weken en dan gaat 
het gebeuren. Harmonie Nijnsel 
geeft haar eerste Nijnsel meets…..
concert. Op 20 april ontmoet Nijn-
sel onder andere solist Pieter van 
Aarle en Koor Aurora.

Al weken wordt er door de da-
mes van Aurora extra gerepeteerd 
om alles onder de knie te krijgen. 
Naast hun eigen repertoire zijn er 
ook twee orkestwerken die de da-
mes van Aurora speciaal voor dit 
concert hebben ingestudeerd. Eén 
daarvan is een medley van num-
mers van Ennio Morricone. 

Het thema van het concert is: Let’s 
go to the movie!!
De kerk van de Goede Herder zal 
prachtig worden uitverlicht en 
worden voorzien van een groot 
podium en beeldscherm. U krijgt 
muziek te horen uit o.a.: James 
Bond, Magnificent Seven, Sister 
Act, Alles is liefde, Exodus enz. 
enz…

Koor Aurora bestaat op dit mo-
ment uit 25 dames in de leeftijd 
van 25 tot 50 jaar.
Het is een gezellige club “meiden” 

die altijd in zijn voor een nieuwe 
uitdaging. Tijdens het concert op 
20 april zal Aurora worden bege-
leid door het harmonieorkest. Nor-
maal gesproken worden de dames 
begeleid door hun “Henken”, te 
weten; pianist/organist Henk van 
Riel en gitarist Henk van Zutven. 
Aurora heeft een uitgebreid reper-
toire met veel pop- en  musical-
nummers. Volgend jaar bestaat het 
koor 20 jaar en dat gaat uiteraard 
gevierd worden, met een aantal 
leuke concertjes, waarover u later 
meer zult horen. 

Kom op Rooise dames!
Er is in Rooi beslist nog genoeg 
vrouwelijk zangtalent te vinden !!  
Op 24 april, de woensdag na het 
concert, houdt het koor een open 
repetitie in zalencentrum de Beurs, 
van 19.45 uur tot 20.45 uur. Loop 

gerust binnen en kom gezellig mee 
zingen. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. De contributie bedraagt 
slecht 25,00 euro per jaar, dus 
daarvoor hoeft u het niet te laten. 

Het Nijnsel Meets… concert vindt 
plaats op 20 april om 20.00 uur 
in de kerk van de Goede Herder. 
Kaartjes kosten 8,50 euro ( kinde-
ren tot 12 jaar gratis) Dit is inclusief 
een gratis consumptie tijdens de 
gezellige after-party. Kaartjes zijn 
te verkrijgen bij de leden van or-
kest en koor. Verder kunt u kaart-
jes kopen bij juwelier “Opaal”, 
Boekhandel “t Paperas” en bakke-
rij “vd Eertwegh”. 

De nieuwe website van koor 
Aurora is nu online op: 
www.kooraurora.nl

OOSTENRIJK                 HOPFGARTEN

 WIL MAAS            Tel. 06 - 53 722 628  
Al jaren organiseren wij reizen naar Oostenrijk en ook in de zomer van 2013!
De reizen zijn op basis van half-pension met elke dag excursies.
Alle bezienswaardigheden zijn goed bereikbaar voor 55+. 
Deze 8 daagse reis kunnen wij u aanbieden voor maar € 469,00 p.p
De prijs is incl. logies, ontbijt, diner (4-gangen) en alle entree's van de 
bezienswaardigheden.
Moch u meer willen weten over deze perfect verzorgde reis neem dan 
contact op met bovenstaande 06-nummer!!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de Seniorenmarkt welke plaats
vindt op vrijdag 12 April van 16.00 - 21.00 uur en op zaterdag 13 April  
van 10.00-16.00 uur Locatie: Ingang Odendael in St. Oedenrode
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
Fitselsteeg 15, 5491 TW Sint-Oedenrode

Tel. 06 - 555 900 72
info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl



Woensdag 3 april 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 33

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan hebben wij een baan voor je!


Van Thiel Optimaal

legt zich toe op het > De functie 

aanleggen, renoveren en U verricht geheel zelfstandig service-werkzaamheden aan klimaatinstallaties

onderhouden van technische zoals centrale verwarming, luchtbehandeling en koelinstallaties.

werktuigbouwkundige

installaties voor > De kandidaat

bedrijven, instellingen en Als service monteur voor verwarming heb je het vermogen om geheel zelfstandig 

woningen. Met in totaal de meest uiteenlopende problemen rondom uiteenlopende installaties te

52 medewerkers is ons signaleren en op te lossen. Tevens beschik je over goede communicatieve vaardigheden 

bedrijf een serieuze partner en een klantgerichte, enthousiaste instelling. Ervaring in servicewerkzaamheden

op de markt. is een must. Je hebt een MBO werk en/of denkniveau.

> Wij bieden

Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving in

een groeiend bedrijf. Je kunt rekenen op een uitstekend salaris met bijbehorende 

Ons bedrijf is te vinden secundaire arbeidsvoorzieningen.

aan de Spoorlaan 60

te Schijndel. > Sollicitatieprocedure

Heeft dit alles je interesse gewekt, dan zien wij je schriftelijke 

sollicitatie graag tegemoet. Je kunt deze richten aan: 

Verdere informatie vindt Van Thiel Optimaal t.a.v. Dhr. C. van Thiel, Postbus 51 5480AB

u op www.vanthieloptimaal.nl te Schijndel. Aanvullende informatie kun je telefonisch inwinnen bij

Dhr. C. van Thiel tel.: 073-5492497

PERSONEEL

Saskia Bok uit Rooi trekt land door met ludieke wc-wagen

‘Als het hier niet lukt, lukt het nergens’

Deze slogan prijkt op de binnen-
kant van de bijzondere wc-wagen 
van Jasmijn Alkemade en de Rooi-
se Saskia Bok. Het kleine plaspa-
leis is door hen Hoog Nodig ge-
noemd. Gewapend met wc borstel 
en de nodige schoonmaakspullen 
reizen de dames het land door. Ze 
verhuren de wagen met zichzelf 
erbij, want alleen dan klopt het 
plaatje. Afgelopen weekend zorg-
den ze ervoor dat honderden gas-
ten van Paaspop op een schoon 
toilet hun behoefte konden doen.

‘Goedemiddag meneer. Komt u 
voor een grote of een kleine be-
hoefte?’ vraagt Saskia op vriende-
lijke toon aan bezoeker. Hij geeft 
aan dat de druk op zijn blaas hem 
bijna te veel wordt. Toch dient hij 
eerst nog een nummertje te trek-
ken en een handtekening te krab-
belen in het gastenboek van Jas-
mijn. Na een korte uitleg wordt 
hem succes gewenst. Zijn ‘plasbe-
leving’ kan beginnen. ‘Doe alsof je 
thuis bent’, wordt hem nog toege-
roepen. 

De wc wagen is zo gezellig ge-
maakt, dat je bijna op de wc zou 
blijven zitten. Mooi geschilderd, 
hier en daar een bloemetje en het 
allerbelangrijkste: brandschoon! 
Daar zorgen de vrolijke toiletda-
mes wel voor. Eigenlijk is de hele 
‘grap’ daarom begonnen. Saskia 
en Jasmijn spreken uit eigen erva-
ring. Veel wc’s op festivals zijn ont-
zettend goor. Vooral voor vrouwen 

een doorn in het oog, want even 
rustig zitten is er niet bij. Iedereen 
heeft toch het liefst een lekkere 
schone wc die ook nog eens naar 
bloemetjes ruikt? Dankzij Hoog 
Nodig kun je voortaan genieten 
van je toiletbezoek. 
Tijdens Paaspop werd er gretig 
gebruik van gemaakt. Er was zelfs 
een handjevol vaste klanten dat 
bewust de standaard wc’s vermeed 
om op bezoek te gaan bij Saskia 
en Jasmijn om daar een ‘cadeau-
tje’ achter te laten. Het festival was 
ondanks de kou wederom drukker 
bezocht dan ooit. Over drie dagen 
verspreidt kwamen 52000 festi-
valgangers naar Schijndel om de 
bloemetjes buiten te zetten. Ze 
genoten van optredens van onder 
andere Skunk Anansie, Kane, Bløf, 
Kensington, Flexican, the Bloody 
Beetroots, Mr. Polska, Caro 
Emerald, Beef, Beth Hart en nog 
veel meer topacts.. Daaromheen 
was er natuurlijk nog veel meer 
te doen. Een duik in de ballenbak, 
kleren ruilen of naar de kapper. 
Niets was te gek en de kou? Dat 
leek niemand te deren….

Saskia (l) en Jasmijn

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

De beste adviezen vindt u

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

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00
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Jeu de boules baan De Loop’r 

Leden gezocht voor jeu de boules 
club in oprichting

Sinds kort is Sint-Oedenrode een 
jeu de boules baan rijker. In het 
onlangs geopende MFA van Ol-
land prijkt een fonkelnieuwe jeu de 
boules baan. Het grind ligt er net-
jes egaal bij en de materialen zijn 
aangeschaft. Ook de buitenbaan is 
inmiddels gerealiseerd. Het wach-
ten is alleen nog op een aantal en-
thousiaste jeu de boules spelers.

Pétanque, zoals het spel ook wel 
wordt genoemd, kan al met twee 
spelers (enkelspel) worden ge-
speeld. Leuker is het echter om 
per team tegen elkaar te strijden. 
Vandaar dat De Loop’r graag de 
thuisbasis wil worden van een 
nieuw te vormen jeu de boules 
club. Hoe vaak er gespeeld gaat 
worden, zal blijken uit het aantal 
aanmeldingen en de wensen van 
geïnteresseerden. Daarnaast is het 
natuurlijk mogelijk om een jeu de 
boules avond te organiseren. Fees-
ten van strikt persoonlijke aard zijn 
niet toegestaan in MFA De Loop’r, 
in clubverband zijn echter diverse 
mogelijkheden bespreekbaar.

Gooi je graag een balletje mee? 
Meld je dan aan als lid bij Rien 
Bekkers via tel 0413-490359. Ook 
wie (nog) niet lid wil worden, maar 

wel eens jeu de boules wil spelen, 
kan zich wenden tot De Loop’r via 
hetzelfde telefoonnummer. 

jeu de boules

Argo
Komende zondag nemen de zwemmers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de 5e Competitiewedstrijd die wordt gehouden in zwembad ‘Die 
Heygrave’ in Vlijmen. Aanvang 14.00 uur.

Programma Waterpolo
Zaterdag:
16:15 uur: Nayade Classic - Heren 1 in het Studentensportcentrum te 
Eindhoven.
17:00 uur: Njord - E1 in Den Ekkerman te Veldhoven
17:45 uur: Lutra - Dames 1 in De Wissen te Helmond
18:15 uur: Arethusa – D1 in het Golfbad te Oss   
19:00 uur: De Treffers - E2 in het Kwekkelstijn te Rosmalen.

Waterpolodames verkopen 
worstenbroodjes voor clubkas

waterpolo

De waterpolodames van Argo 
hebben het er maar druk mee. 
Naast een aankomend kampi-
oenschap in 1e klasse district, is 
er ook binnen het team een ware 
competitiestrijd ontstaan. 

Argo is al een tijdje bezig om spon-
sorgelden bij elkaar te krijgen zo-
dat de hele vereniging, d.w.z. de 
zwemafdeling, de waterpoloteams 
als ook de trainers en begeleiders 
in een eenduidig en herkenbaar 

wedstrijdtenue  gestoken kan 
worden. Daarvoor is natuurlijk 
veel geld nodig en in de huidige 
tijd valt het niet mee voor een ver-
eniging als Argo om de financiën 
hiervoor op tafel te krijgen. De 
waterpolodames hebben hiertoe 
het initiatief genomen om actief 
een bijdrage te gaan leveren. Een 
groot aantal ideeën hebben de 
revue gepasseerd, maar beland-
den ook weer in de prullenmand. 
Uiteindelijk is er besloten om de 
welbekende, overheerlijke wor-
stenbroodjes van ‘Bakkerij Bekkers 
Brood en Banket’ te gaan verko-
pen. Iedere speelster zou minimaal 
15 pakjes gaan verkopen, zodat er 
al snel een paar honderd euro ver-

diend kon worden. Gedreven door 
ambitie en strijd werd dit idee al 
snel aangepast en ging het erom 
wie de meeste pakjes zou verko-
pen. Met veel plezier zijn de da-
mes 2 weken bezig geweest en 
zelfs Nicole van Boxtel was actief 
om vanuit Colombia haar aandeel 
te slijten  in Nederland! Uiteindelijk 
heeft Renske vd Burgt de worsten-
broodjescompetitie gewonnen, zij 
wist 54 pakjes te verkopen. Josine 
Raaijmakers en Gabri van Box-
meer zijn op een verdienstelijke 
2e plaats geëindigd met 33 pak-
jes. Met deze actief heeft dames 1 
maar liefs een bedrag van €748,- 
opgehaald voor de vereniging. En 
nu nog kampioen worden……

Naam: Marlies van Riel
Leeftijd: 12 jaar 
Team: D1 tot 13 jaar
Positie: Midden

Hoelang speel je al waterpolo? 
“Ik speel nu bijna 3 jaar.”

Wat vind je leuk aan de sport?
“Ik vind het vooral leuk om in 
een team te zitten, en het is na-
tuurlijk super gezellig!”

Wat is je hoogtepunt?
“Het waterpolo toernooi in 
Drunen was echt leuk, vooral 
omdat het buiten was met zon-
nig weer!”

Aan wie geef je de bal door?
“Renske van der Burgt, Sielke 
en Haike Kluijtman”

Gooi door die bal!

Maak uw tuin 
voorjaarsklaar!
Nu met voorjaarskorting

(februari, maart en april)

Sint-Oedenrode    06-22 861 886    info@robdortmans.nl    www.robdortmans.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

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

Odisco pakt belangrijk punt
Afgelopen maandag speelde Odisco 
1 tegen MKV 1, de nummer 3 van 
het veld. De 1e wedstrijd was met 
11-4 verloren, er moest dus iets recht 
gezet worden. Voor behoud in de 1e 
klasse is elk punt dan ook welkom.

Odisco begon sterk aan de wedstrijd 
en in de 1e minuut wist Michelle van 
Heereveld de bal al in de korf te schie-
ten. Helaas kreeg Odisco ook in de 1e 
aanval van MKV een doelpunt tegen. 
Hierna was Odisco wat beter: het 
speelde slim, had goede aanvallen en 
wist via 2x Marieke van Heeswijk een 
voorsprong te nemen. Maar MKV liet 
zien waarom ze 3e staan en maakte 
binnen 8 minuten weer gelijk 3-3. Via 
Marieke van Heeswijk kon Odisco de 
voorsprong weer pakken 4-3. In de 
laatste minuten van de 1e helft kon 
Michelle van Heereveld nog scoren, 
maar MKV ook 1 keer. Ruststand 5-4.
Na rust werd het spel van Odisco 
slordiger en aanvallen opzetten ging 
moeizamer. De felheid van MKV werd 
hoger en die van Odisco ebde wat 
weg . Toch wist Marlon van Heeswijk 

de 6-4 te maken. Het spel werd helaas 
slechter en slechter. Maar met nog 5 
minuten te spelen leek Odisco toch 2 
punten te gaan pakken. Maar MKV 
zette nog even aan en wist binnen 2 
minuten 2x te scoren. Eindstand 6-6.

Odisco mag zeer tevreden zijn met dit 
punt, ook al hadden het er misschien 
2 kunnen  zijn. Met dit puntje is Odis-
co gestegen naar de 5e plaats en doet 
het zeer goede zaken om degradatie 
te ontlopen. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

De wereldwinkel blijft open 
op dinsdag en donderdag.

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

In april introduceert HealthCity 
als eerste fitnessketen op al haar 
clubs de nieuwe workout Boot-
camp. In het paasweekend gaat 
de klok een uur vooruit, een 
mooie aanleiding om dit extra 
uurtje lekker naar buiten te gaan 
en te bewegen. Met het landelijk 
aanbieden van Bootcamp speelt 
de keten in op de nieuwste sport-
trend “buitensporten”. 

Met Bootcamp train je heerlijk bui-
ten en gebruik je het park, bos of 

strand als sportzaal. Bankjes wor-
den hindernissen en bij een fiet-
senstalling kun je je goed opdruk-
ken. Bootcamp is een full body 
training voor mannen en vrouwen, 
waarbij je in je eigen tempo en in-
tensiteit mee kunt doen. Sporten 
in groepsverband werkt bovendien 
motiverend. De outdoor training 
wordt op alle HealthCity clubs 
gegeven. HealthCity Bootcamp 
is  fun en functioneel, gericht op 
zowel krachttraining als het verbe-
teren van de conditie. Bovendien 

zorgt zonlicht voor serotonine in 
je lichaam en dat geeft een goed 
gevoel. Van de Bootcamp krijg je 
meteen al energie! 

Bootcamp wordt nu nog veel op 
individuele basis gegeven. Als 
sport- en fitnessketen neemt 
HealthCity haar leden nu mee 
naar buiten om onder begeleiding 
te trainen. Hiermee is HealthCity 
uniek.

De nieuwste groepsles Bootcamp 
is een aanvulling op het uitgebrei-
de aanbod van groepslessen,  luxe 
sport-en wellness faciliteiten en de 
nieuwste apparatuur van Techno-
gym en Life Fitness, die HealthCity 
aan haar leden biedt. De fitnesske-
ten blijft zich verder ontwikkelen 
door in te spelen op nieuwe trends 
en ontwikkelingen. 

Bootcamp is voor bestaande leden 
helemaal gratis en zal op verschil-
lende dagen en tijden gegeven 
worden. Geïnteresseerden zijn uit-
genodigd om  gratis mee te doen 
aan de Bootcamp en te ervaren 
wat HealthCity te bieden heeft. 
Voor meer informatie 
www.healthcity.nl/bootcamp.

advertorial

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag - vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

handboogschieten Handboogschutterij Concordia 1878-2013

Oude logo in nieuw jasje gestoken

Rond 30 maart 1878 ontstond 
handboogschutterij Concordia. 
Nu, 135 jaar later, beschouwde de 
vereniging dit als de ultieme gele-
genheid om het oude logo nieuw 
leven in te blazen. Het jongste lid 
kreeg de eer om het resultaat te 
onthullen. Met een ruk aan het 
kleed bracht Pieter (8jr) de in-
spanningen van heel wat uurtjes 
vakwerk aan het daglicht. Een 
roestvrijstalen plaat met daaruit 
zorgvuldig het gehele logo gesne-
den. Door middel van erachter ge-
plaatste blauwe en groene lampen 
en een stoere omlijsting, straalt 
het oude logo een moderne gloed 
uit: het oude logo in een nieuw 
jasje gestoken. 

De geschiedenis van de handboog-
schutterij blijkt zelfs nog verder te-

rug te gaan dan 135 jaar.
 “Rond 1849 bestond de vereni-
ging al, maar dan onder de naam 
Semper Unitas”, vertelt voorzitter 
Henk Ketelaars. ”In die tijd werd 
de schutterij zelfs koninklijk onder-
scheiden. Dat ontdekten we echter 

pas een paar jaar geleden. Rond 
1877 werd Semper Unitas gesplitst 
in Concordia en Amicitia. Amicitia 
heeft toen blijkbaar de onderschei-
ding meegenomen.” De voorzitter 
kan er uitgebreid over vertellen. 
Evenals over de verschillende lo-
caties van Concordia. Vanaf onge-
veer 1940 zit de vereniging aan de 
Boskantseweg. Eerst in boerderij 
De Roskam en daarna jarenlang in 
Café den Boskant. “Toen het café 
stopte, kwamen we hier terecht”, 
aldus Henk. Inmiddels zit Concordia 
alweer jaren op de huidige locatie.

Naast het verleden, denkt de 
schutterij ook aan de toekomst. 
Niet alleen het vernieuwde logo 
getuigt daarvan. De gezelligheid 
en vriendschap staat  bij Concordia 
bovenaan. Jong en oud vermaakt 
zich er samen. “De ouderen zijn 
benieuwd wat de jongeren be-
weegt en de jeugd wil veel van 
hen leren”, aldus Ingrid (21jr). 
Zijzelf is alweer meer dan 10 jaar 
lid en voorlopig wil ze dat wel blij-
ven ook. Voor recreanten verzorgt 
Concordia elk jaar een toernooi. 
Drie avonden lang strijden diver-
se teams tegen elkaar. De beste 
twaalf teams komen uiteindelijk 
terug voor de finale. Via jeugd in 
beweging kunnen ook kinderen 
het schieten eens uitproberen. De 
leden zelf kunnen in de winter 
kiezen uit twee disciplines en in 
de zomer worden drie competities 
gespeeld. “Concordia is een vrije 
vereniging”, aldus de voorzitter. 
“Hier krijg je alle medewerking om 
de disciplines te schieten die je zelf 
wilt.” Eén van de leden lacht: “Je 
mag hier alles doen, als je het maar 
goed doet”, beaamt hij. 

Crocuscup geschoten bij Ontspanning
De Rozelaer heeft dinsdagmiddag 
een wedstrijd geschoten. Bij de Ro-
zelaer schieten de veteranen vanaf 
55 jaar van HBV vereniging Ont-
spanning. De Rozelaer heeft zijn 
eigen competitie en Koning. Dag 
winnaar was Jan van Bergen met 
een score van 220. Verdere uitslag: 
Antoon Vervoort 217 (laatste serie 
volle bak, 50 punten), Albert Of-
wegen 216, Jan van Erp 215, Wim 
Boonstoppel 191, Toon Hermes 
187 (nieuw PR), Jan Gordijn 167 
en Jan Lathouwers 128. 

Op woensdagavond heeft de 
jeugd de tweede wedstrijd voor 
de Crocuscup geschoten. Het gaat 
hierbij om zoveel mogelijk zevens. 
De scores waren: Floris Mesu 149 
(7x7), Ray Matuszewski 53 (0x7), 
Dione Mesu 157 (6x7), Luc van de 
Klok 105 (3x7), Thomas Mesu 132 
(5x7), Dani Hobbelen 110 (4x7), 

Martijn de Kok 169 (5x7), Piet van 
den Berg 202 (2x7), Remco Bo-
leij 124 (3x7), Luke Klootwijk 173 
(5x7), Daan Martens 121 (3x7) en 
Teun Martens 160 (4x7).
Op maandagavond hadden de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Maandag 1 april was 
de Paasverschieting. Op dinsdag-
middag werd er bij de Rozelaer 
geschoten. 

Het is voor leden vrij trainen als de 
accommodatie niet bezet is.

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
Ook in de 23e ronde scoorde 
Wellie Winne Welles een hoge 
score van 88 punten. Ze kunnen 
de kampioensvlag al bijna buiten 
hangen want met nog 3 rondes 
te gaan staan ze 61 punten voor 
op de nr. 2. Korte partijen: Jan 
van de Elzen (Boskant) 36 car. in 
11 beurten (moy. 3,27), Bert Hu-
bers (Wellie Winne Welles) 44 car. 
in 12 beurten (moy. 3,66), Wim 
Lathouwers (Beurs) en Jan van 
Erp (Wellie Winne Welles) 34 car. 
in 12 beurten (moy. 2,83), Wim 
van de Boogaard (Jachtrust) 34 
car. in 13 beurten (moy. 2,61), Erik 
Kluijtmans (’t Pumpke) 30 car. in 
13 beurten (moy. 2,30), Piet Ver-
beek (B.C. Eerschot) 24 car. in 13 
beurten (moy. 1,86) en Peter Bok 
(’t Pumpke) 20 car. in 14 beurten 
(moy. 1,42). Maarten Gruijters van 
Boskant maakte een serie van 23 
caramboles.

Uitslagen: Boskant – Jachtrust 76-
64, Krijt op Tijd – Dorpsherberg 75-
65, B.C. Eerschot –     ’t Pumpke 
70-70, Kofferen – Beurs 62-78, D’n 
Toel – Gin Keus 73-67, Wapen van 
Eerschot – Oud Rooi 73-67, Wellie 
Winne Welles – St.Joris 88-49.
Stand: 1 Wellie Winne Welles 
1706, 2 Beurs 1645, 3 Oud Rooi 
1640, 4 Wapen van Eerschot 
1636, 5/6/7 St.Joris, Kofferen en 
D’n Toel 1633, 8 Boskant 1631, 9 
Gin Keus 1621, 10 B.C. Eerschot 
1608, 11 Jachtrust 1575, 12 Krijt 
op Tijd 1573, 13 ’t Pumpke 1452, 
14 Dorpsherberg 1388.

Progamma:
Di. 2 april: Dorpsherberg – Bos-
kant, Wapen van Eerschot – Wel-
lie Winne Welles, St.Joris – Krijt op 
Tijd en Oud Rooi – Kofferen
Do. 4 april: Gin Keus – Jachtrust, ’t 
Pumpke – D’n Toel en Beurs – B.C. 
Eerschot  

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

Kofferen 14a - 5492 BN Sint-Oedenrode 
0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/M vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
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SPIDERMAN

JONGENS
SHIRT
diverse prints
100% katoen
maten 92-128

SPECTRUM

PLAFOND
VERF
extra mat 
voor een 
streeploos
resultaat
4 liter

12.49

ZOMERSE

DAMES
JURK
diverse modellen
en prints
one size

GEBRUIKSKLAAR

ONKRUID
BESTRIJDER
750 ml

2.49

UITZOEKEN

SPEEL
GOED
waterbal bomb, 
insectenbox,
knalraket, 
snorkelset of 
Die cast tractor

1.29

2.99 5.39

NOSTALGISCH

TUIN
GEREEDSCHAP
keuze uit: schep, 
klauw en krabber
om uw tuin weer 
voorjaarsklaar
te maken

AXE

AFTER
SHAVE
diverse geuren
100 ml

GO & CAMP

VOUW
STOEL
diverse kleuren
in opbergtas
gemakkelijk 
mee te nemen
81x51x51x42 cm

WILGENTEEN

BALKON
MAND
ovaal of
rechthoekig
46x20x16 cm

TRENDY

DAMES
GYMPEN
diverse kleuren
hoog model
maten 36-41

HEIDRUN

OPBERG
BOX
met klapdeksel
zware kwaliteit
transparant 
kunststof

7.99

3.49

2.19

HEGRON

BAD & 
DOUCHECREME
dermoprotector 
of silky milk

3.19

0.79

1.692.99
trendy
HEREN
GYMPEN
maten 41-45

3.49

idem
inhoud 
60 liter

5.49

anti-spat
VERF
SET
3-delig

1.99

Natural
MIEREN
LOKDOOS
SET/2

1.99

idem
56x22x17 cm

3.79

INHOUD 
100 LITER!

EUROPESE

TOPKWALITEIT!
TOPKWALITEIT!

2 LITER

Elders
3.99
6.99

Elders
1.99
2.79

Elders
7.99
8.95

Elders
3.35
4.99

Elders
8.95
10.95

Elders
5.99
6.95

Elders
2.49
3.99
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

EINDHOVEN  •  Petrus Canisiuslaan 64 
GELDROP  •  Nuenenseweg 75-77
GEMERT  •  Nieuwstraat 48-50
HEEZE  •  Kapelstraat 118

HELMOND  •  Sobrietasplein 1
HELVOIRT  •  Vincent van Goghplein 3  
NUENEN • Hoge Brake 62
OIRSCHOT • Standaardplein 2

SCHIJNDEL  •  Boschweg 62a
SOMEREN  •  Postelstraat 35b
ST. OEDENRODE  •  Hertog Hendrikstraat 16
UDEN  •  Mgr. Bosstraat 49

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Frank Scheepens
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Frank Scheepens en ben 8 
jaar oud. Ik woon in Nijnsel sa-
men met mijn ouders en broer 
Jan. Ik zit op de Sint Antonius van 
Padua school in Nijnsel in groep 
4. Het leukste op school vind ik 
de gymlessen en later wil ik poli-
tieagent worden.

Mijn hobby`s zijn voetbal en Judo. 
Ik voetbal al 4 jaar en het leukste 
vind ik dat je kan scoren. Mijn fa-
voriete voetballer van VV Nijnsel 
is Mart Verhagen. 
Dit jaar ben ik begonnen in de 
F1 maar na de winterstop ben ik 
gaan voetballen in de E3. Daar 
wordt ik gecoacht door mijn va-
der Johan die zelf ook actief is 
bij de veteranen. Naast mijn va-

der voetballen ook mijn broer 
Jan, neef Martijn, neefje Rick en 
nichtje Kirsten in Nijnsel en word 
ik wekelijks aangemoedigd door 
mijn moeder, opa en neef Martijn. 
Afgelopen maandag was ik pupil 
van de week bij de wedstrijd 
Nijnsel – SCMH. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Mark v.d. Biggelaar
Ollandia

Afgelopen zaterdag werd de af-
trap bij Ollandia 1 - SCMH 1 ver-
richt door Mark v.d. Biggelaar. Hij 
is 9 jaar oud. Mark woont samen 
met broer Dirk en zussen Linde 
en Lotte in Olland. Zijn huisdier is 
poes Snow. 
Hij zit in groep 5 van Bs de 
Sprongh. Mark vindt de gymles 
het leukst en de rekenles is min-
der favoriet. Later hoopt Mark 
profvoetballer te worden. 
Hij voetbalt in het heel gezellige 
team van de E2. Als spits staat 
hij zijn mannetje op het veld. Va-
der Robert v.d. Biggelaar is zijn 
favoriet binnen Ollandia. Verder 

is Mark fan van PSV en Fc Bar-
celona. Zijn favoriete voetballers 
zijn Mark van Bommel en Lionel 
Messi. Mark vindt het leuk om op 
voetbalkamp te gaan. 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Hans Vogels beter op dreef tijdens 
Open NK motorcross te Oldebroek

Na de moeizame start tijdens de 
eerste ONK motorcross te Halle 
verging het Hans tijdens de wed-
strijd in Oldebroek een stuk beter.  
Er hadden zich 56 rijders, waaron-

der veel GP rijders ingeschreven. 
Van de 56 rijders mochten de 40 
snelste rijders ’s-middags starten 
tijdens de wedstrijd.

Hans zette in de training een 32e 
tijd neer wat voldoende was om 
’s-middags te kunnen starten. 
De eerste manche had Hans een 
slechte start en kwam als een van 
de laatste rijders de eerste ronde 
door. Hans reed zich gedurende 
de wedstrijd in kleine stappen naar 
voren en werd uiteindelijk op een 
31e plaats afgevlagd.

De tweede manche had Hans we-
derom een slechte start en reed in 
de achterhoede de eerste boch-
ten door. Elke ronde pakte Hans 
enkele rijders en werd uiteindelijk 
op een 24e plaats afgevlagd.  Dit 
was echter een goede uitslag daar 
er van de 24 rijders  20 rijders uit 
het buitenland kwamen die deze 
wedstrijd gebruikten als een goede 
training voor de GP in Valkens-
waard aankomend weekend. Dit 
betekende dat Hans de 4e beste 
Nederlander was in deze manche.

beugelen Beugelkampioenen uit Olland

Het team Olland 2 van De Lus-
tige Spelers aan de Misse 7 te 
Olland werd dinsdag 26 maart 
beugelkampioen in de 2e klasse 
van de Best of Brabant Competi-

tie seizoen 2012-2013.

De huldiging vindt plaats op zon-
dag 7 april op de beugelbaan van 
De Oude Glorie te Heeze tijdens 

de Persoonlijke Brabantse Kam-
pioenschappen. Jurre Verhagen 
werd eerste in de eindstand van 
het persoonlijk klassement van de 
2e klasse van deze competitie.

Driedubbele competitiewedstrijd Dioscuri - Turnlust

Op zaterdag 30 maart traden het 
3e en 4e divisie onderbouwteam 
en het 3e divisie bovenbouwteam 
in Budel aan tegen de turnsters van 
turnvereniging Turnlust uit Budel. 

Het 3e divisie onderbouwteam, 
bestaande uit Julia van Hoof, Ster-
re van den Brand en Eline Mathôt, 
hebben zich in Budel in een onge-
lijke strijd van hun beste kant laten 

zien. Een fraaie sprong leverde Ju-
lia een score van 13,3 pt op. Sterre 
liet op vloer een mooie serie met 
arabier, flikflak en salto zien, ge-
volgd door een losse radslag aan 

het eind; goed voor 11,8 pt. Op 
haar favoriete toestel brug kwam 
Eline sterk naar voren, maar helaas 
zorgde een doorgeschoten zolen-
draai voor aftrek, met 11,4 pt als 
resultat. Met 5 meiden in het team 
kon Turnlust minder goede scores 
compenseren, waardoor de winst 
uiteindelijk naar Budel ging, on-
danks kranig verzet van de Rooise 
turnsters. 
Namens het 4e divisie onderbouw-
team kwamen Nynke Pontzen, Fre-
derieke Hengstman en Mare Peters 
in actie. Zoals altijd waren ze ge-
motiveerd om een goede prestatie 
te gaan leveren. Op de onderdelen 
sprong en vloer lukte dat. De mei-
den hebben erg mooie oefeningen 
laten zien en behaalden op deze 
onderdelen dan ook een hogere 
groepsscore dan de turnsters van 
Turnlust. Nynke behaalde een fan-
tastisch resultaat op sprong, 12.90 
pt. En hoewel Frederieke een per-
fecte koprol op de evenwichtsbalk 
maakte, mede waardoor haar oe-
fening met een 11,6 pt werd be-
loond, en Mare super hoog scoor-
de op brug (14.10!) en vloer 13.30 
pt kwamen onze meiden uiteinde-
lijk een paar punten te kort voor de 
eindoverwinning. Maar met maar 
drie turnsters in een team zeker 
een prestatie om trots op te zijn. 

Mare werd in het individuele klas-
sement wederom knap 1e . 
Het 3e divisie bovenbouwteam 
van Dioscuri, bestaande uit Linde 
van Grunsven, Maranda Haenen, 
Ilse van der Heijden, Zoë Strik, Jade 
van Vechel en Anneke Verwaard, 
begon de wedstrijd op balk. Hier-
bij turnde Maranda een prima oe-
fening, welke werd beloond met 
11.35 pt, de hoogste score op dit 
toestel. Ook Ilse en Zoë wisten een 
hele mooie score te behalen op dit 
toestel. Daarna gingen we over 
naar het onderdeel sprong, waarbij 
Maranda door haar knappe sprong 
een tweede plaats behaalde op dit 
onderdeel. Ook Anneke behaalde 
een hele mooie score op dit onder-
deel. Na de sprong stond de vloer 
op het programma. Linde behaal-
de hier de hoogste score binnen 
het Dioscuri-team, 11,2 pt. Jade, 
tot slot, wist op het onderdeel 
brug een knappe tweede plaats te 
behalen. Met slechts 1 tiende punt 
verschil op de totaalstand, verloor 
Dioscuri nipt met een stand van 
176,0 tegen 176,1 pt. Ondanks de 
sterke tegenstanders hebben de 
dames een uitstekend teamresul-
taat behaald. Ilse werd tweede in 
het individuele eindklassement. 
Het waren drie leuke, sportieve 
wedstrijden! 

turnen

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Jurre Verhagen Met de teamleden v.l.n.r. op de foto: Mia van der Maat, Toon Brinkman, 
Joke en Ad Verkuijlen en Riet Termeer.
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Uitslagen

VV Nijnsel

Uitslagen senioren za 30/3:
Sparta’25 7 - Nijnsel 4        4-0
Nijnsel 5 - Heeswijk 4        0-4
Nijnsel Vets - Mariahout Vets    2-3
 
Uitslagen jeugd za 30/3:
Boerdonk C1 - Nijnsel C2     4-3
Nijnsel E1 - Boekel Sport E3    4-2
VOW E3 - Nijnsel E3            2-6
Nijnsel F1 - Mierlo Hout F4    1-1

Programma senioren woe 3/4:
Nijnsel VR3 – Nijnsel VR2 18.30u

Programma senioren za 6/4:
Oranje Zwart Vets – Nijnsel Vets 16.30u
Programma senioren zo 7/4:
WHV 1 - Nijnsel 1 14:30u
ASV’33 2 - Nijnsel 2 11:30u
Nijnsel 3 - WEC 2 12:00u
DVG 3 - Nijnsel 4 12:00u
Sparta’25 8 - Nijnsel 5 10:00u
Rhode 7 - Nijnsel 6 12:00u
Nijnsel VR1 - Prinses Irene VR2 12:00u
ELI VR1 - Nijnsel VR2 11:00u
Nijnsel VR3 - Handel VR1 10:00u

Programma jeugd za 6/4:
Rhode A2 - Nijnsel A1  14:30u
Nijnsel B1 - Boerdonk B1G 14:30u
SC Helmondia C2 - Nijnsel C1G 13:00u
Nijnsel C2 - Boekel Sport C2 13:00u
Nijnsel D1G - Rhode D2  11:30u
Rhode E4 - Nijnsel E1 9:15u
Nijnsel E2G - Erp E4 10:00u
Nijnsel E3 - ELI E3 10:00u
Gemert F3 - Nijnsel F1G 10:30u

Ollandia

Uitslagen senioren za 30/3:
Ollandia 1-SCMH 1   1-1
Uitslagen senioren ma 1/4:
WEC 1-Ollandia 1   1-2
Nijnsel 3-Ollandia 2   1-2
Venhorst Vr1-Ollandia Vr1  uitg.

Uitslagen jeugd za 30/3
Ollandia C1G-SC Helmondia C2   2-4
Schijndel/Vitam D4-Ollandia D1G   1-0
Ollandia E1G-Schijndel/Vitam E4   2-3
Ollandia E2G-ELI  E3   8-0
MULO F3-Ollandia F1   2-2
Sparta’25  F3-Ollandia F2G   7-3

Programma senioren zo 7/4:
NLC’03 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Boekel Sport 3   11.00u
Schijndel/VITAM 5-Ollandia 3  12.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren ma 1/4: 
DVG 1-Boskant 1  0-3
Boskant 2-Oss’20 3  2-2
Boskant 3-Blauw Geel’38 9  1-8
Avesteyn 4-Boskant 4  0-3
Schijndel 8-Boskant 5  5-0
Avanti’31 8-Boskant 6  5-1
Boskant 7-Avanti’31 12  1-0
Boskant VR1-Nooit Gedacht VR 3  4-4

Uitslagen jeugd za 30/3:
Boskant B1–Boekel Sport B3  4-2
Mulo D3–Boskant D1  5-1
Irene E1–Boskant E1  5-0
Boskant F1–Sparta 25 F5G  6-0
ODC mini F2–Boskant mini F  11-6

Programma senioren zo 7/4:
ELI 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-SSS’18 2  11.30u.
Boskant 3-Sparta ’25 7  12.00u.
DVG 4-Boskant 4  10.00u.
WEC 5-Boskant 5  12.00u.
Schijndel 9-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Ollandia 4  09.30u.
Nooit Gedacht VR3-Boskant VR1  12.00u.

Programma jeugd za 6/4:
Boskant A1-Or Zw Helmond A1G  a.14:30u. 
Mierlo Hout B4-Boskant B1  v.13:30u.
Boskant C1-SCMH C2  a.13:00u.
Rood Wit ’62 D4–Boskant D1  v.11:15u.

Boskant E1-Avanti ’31 E2  a.9:30u.
DVG E2G-Boskant E2  v.9:45u.
SV’33 F2– Boskant F1  v.8:15u.
Boskant mini F–Real Lunet m. F1  a.10:30u.

Programma jeugd woe 10/4:
Boskant B1-VOW B1  a.19.00u.
Boskant E1-Erp E2  a.18.30u.
Boskant E2-Boekel Sport E3  a.18.30u. 
Boskant 7-Ollandia 4   9.30u
Ollandia Vr1-Venhorst Vr1   10.00u
Programma senioren woe  10/4:
Ollandia 3-ASV’33 3   19.30u
Programma jeugd za 6/4:
Avanti’31 B2-Ollandia B1  v:12.00u
MVC C1-Ollandia C1G  v:11.45u
Ollandia D1G-Boekel Sport D2G   12.00u
Irene E1-Ollandia E1G   v:8.30u
Rhode E10-Ollandia E2G  v:8.30u
Ollandia F1G-Rhode F5   9.30u
Ollandia F2G-Erp F6  10.30u

Rhode

Uitslagen senioren ma 1/4: 
Rhode 1 - Ruwaard 1 6-0
Rhode 2 - Volharding 2 0-0
Blauw Geel 5 - Rhode 3 5-2
Avesteyn 3 - Rhode 4 2-3
Rhode 6 - SCMH 3 3-2
Irene 2 - Rhode 7 1-2
DVG 7 - Rhode 8 1-5
Rhode 9 - Heeswijk 6 1-2
Rhode,  10 - Vorstenbossche Boys 5 0-2
Rhode VR1 - Gemert VR2 1-2

Uitslagen jeugd woe 27/3: 
ELI F1G-Rhode F3  0-3
 
Uitslagen jeugd za 30/3:
Rhode B1-Wittenhorst B1G  3-5
Venhorst B1-Rhode B2  0-0
MULO B2-Rhode B3  1-4
Rhode B4-SCMH B2  2-4
Rhode C2G-MVC C1  5-3
Avanti’31 C2-Rhode C3  0-2
Rhode C4-Bruheze C3  6-1
Rhode C5-Boekel Sport C4  0-8
Rhode MC1-EVVC MC1  0-1
Irene D1-Rhode D1G  5-3
Rhode D3G-Sparta’25 D2  1-5
Rhode D4-Blauw Geel’38 D6  4-2
Rhode D5-Blauw Geel’38 D11  0-2
Rhode E2-Gemert E2  3-2
Handel E1-Rhode E3  5-2
Rhode E4-Blauw Geel’38 E5  2-6
ELI E2-Rhode E5  2-2
Rhode E6G-Blauw Geel’38 E12  3-5
RKVV Keldonk E1G-Rhode E7  1-1
Rhode E8G-Blauw Geel’38 E10  2-4
Handel E3-Rhode E9  4-0
Rhode E10-Gemert E12  10-5
Rhode F1-NWC F1  4-2
Handel F1-Rhode F2  6-8
Rhode F3-Gemert F4  4-0
VOW F1-Rhode F4  3-1
Rhode F5-Avanti’31 F3G  1-7
Rhode F7-DVG F3  2-3
Rhode F8-Blauw Geel’38 F12G  7-2
Irene F2-Rhode F9  1-0
Mariahout F4G-Rhode F10  0-1
Rhode F11-Boekel Sport F8  1-3

Programma jeugd di 2/4:
Rhode D5-DVG D3  18:30u
Rhode E8G-DVG E4  18:30u
 
Programma jeugd woe 3/4: 
Rhode A2-Boekel Sport A2  18:30u
Sparta’25 B1-Rhode B1  18:30u
Rhode C1-Boekel Sport C1  18:30u 
(beker)
RKVV Keldonk C1G-Rhode C2G  19:00u
Rhode F1-Schijndel/VITAM F1  18:30u 
(beker)
Mariahout F1G-Rhode F2  18:30u
Gemert F11-Rhode F6G  18:30u
Sparta’25 F5G-Rhode F7  18:30u
 
Programma senioren zo 7/4:
EVVC 1 - Rhode 1 14:30u
Nulandia 2 - Rhode 2 11:45u
Margriet 3 - Rhode 3 10:00u
Rhode 4 - ASV’33 3 10:00u
Rhode 5 - Avanti’31 4 10:00u
Margriet 3 - Rhode 3 10:00u
Avanti’31 5 - Rhode 6 12:00u
Rhode 7 - Nijnsel 6 12:00u
Erp 8 - Rhode 8 10:00u

Rhode 9 - Vorstenbossche Boys 4 12:00u
Rhode 10 - Volkel 6 10:00u
Gemert VR2 - Rhode VR1 10:00u
Veteranen - Stiphout Vooruit, zat.16:30u

Programma jeugd do 4/4:
Rhode D3G-Avanti’31 D2  18:30u
Rhode D6-Bruheze D5  19:00u
 
Programma jeugd za 6/4:
Rhode A1-Heeswijk A1  14:30u
Rhode A2-Nijnsel A1  14:30u
NWC B1-Rhode B1  15:00u
Handel B1-Rhode B2  14:00u
Avanti’31 B3-Rhode B3  14:30u
Rhode B4-Erp B3  14:30u
Rhode C1-NWC C1  13:00u
Rhode C2G-Venhorst C1  13:00u
ELI C2-Rhode C3  14:30u
Mierlo Hout C6-Rhode C4  13:00u
Boekel Sport C4-Rhode C5  13:00u
Rhode MB1  vrij
Rhode MC1-Boekel Sport MC2 13:00u
Rhode D1G  vrij
Nijnsel D1G-Rhode D2  11:30u
Rhode D3G-VOW D1  11:30u
Rhode D4-ELI D2  11:30u
Rhode D5-Bavos D2  11:30u
S.V. Brandevoort D4G-Rhode D6  11:30u
Blw. Gl’38/JUMBO E1-Rhode E1  9:15u
Boekel Sport E2G-Rhode E2  10:30u
Rhode E3-Schijndel/VITAM E5  9:15u
Rhode E4-Nijnsel E1  9:15u
S.V. Brandevoort E6-Rhode E5  11:00u
Rhode E6G-Venhorst E2  9:15u
Stiphout Vooruit E6G-Rhode E7  10:45u
Rhode E8G-Irene E3  9:15u
Rhode E9  vrij
Rhode E10-Ollandia E2G  9:15u
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  10:30u
Rhode F2-Sparta’25 F2  10:30u
Rhode F3-VOW F1  10:30u
ELI F1G-Rhode F4  10:00u
Ollandia F1G-Rhode F5  9:30u
Venhorst F4G-Rhode F6G  11:15u
Rhode F7-Boekel Sport F4  10:30u
Rhode F8-DVG F5  10:30u
Mariahout F2G-Rhode F9  10:00u
ELI F4-Rhode F10  10:00u
DVG F6-Rhode F11  9:30 u

Mini-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 27/3
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 65,00 
% 2 Echtpr. v.Erp 59,58 % 3 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 58,75 
% 4 Echtpr. v.Gerwen 56,25 %.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 28/3:
A-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d 
Boomen  67.01; 2. Harrie & Jan v. Erp 
61.34; 3. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
57.29; 4. Nellie & Ad Vervoort .56.07. 
B-lijn: 1. Mieke & Frans v.d. Ven 
63.33; 2. Thea v.d Heijden & Hans v. 
Hoof 61.25; 3.Fien Raaijmakers & An 
v.d. Vleuten 56.25; 4. Ans v.d. Laar & 
Hilda v.d. Kaden 53.75

Uitslag 6e cyclus
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
 57.57; 2. Heleen Wiers & Frans v.d 
Boomen 57.17; 3. Harrie & Jan v. Erp 
56.28; 4. Riet & Cees v. Hout 52.59. 
B-lijn (promoveren): 1. Thea v.d. Heij-
den & Hans v.Hoof 57.25; 2. Ans v.d. 
Laar & Jeanneke v. Oosterhout 51.80; 
3. Fien Raaijmakes & An v.d. Vleu-
ten 51.75; 4. Mieke & Frans v.d. Ven 
50.19 .

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 26/3
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 59,17 
% 2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen 
57,50 % 3.Piet Thijssens & Riek Rijkers 
57,08 % 4.Henk v.d.Linden & Mien 
Vissers 53,75 % B-lijn: 1. Cor v.d.Berg 
& Ben v.d.Steen 60,00 % 2.Maria & 
Fien Rooijakkers 58,75 % 3. Joke Pe-

tit & Maria Rijken 54,58 % 4.Harry & 
Rina v.Berlo 53,33 % 

KBO  Zijtaart 

Competitie 29/3
A-lijn:1.Jan Rijkers & Cor v.d.Berg 
60,76 % 2.Wim & Tiny v.Lieshout 
56,94 % 3.Toon & Marietje v.Schaijk 
56,25 % 4.Cees & Riet v.Hout 54,86 % 
B-lijn: 1.Hans v.d.Brand & Jo Verhoe-
ven 64,50 % 2.Anny v.d.Hurk & Mien-
tje v.d.Tillaart  en Ad & Riet Koevoets 
55,00 % 4.Mien v.d.Crommenacker & 
Maria Rijken 54,17 %. 

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 27/3: 
A-lijn 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 63,54 2. Marijn van de Akker 
& Evert Vugs 57,64  
3. Hanny Bosch & Jan Bosch 56,60 
4. Theo Janssen & Robert Janssen     
52,78 B-lijn 1. Theo van Geffen & 
Jan Kuijpers 66,32 2. Harrie Hol & Ad 
van Kaathoven 56,60 3. Lia van Ham 
& Leny Kremers 53,47 4. Jos van Rij-
broek-Vervoort & Harrie van Rijbroek 
51,39 C-lijn 1. Tineke Klomp & Lenie 
Tijsma 62,08 2. Diny v.d. Biggelaar & 
Wilma v.d. Biggelaar 58,75  
3. Bep Machielsen & Joost van Heer-
tum 57,08 4. Jo Kremers & Harrie Kre-
mers 56,25

hardlopen

Fortuna ‘67

28 maart Eindhoven Dommelloop ge-
organiseerd door E.S.A.V. Asterix
Vrouwen Trim 5.000 m
Irene van der Velden 23.35 PR
Mannen Trim 10.000 m
Henry Wijffelaars 47.00
Vrouwen Trim 10.000 m
Rikie Huyberts 47.02 (2e)

30 maart Diever Drents Friese Wold 
Marathon  
Vrouwen 45 Marathon
Tineke Mous  4.41.15

1 april Boxtel Paasloop  

MeisjesTrim 1.000 m
Veerle van Erp  4.13 (3e)
MannenTrim 7.200 m
Marco Verbeek  30.02
Roland van Galen  34.35
Henk Heymans  39.29
Peter Hellings  44.57
VrouwenTrim 7.200 m

Pam van den Hurk  41.03
Marieke Verhoeven  42.28
Manon van de Biggelaar  42.32
Astrid Keeren  42.32
Angela Brus  42.32
Mannen 15.000 m
Jeffrey van Houit  1.01.05 (2e)
Mannen35 15.000 m
Eric van den Oetelaar  1.02.50 PR
Nico Sanders  1.06.19 PR
Mannen50 15.000 m
Henry Wijffelaars  1.06.58 (3e)
Jos van Uden  1.12.41
MannenTrim 15.000 m
Ralf Bollen  1.07.42 PR
Bart van de Sande  1.11.43 PR
Pieter Jansen  1.13.26 PR
Luc Minderhoud  1.19.13
Vrouwen35 15.000 m
Rikie Huyberts  
1.13.50 

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 
 
Uitslagen: 25 maart – 31 maart  
2. Heeze 1 - Olland 2 4-1
2. Olland 3 - Liempde 1 1-4
2. Olland 4 - Schijndel 1 3-2
3. Hoogeloon 5 - Olland 5 3-2

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
Korloo D1-Concordia D1  1-7 
Celeritas E1-Concordia E1  2-2
Concordia E2-Emos E3  1-2

Programma woe 3/4:
Concordia 4-Alico 2  a. 20.00u.
Programma za 6/4:
Concordia A1-De Peelkorf A1  a. 14.30u. 
Concordia B2-Fortuna’68 B1  a. 13.00u. 
Tovido C1-Concordia C1  v. 10.30u. 
Concordia D1-NDZW D1  a. 11.00u. 
Concordia E1-Avanti E1  a. 10.00u. 
BMC E1-Concordia E2  v. 09.15u. 
Concordi a F1-Emos F2  a. 09.00u. 

Programma zo 7/4:
Concordia/Boskant 1-DDW 1  a. 13.00u. 
Concordia/Boskant 2-DDW 2  a. 10.30u. 

KV Odisco

uitslagen
Tovido C2 - Odisco C1             1 – 0
Odisco 1 - MKV 1                   6 - 6

Programma za 6/4:
Bio A2 - Odisco A1                  14:30u
odisco C1 - Alico C1               10:00u
Prinses Irene E2 - Odisco E1      10:45u
Programma zo 7/4:
BIO 1  - Odisco 1                    12:15u
Programma woe 10/4:
Corridor 5 – Odisco 2              20:00u

TOPSCORERS PER 1 APRIL 2013
 
1 Robert Erven   Ollandia 16
2 Stefan Erven   Ollandia 13
3 Maikel Merks   Boskant  11
 Paul van de Rijt   Nijnsel  11
 Michel Daniëls   Rhode  11
6 Lars van Zutphen  Nijnsel  10
 Teun Latijnhouwers  Rhode  10
8 Toby Verhoeven   Nijnsel  6
 Joep van de Mortel  Rhode  6
10 Pieter van de Warenburg Boskant  5
 Roy van der Linden  Boskant  5
 Rob van der Heijden  Ollandia 5
 Isi Merkx   Rhode  5
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PERI –RHODE– KAMPIOENvoetbal

In een wedstrijd tegen de Ruwaard 
die langer onder spanning stond 
dan de uitslag (6-0) doet vermoe-
den is Rhode zondag periodekam-
pioen geworden in de derde klasse. 
De ploeg werd na veertig minuten 
zonder grote kansen aan de hand 
genomen door Michel Daniëls, die 
met vier doelpunten de uitblinker 
was op sportpark De Neul.

Het gejuich en gejoel in de kleedka-
mer waren na afloop tot in Oden-
dael te horen, zeker toen coach 
Ronald Tielemans naar binnen ging, 
een paar minuten na zijn spelers. 
De trainer, die na de zomer aan de 

slag gaat bij eersteklasser HVV uit 
Helmond, was misschien nog wel 
opgeluchter dan het elftal zelf. ‘De 
belangrijkste doelstelling van het sei-
zoen is gehaald. Het spel was voor 
rust niet goed, maar we zijn nu zeker 
van de nacompetitie – en dat telt.’

Rhode – Ruwaard 6-0 (3-0)
Rhode was op het eigen sportpark 
De Neul negentig minuten lang de 
bovenliggende partij, maar wist dat 
verschil pas na veertig minuten om te 
zetten in kansen, en in doelpunten. 
Alleen de goals in de tweede helft 
waren mooi genoeg om het sterke 
maar ongevaarlijke spel van de thuis-

ploeg te compenseren. Aan Osse 
kant was de frustratie over de eerste 
drie doelpunten groot. ‘Rhode kwam 
veertig minuten lang niet bij onze 
goal in de buurt, en daarna maken ze 
drie doelpunten in vijf minuten. Dat 
is enorm slordig van onze spelers’, 
analyseerde elftalleider Wil Hartogs.
Na de 1-0 van Coen van Hout, die 

een voorzet van Tim Stewart knap 
controleerde, met de bal aan de voet 
naar de goal draaide en onbedreigd 
in kon schieten, was de beer los. Mi-
chel Daniëls kon na een mooie solo 
de 2-0 maken en na een goede com-
binatie in het strafschopgebied ook 
de 3-0. Na rust drong de Ruwaard 
nog even aan, maar met de won-

derschone 4-0 van opnieuw Daniëls 
was de pot beslist. Rhodes superspits 
kreeg de bal van Tim Stewart en 
schoot die onder de ervaren keeper 
Sjors Euser door. Na nóg een klasse-
doelpunt van de matchwinner te-
kenden invallers Simon van de We-
tering (voorzet) en Isi Merx (knappe 
volley) voor het slotakkoord.

Boskant wint simpel, ook drie punten voor Nijnsel

Moeizaam paasweekeinde voor Ollandia

Ollandia mocht dit weekend twee 
keer aantreden, en haalde maar vier 
punten, waardoor de titelstrijd in 
de vijfde klasse ineens niet meer zo 
beslist is als gedacht. Boskant zette 
de goede reeks van de laatste we-
ken door tegen de buren uit Liemp-
de. Ook Nijnsel pakte drie punten, 
maar moet de tweede periodetitel 
vrijwel zeker afstaan aan NLC ‘03.

Ollandia – SCMH 1-1 (1-0)
De kampioensmotor van Ollandia, 
dat het seizoen begon met zeven 
overwinningen op rij, begint se-
rieus te haperen. Na de krappe 
overwinning op Keldonk was het 
tegen SCMH uit Mariaheide weer 
niet best. De thuisploeg ‘miste de 
scherpte’, zo wist coach Gerard van 
Zutphen na afloop. Daar kon het 
vroege doelpunt van Stefan Erven 
helemaal niets aan veranderen. Ol-
landia speelde slordig en raakte 
naarmate de wedstrijd vorderde 
meer en meer gefrustreerd. De 1-1 
van Martijn Langenhuijsen was het 
logische gevolg. Van Zutphen en 
zijn ploeg konden opgelucht zijn dat 
de 1-2 niet ook viel. Het gat met 
NLC ‘03 slonk door het gelijkspel 
naar drie punten.

WEC – Ollandia 1-2 (1-1)
Uit bij Wijbosch was de ploeg van 
Gerard van Zutphen nog altijd niet 
op volle scherpte, maar gingen de 
drie punten wel in de tas. Tegen 

WEC was Ollandia een helft lang 
sterker, en scoorde het ook snel de 
0-1, maar wist het, net als twee da-
gen eerder, niet door te drukken. Na 
rust waren de beste kansen voor de 
thuisploeg. De Ollandse overwin-
ning was uiteindelijk te danken aan 
de individuele klasse van Robert 
Erven, die oog in oog met WEC-
doelman Davy Aalbers de bal, ont-
vangen uit een steekpass van René 
Raaymakers, in het doel wist te ca-
ramboleren. De zege is een mooie 
opsteker op weg naar NLC ‘03. Als 
Ollandia in Lith wint, is het gat met 
de directe concurrentie weer zes 
punten, op vier wedstrijden van het 
einde.

DVG – Boskant 0-3 (0-1)
De burenruzie tussen het Liempdse 
DVG en Boskant is in het voordeel 
van de laatste beslist. De ploeg van 
vertrekkend trainer Theo van Lies-
hout ging onbedreigd naar de over-
winning, die gestalte kreeg door 
doelpunten van Roy van der Linden 
(tweemaal) en Ron van Uden. Voor-
al de openingstreffer van Van der 
Linden, een schot uit de tweede lijn 
na een afgeslagen corner, was het 
aanzien meer dan waard. De marge 
met DVG had ruimer kunnen zijn, 
maar op de gortdroge Liempdse ak-
ker hield Boskant het bij drie goals. 
Met nog vijf wedstrijden te spelen 
moet de ploeg van Theo van Lies-
hout alles op alles zetten om de 

tweede plaats te behouden. Te be-
ginnen komende zondag, uit bij de-
gradatiekandidaat ELI uit Lieshout.

Nijnsel – SCMH 3-2 (1-1)
Net als Rhode was Nijnsel op paas-
maandag nog in de race voor een 
periodetitel. Daarvoor was de ploeg 
van Theo Hageman wel afhankelijk 
van de prestaties van NLC ‘03 uit 
Lith. Nijnsel won de razend span-
nende ontmoeting met SCMH, 
door een beslissende goal van Niek 
Dortmans in de achtste van twaalf 
minuten blessuretijd. Voor het ove-
rige was het op D’n Eimert een ne-
gentig minuten durend foutenfes-
tival, waar ook de scheidsrechter 
enthousiast aan meedeed, door het 
onthouden van een zuivere penalty 
voor Nijnsel bij een 2-1-voorsprong. 
Ondanks de overwinning is Nijnsel 
vrijwel kansloos voor de tweede pe-
riodetitel: concurrent NLC ‘03 won 
ook en kan op 11 april over de Nijn-
selnaren heen komen. De ploeg van 
Theo Hageman richt zich nu op een 
hoge eindklassering. Ook gedood-
verfd kampioen Ollandia is nog niet 
uit zicht.

hardlopen

Hardloopgroep 
voor beginners
Op maandag 8 april om 19.30 uur 
start SV Fortuna ’67 vanuit haar 
accommodatie aan de Zwembad-
weg weer met een hardloopgroep 
voor beginners. Aansluitend is er 
een informatieavond over schoe-
nen en kleding. Fortuna ’67 is een 
erkende hardloopvereniging met 
vele enthousiaste leden van jong 
tot oud. Tijdens de trainingen ko-
men alle facetten van het lopen 
aan bod, waardoor de looppresta-
ties snel groeien. Uiteraard worden 
de trainingen verzorgd door gedi-
plomeerde trainers. Inlichtingen en 
aanmeldingen bij Jolanda Eijke-
mans (0413–473265) of Leo van 
Kampen (0413-474746) of kijk op 
www.fortuna67.nl

Ollandia voor topper naar NLC’03
Zondagmiddag staat er op sport-
park De Akkeren aan de Valkse-
weg 17 in Lith een echte topper 
op het programma, want dan 
staan de nummers 1 en 2 van de 
standenlijst in klasse 5H tegen-
over elkaar aan de aftrap. Voor 
zowel Ollandia als NLC’03 zijn de 
belangen groot, want beide teams 
gaan voor de bovenste plaats. 

Met de 3 punten voorsprong van 
Ollandia ligt toch de grootste druk 
bij NLC’03, want zij moeten er al-
les aan doen om die achterstand 
goed te maken. Ollandia speelde 
in de thuiswedstrijd tegen een niet 
op volledig sterkte zijnde NLC’03  
een zeer goede wedstrijd en was 
destijds dan ook te sterk. Ditmaal 
zal NLC’03 er dan ook vanaf de af-
trap vol voor gaan en zal proberen 
Ollandia onder druk te zetten. Ook 
Ollandia wil zich natuurlijk van de 
goede kant laten zien en er alles 
aan doen om de aanval op de kop-
positie af te slaan. Alles is aanwezig 
voor een misschien mooie, maar 
zeker spannende wedstrijd, waar-
bij Ollandia de positieve steun van 
haar supporters weer goed kan ge-
bruiken. Ollandia 2 zal thuis probe-
ren koploper Boekel Sport punten 

afhandig te maken, terwijl Ollandia 
4 in Boskant de strijd aangaat met 
kampioenskandidaat Boskant en 
Ollandia 3 in Schijndel zal proberen 
opnieuw punten te laten bijschrij-
ven. Ook de Ollandia Vrouwen 
gaan proberen om tegen Venhorst 
een vaste positie bij de bovenste 3 
te krijgen. Op zaterdag zal ook de 
jeugd weer in actie komen. Van-
wege de vele afgelastingen begin-
nen ook m.i.v. volgende week de 
doordeweekse inhaalwedstrijden. 
Voor de laatste informatie hierover 
kijk op www.ollandia.nl.   

Papenhoef 21, Lieshout  Tel. 0499-42 53 60
kijk op: triafi etsen.nl

GRATIS FIETSCOMPUTER-ACTIE!
Gratis TRIA 
fi etscomputer 
bij iedere aankoop 
boven de €100,-boven de €100,-

14 april
Gazelle/Goldline opstapdag

voor elektrische fi etsen

Nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.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

Evenementen

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen

Odendael

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

2 april - 30 juni
Expositie Ellen Berens

Odendael

3 april 
Verkiezing Project van het Jaar 

Rabobank
‘t Spectrum

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

4 april 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

4 april
Onderonsje: 

Wilgen vlechten
Damiaancentrum

5 - 13 april 
Windkracht 13

Mariendael

6 - 7 april 
Museumweekend

H.J. vd Kamp museum

6 - 7 april 
Museumweekend

Mutsen-en Poffermuseum

6 april 
Dansavond
Odendael

6 april 
Crazy Vegas Night

Gouden Leeuw

7 april 
Meester-Leerling concert met 

celliste Wikkie Vis
Kasteel Henkenshage

7 april 
Scholierenloop 
SV Fortuna ‘67

Camping de Kienehoef

7 april 
Voorjaarsconcert XXL

Eerschotse kerk

8 april 
lezing: reptielen 
van Nederland

d’n einder

8 april 
Lezing Herman Pleij
Kasteel Henkenshage

9 april 
KBO fi lm: Seven brides 

for seven brothers
Odendael

11 - 12 april 
Koster Brock herleeft

Centrum Sint-Oedenrode

12 - 13 april
Seniorenmarkt

Odendael

12 april 
Vrije dansavond bij danscentrum 

Cultura
De Vriendschap

13 april 
Glow in the Dark party

The Joy

14 april 
Gerard van Maasakkers

De Beurs

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

14 april 
Expo-Concert Polyhynia

Knoptoren 

14 april 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

17 april 
Guido Weijers

Mariendael

17 april 
Roois Biergilde
café Van Ouds

18 april
Film “El secreto de sus ojos” van 

Juan José Campan
Mariendael

19 - 21 april 
Wandel-Yoga weekend

leef & Vind

19 - 20 april 
24-uurs 

Zwemmarathon Argo
Zwembad de Neul

20 april 
Culinair concert 

‘back to the 60’s ‘
De Vriendschap

20 april
Nijnsel meets...

De Goede Herder

20 april 
Kroegkoning van de nacht

café Oud Nijnsel

20 april 
Third Half

café Van Ouds

21 april 
Olat wandelsportvereniging

Oirschot

21 april 
Onderling judotoernooi
Sporthal de Kienehoef

21 april
Roois Kamerkoor zingt Monte, 

Monteverdi 
en Verdi

Knoptoren

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

27 april
Con Forza & 

Sixties Tribute Band
De Beurs

27 april 
Prijsuitreiking kroegkoning 

café Oud Nijnsel

2 mei 
Onderonsje: spellen spelen

Damiaancentrum

4 mei
Dansavond
Odendael

5 mei 
Boskant Open Air 
De Vriendschap

5 mei 
Vroege-vogelexcursie
vertrek vanaf Markt

5 mei 
Pannenkoeken bakken! 

Kinderboerderij

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant




