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Folders deze week:
Forum kluswijs

Inessensa
Vennotex

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Openingstijden:

Voor de verste groenten, het sappigste fruit en de lekkerste salades.

Ma: 13.00 - 18.00 u
Di t/m Vr: 09.00 - 18.00 u

Za: 09.00 - 16.30 u

DEZE WEEK 

PROEVERIJ DAGEN
Openingstijden:Openingstijden:

DEZE WEEK DEZE WEEK 

PROEVERIJ DAGENPROEVERIJ DAGEN

Boskantseweg 87  I  Sint-Oedenrode  I  T 0413-490102  

DEZE WEEK DEZE WEEK 

PROEVERIJ DAGENPROEVERIJ DAGEN
10 TM 12 APRIL

!!
HASTENBERG

REUZEPAN VERHUUR

06-30583586

CATERING TE DUUR?
Huur dan 'n pan bij 

Hastenberg Reuzepan verhuur!

www.bbqenzo.nl
Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK, 
HEERLIJK EN 
VOORDELIG!

Onbezorgd genieten 
van een complete 
barbecue, gratis 
thuisbezorgd

VV Nijnsel / TVE Reclame terug in vierde klasse

Met duidelijke overmacht maar toch nog knikkende knieën is Nijnsel zondag kampioen geworden in de vijfde klasse. De ploeg van coach Theo Hageman kwam 
op eigen veld in de slotminuten langszij tegen DSV, dankzij een heerlijk ingeschoten vrije trap van topscorer Stefan Hulsen. Het punt was genoeg om de titel veilig 
te stellen. » Lees verder op pag. 41

Bouwvoorbereidingen Parkzicht Kienehoef gestart

Eerste kopje koffi e is geschonken
“In 2011 was ons doel om in het 
voorjaar van 2014 het eerste kopje 
koffie te schenken. Nou, dat is ge-
lukt”, grapt mede-initiatiefnemer 
van Parkzicht Kienehoef, Henny van 
den Biggelaar. Uiteraard was des-
tijds de doelstelling om dat in een 
voltooid Parkzicht te doen. Door 
enige vertraging in het traject, ge-
beurde dat maandagochtend in de 
open lucht aan de voet van het ter-
rein waar Parkzicht Kienehoef de 
komende maanden zal opdoemen.

Het was dit keer geen kwestie van 
‘de eerste schop in de grond’. Nee, 
wethouder Cees van Rossum kreeg 

een iets complexere opdracht om 
de bouwvoorbereidingen officieel 
te startten. Hij mocht plaatsnemen 
in een grote kraan en hem zelfs be-
dienen. Van Rossum pretendeerde 
twee linker handen te hebben, 
maar het lukte hem aardig. Zorg-
vuldig hielp hij mee om het pad 
te effenen voor het bouwverkeer 
wat de komende maanden regel-
matig af en aan zal rijden. Binnen 
nu en ongeveer een maand zal be-
kend worden welke aannemer het 
project mag realiseren. Verwacht 
wordt dat de bouwwerkzaamhe-
den in de zomer starten. Als alles 
volgens planning verloopt wordt 

Parkzicht Kienehoef begin 2015 
geopend. 
Tijdens de officiële eerste hande-
ling was een hele delegatie van de 
gemeente aanwezig, waaronder 

wethouder Dekkers. Behalve Van 
den Biggelaar waren ook de an-
dere initiatiefnemers van de partij; 
Johnny van den Biggelaar, Amanda 
Hendriks en Rob Jansen.  

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

Zo veel plannen, zo veel ideeën
Zo vol energie, zo veel liefde
Aanstekelijk enthousiasme
Levensgenieter pur sang

Eeuwige positi viteit

 Dankbaar dat we je mochten leren 
kennen. 

 We zullen je enorm missen. 

Coes van der Coelen

 Coes was bijna een jaar President van Papgat. 
 Een rol die hij vol energie wilde gaan vervullen. 

 Hij zou zijn politi eke carrière niet voortzett en om
 zijn bestuurskwaliteiten voor het carnaval in Papgat     

 in te zett en. 

Coes heeft  zijn ideeën en plannen echter niet ten uitvoer 
mogen brengen. Ondanks zijn aanstekelijk enthousiasme en 
eeuwige positi viteit is hij afgelopen zondag veel te jong van 

ons heengegaan. 

Wij wensen Francine, Bram en Joep, 
familie en vrienden veel sterkte bij het 

verwerken van dit enorme verlies.

Namens sti chti ng Papgat, 
leden van de Raad van Elf 

en de Hofdames

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 60-jarige leeftijd
voormalig raadslid

Coes van der Coelen 
is overleden.

      
Wij wensen Francine, Bram en Joep 

veel sterkte toe met dit verlies.
 

 Gemeentebestuur en medewerkers, 
 
 Secretaris   Burgemeester                            
        P.J.E. van de Loo   P.M. Maas                          

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van 
voormalig raadslid

Coes van der Coelen
Zijn inzet en ideeën zijn waardevol geweest voor de gemeente 

Sint-Oedenrode.

Wij wensen Francine, Bram en Joep 
en verdere familie veel sterkte toe.

 De gemeenteraad, 

 Griffi  er    Voorzitter
 M.H.J. van Els   P.M. Maas

Bedroefd, maar met respect voor de wijze waarop hij 
tegen zijn ziekte heeft  gestreden, 

hebben wij afscheid moeten nemen van 

Coes van der Coelen

President van Sti chti ng Papgat

Wij wensen Francine, Bram, Joep 
& naaste familie 
veel sterkte toe

Sti chti ng Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode

Nooit meer …. Alaaf!
Afgelopen zondag 6 april is onze 
president van Papgat, Coes van 
der Coelen, op 60 jarige leeftijd 
overleden. Coes was pas sinds 1 
mei jl. president van Papgat. Hij 
heeft helaas niet lang van zijn pre-
sidentschap mogen genieten.

Hij had afscheid genomen van de 
lokale politiek om zich volledig in 
te kunnen zetten voor het Rooise 
carnaval. Als voorzitter van DGS en 
raadslid in de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode heeft hij zich altijd 
enorm ingezet voor mensen met 
een beperking. Zijn visie op vele 
onderwerpen toetste hij regelma-
tig met zijn achterban, en kon zich 
achter de visie van de achterban 
scharen, zelfs wanneer deze van 
zijn eigen visie afweek. 

Zeer enthousiast was hij aan zijn 
taak als president van Papgat be-
gonnen. Hij verheugde zich op alle 
activiteiten waar hij zich als presi-
dent voor in mocht zetten. Hij was 
in goede samenwerking met de 
bestuursleden van stichting Papgat 
aan zijn taak begonnen. 

Het is fijn dat we met de carnaval 
hebben kunnen zien hoe Coes en 
Francine genoten van de momen-
ten dat zij erbij konden zijn.  Coes 
is en was op en top carnaval! Wie 
herinnert zich Coes niet in zijn zeer 
originele Papgatvlagkiel met zijn 
mascotte op zijn schouder? 
Zijn aanstelling als president was 
hem dan ook op het lijf geschre-
ven. Helaas heeft het niet zo mo-
gen zijn….

Coes, bedankt dat we je hebben 
mogen leren kennen
Coes, bedankt voor wat je voor ons 
hebt betekend
Coes, een bourgondische 
levensgenieter ten top

Coes, Alaaf!

In Memoriam
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  Zorgzaam of onbezorgd,
behulpzaam of hulp zoeken,

staan dicht bij elkaar.
Hij stond voor iedereen alti jd klaar.

   
  
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand 
houdend, is rusti g ingeslapen, onze broer, zwager en oom
  

Ton den Ott er
Antonius Gerardus

  
weduwnaar van

  
Zus den Ott er-Hellings

  
  
 Hij overleed in de leeft ijd van 85 jaar. 
    
    Familie den Ott er
    Familie Hellings
 
 31 maart 2014 
  
De uitvaartdienst en cremati eplechti gheid hebben 
inmiddels plaatsgevonden.  

En toen werd het stil …

Na een leven dat gekenmerkt werd door zorgzaamheid, vriendelijkheid en 
gastvrijheid,

is van ons heengegaan ons mam, oma en overgrootoma.
Wij zijn dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Mien Verhagen - van Schijndel
 Heeswijk, 6 februari 1921                 † St. Oedenrode, 3 april 2014

echtgenote van

Thies Verhagen †

Ad en Joke

Theo en Jeanne
Hermien †

Toon en Lia

Wim en Thea

Ine en Ron

kleinkinderen en achterkleinkinderen

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 10 april om 11.00 uur in de 
H. Martinuskerk aan het Kerkplein te St. Oedenrode. Aansluitend 
begeleiden wij ons mam naar haar laatste rustplaats, bij ons pap, op het 
parochiekerkhof aldaar.

Ter voorbereiding op de uitvaart wordt voor ons mam de avondwake 
gehouden op woensdag 9 april om 19.00 uur in zaal ´De Ontmoeting´ van 
zorgcentrum Odendael. Vervolgens bent u welkom om persoonlijk 
afscheid van haar te nemen op haar kamer (nr. 125 b) van bovengenoemd 
zorgcentrum.

Correspondentieadres: Loosbraak 35, 5482 TX Wijbosch 

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Kwart minder 
bekeuringen in 
blauwe zone
Vorig jaar is er in Rooi een kwart 
minder bekeuringen uitgeschreven 
voor parkeren in de blauwe zone 
dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit 
het jaarverslag integrale handha-
ving, dat verder weinig opvallende 
cijfers liet zien. Wat wél opviel, was 
dat in 80 tot 90% van die gevallen 
helemaal geen parkeerschijf werd 
aangetroffen. Het overschrijden van 
de ingestelde parkeertijd komt dus 
minder vaak voor. 

Niet iedere bekeurde kon begrip op-
brengen voor de parkeerbon. Toch is 
het handhavingsbeleid bij parkeren 
een keuze van de burgers zelf, al-
dus demissionair portefeuillehouder 
René Dekkers. Als duidelijkste voor-
beeld daarvan noemde hij een klacht 
door ouders voor parkeerbonnen bij 
een school. De school had daar ech-
ter zelf om gevraagd, aldus Dekkers.  

Ontvangst 
gedecoreerden
De jaarlijkse ontvangst van gede-
coreerde inwoners vindt dit jaar 
niet plaats op Koningsdag, maar 
op zaterdag 26 april, omdat eerst-
genoemde op een zondag valt. De 
ontvangst is om 11.00 u in het ge-
meentehuis en eindigt om 12.30 u. 

9 april bestaat 
Schoonheidssalon Eindeloos 

A LW E E R  3 J A A R 
en wie jarig is trakteert.

De gehele maand april zijn er 
leuke acties.

 
SKEYNDOR ACTIE

Skeyndor special pack behandeling 
€65,00 i.p.v. €80,00

De behandeling bestaat uit:
Reiniging, wenkbrauwen model-

leren, peeling, onzuiverheden 
verwijderen, massage, special pack, 

dag en of nacht verzorging.
 

Tevens de gehele maand stapel 
korting op alle huidverzorging ook 

op de zonneproducten.
1 product 10% korting

2 producten 20% korting
3 of meer producten 30% korting
Korting niet geldig i.c.m. andere acties.

 
PUPA MILANO ACTIE

25% korting op alle lipstick, 
lipgloss en lippotloden.

Vanaf 2 make-up producten(bijv. 
oogschaduw, foundation, poeders) 

20% korting.

Borchmolendijk 12a |  5492AK St. Oedenrode 
T: 0413-474234

www.schoonheidssaloneindeloos.nl

 
 Bij U mijn hoogste goed, mijn God, 
 bij U ben ik geborgen. 
                     
 

Gekomen tot de leeftijd der sterken is,  
na een kortstondige ziekte,  

toch nog onverwachts van ons heengegaan  
mijn dierbare man, onze lieve vader en opa   

 

Jan van den Nieuwenhof 
Johannes Cornelis Theresia 

 
∗ Eindhoven, 7 april 1928          † Uden, 7 april 2014 

 
echtgenoot van 

 
Annie van den Nieuwenhof - Smedts  

 
 Boskant: Annie 
 
 Pointe-Noire, Congo: Michel en Anne-Marie 
   Sébastien 
   Nicolas 
 
 Nederweert-Eind: Mireille en leon 
   Anne 
 
De afscheidsdienst voor Jan wordt gehouden op zaterdag 12 april 
om 11.00 uur in de Lux-zaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. 
Samenkomst voor aanvang van de dienst in het crematorium 
waar tevens gelegenheid is om schriftelijk te condoleren. 
Jan is opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode. Gelegenheid om afscheid te nemen op 
vrijdag 11 april van 19.00 tot 19.30 uur. 
 

          Hazelaarstraat 40, 5492 ET Boskant 
 

 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte.

Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.

    
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet 
kunnen winnen. Na alle fi jne jaren die wij met haar mochten 
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten 
nemen van ons mam en oma 
  

Annie Hobbelen-Rovers
  

echtgenote van
  

Toon Hobbelen † 
  
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
  
    
   Tonny en Diane
      Marcel en Shannen
      Lotte en Pascal
   
   Marco en Angelique
      Dani
 
Boskant, 7 april 2014 
  
De avondwake is op vrijdag 11 april om 19.00 uur in de 
parochie H. Oda, locatie Heilige Martinuskerk te Olland 
aan de Pastoor Smitsstraat.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 12 april om 
10.30 uur in bovengenoemde parochiekerk gevolgd door 
de begrafenis op r.-k. begraafplaats H. Rita, Berkstraat te 
Boskant.

U kunt aansluitend aan de avondwake van 19.45 tot 20.30 
uur persoonlijk afscheid  nemen van ons mam in 
rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode. 
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Afscheid Frans van den Boomen als voorzitter van 
Stichting NAB

Op maandag 24 maart heeft het 
bestuur van Zalencentrum De 
Beckart en NAB (Nijnsels Alge-
meen Belang) op passende wijze 
afscheid genomen van voorzitter 
dhr. Frans v.d. Boomen. Zalencen-
trum De Beckart en het NAB gaan 
samen  een nieuw bestuur vormen. 
Dit bestuur zal binnenkort via de 
plaatselijke media aan u worden 
voorgesteld.
 
Frans v.d. Boomen is ruim 10 jaar 
voorzitter geweest van de Stichting   
NAB .Hij werd toegesproken door 
Frans Sijbers, de nieuwe voorzitter 

van De Beckart.  Sijbers benadrukte 
in zijn toespraak de vele verdiensten 
van Frans voor ‘ons durpke Nenzel’, 
zoals Sijbers het betitelde. Zonder 
zijn grote betrokkenheid had De 
Beckart er waarschijnlijk veel anders 
voor gestaan. Wij zullen hem dan 
ook zeker gaan  missen. Niet alleen 
als persoon maar ook wat betreft 
zijn bestuurlijke ervaring. Want zo-
wel in Nijnsel als in Sint-Oedenrode 
heeft hij zich zeer verdienstelijk ge-
maakt als vooraanstaand  politicus 
van de toenmalige Ouderenpartij 
en later BVT. Hij stond altijd voor 
iedereen klaar en menigeen heeft 

dan ook een beroep op hem kun-
nen doen. Dat heeft hij echter het 
nieuwe   bestuur ook nog  toege-
zegd. Zij het als vertrouwensman of 
in het geval men zijn advies nodig 
heeft bij het nemen van belangrijke 
beslissingen. 
 
Frans werd dan ook heel harte-
lijk bedankt voor zijn geweldige 
inzet. Als blijk van waardering 
werd hem een enveloppe met in-
houd overhandigd en zijn part-
ner een boeket bloemen. Tevens 
werd ook afscheid genomen van 
de andere bestuursleden van 
De Beckart: Zus Kusters, Betsie  
Verhagen, Harrie Vulders en 
Rien v.d. Loo. Deze laatste was 
wegens vakantie afwezig. Zus  
Kusters is meer dan 30 jaar be-
stuurslid geweest en nog begonnen 
in de toenmalige, voor  de echte  
Nijnselse mensen zeer bekende 
“aawe bouw”.  Zij wil nog graag 
betrokken blijven en heeft nog haar 
diensten aangeboden om deel te 
nemen in een van de nieuw te vor-
men commissies. Ook Betsie Verha-
gen heeft  verschillende jaren deel 
uitgemaakt van het bestuur en zij 
wil nog als vrijwilligster haar steen-
tje bijdragen. Van Harrie Vulders is 
reeds in december al uitgebreid af-
scheid genomen als  vorige voorzit-
ter van het NAB en hem werd het 
fotoboek van zijn afscheid aange-
boden.Zij werden allen dan  ook 
hartelijk bedankt voor de bewezen 
diensten.

Sijbers eindigde zijn toespraak met 
de woorden: ‘Niet het vele is goed, 
maar het goede is veel.’
Wat zeker van toepassing was voor 
datgene wat bovenstaande leden 
voor De Beckart betekend hebben.

v.l.n.r.: Betsie Verhagen, Harry Vulders, 
Zus Kusters en Frans van den Boomen

Nick de Laat fractieleider VVD 
Sint Oedenrode
De coalitiebesprekingen in de ge-
meente Sint Oedenrode zijn in volle 
gang. Parallel daaraan heeft de frac-
tie van de lokale liberalen van de 
VVD Nick de Laat gekozen als frac-
tieleider voor de komende raadspe-
riode.

Met zijn 27 jaar heeft de VVD na 
Freek Glorius, die niet herkiesbaar 
was, opnieuw gekozen voor een jon-
ge fractieleider. Nick heeft zijn studie 
bestuurskunde aan de Universiteit 
van Tilburg met succes afgerond 
en is nu werkzaam bij de provincie 
Noord-Brabant als adviseur kennis-
ontwikkeling leefbaarheid.  

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Uitvaartverzorging A. Kuis gaat samenwerken met Wilma van Casteren, ritueel begeleidster/stervensbegeleiding
Bij het overlijden van een fami-
lielid komt er veel op de nabe-
staanden af. Wilma van Casteren 
kan hen daarbij helpen. Als ritu-
eel begeleidster begrijpt ze wat 
mensen doormaken: “Met zo-
veel keuzes is het lasti g om in de 
beperkte ti jd en met alle emoti es 
de juiste beslissingen te nemen.” 

Sinds kort werkt Wilma van 
Casteren samen met Uitvaartver-
zorging A. Kuis, een van de voor-
naamste uitvaartondernemin-
gen in Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel en omgeving. Als de 
keuze valt op een afscheids-
dienst buiten de kerk, kan Kuis 
de nabestaanden aan Wilma van 
Casteren voorstellen. Waar Kuis 
alle organisatorische en prakti -
sche zaken rondom de uitvaart 

met zijn professioneel team re-
gelt, kan Wilma samen met de 
familie vorm en inhoud geven 
aan het afscheid.

‘In mij vinden mensen een gids’
“Er zijn veel mogelijkheden bij 
een uitvaart,” legt Wilma uit. 
“Het mooie van al die mogelijk-
heden is dat een uitvaart echt 
persoonlijk kan zijn. Passend bij 
zowel de wensen van de overle-
dene als de nabestaanden. In mij 
vinden mensen een gids.”

‘Warmte en liefde, ritme en rust’
“Als ritueel begeleidster zal ik 
– samen met de nabestaanden - 
woorden vinden die recht doen 
aan iemands persoonlijkheid, le-
vensloop en de emoti es bij de na-
bestaanden. In de afscheidsdienst 

zorg ik voor warmte en liefde, rit-
me en rust. Dat geeft  overzicht en 
vertrouwen in de emoti onele en 
hecti sche periode die aanbreekt 
als iemand overlijdt.
Omdat ik als zelfstandige werk, 
kunnen mensen ook voor mij 
kiezen als de keuze op een an-
dere uitvaartondernemer valt 
(ongeacht of er wel of geen 
sprake is van een uitvaartverze-
kering).”
Behalve uitvaartbegeleiding ver-
zorgt Wilma van Casteren ook 
stervensbegeleiding. Daarbij richt 
ze zich vooral op het loslaten van 
het leven. “Ik breng rust en ver-
trouwen als het einde van het 
leven nadert”, zegt Wilma die is 
opgeleid bij het Nederlands In-
sti tuut voor Stervensbegeleiding. 
Op haar website staan dankbare 

woorden van mensen voor wie 
ze reeds werkte: “Alles was be-
spreekbaar en al onze wensen 
betreff ende het afscheid werden 
geregeld. Dit is zo belangrijk, je 
kunt het immers niet overdoen.”
Tijdens de Seniorenmarkt in 
Odendael op 11 en 12 april kunt 
u kennismaken met het werk van 
het professioneel team van Uit-
vaartverzorging A. Kuis en Wilma 
van Casteren. Daar kunt u met 
hen in gesprek gaan of u maakt 
een afspraak voor een rusti g ge-
sprek bij u thuis.

Kijk voor meer informati e over 
Casteren Uitvaartzorg op 
www.casterenuitvaartzorg.nl
en voor Uitvaartverzorging 
A. Kuis op 
www.begrafenisencremati e.nl

advertorial

Marjon van de Ven Antwan Kuis Alfred Kuijper Wilma van CasterenJean Saris

Sluisplein 60
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel. 0413 472544
uitvaart@akuis.nl

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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



Woensdag 9 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5

Ik zoek een baan

Veel mensen zijn naarstig op zoek 
naar werk. De redactie van DeMooi-
RooiKrant wil werkloze Rooiena-
ren de kans geven om zich gratis te 
presenteren via dit medium. Bent u 
werkloos en wilt u een oproep plaat-
sen in DeMooiRooiKrant? Stuur dan 
een mail naar redactie@demooirooi-

krant.nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit een duidelijke (pas)foto 
en een tekstbestand (maximaal 100 woorden). Vermeld uw contactgege-
vens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u 
op kunnen nemen.

Weer een vlechthaag terug in het Rooise landschap

In het kader van het project “Vlecht-
heggen in het Groene Woud” wordt 
overal in dit gebied door verschil-
lende instanties hard gewerkt om 
de klassieke vlechtheggen terug te 
laten keren. Stichting Streekreke-
ning Het Groene Woud organiseert 
dit traject en zorgde voor cursussen 
waar rond de vijftien natuurwerk-
groepen aan deel hebben geno-
men. Zo ook IVN Rooi en Stichting 
Het Roois Landschap. Afgelopen 
zaterdag werd er door een groepje 
vrijwilligers flink getuinierd in het 
Dommelpark bij plan Dotterbloem, 
grenzend aan de parkeerplaats van 
Zwembad De Neul.

De volop in bloei staande gele dot-
terbloemetjes verwelkomden het 
team op de vroege morgen. Pieter 
van de Kamp, Henri van Weert, Carli 
Bronnenberg en Wim de Vrij be-
gonnen met het uitsorteren van de 
verschillende planten. “Het wordt 
geen eentonige heg”, zei Wim, be-
stuurslid van Stichting Het Roois 
Landschap. “We gebruiken onder 
andere Gelderse Roos, Hazelaar, 
Veldesdoorn, Mispel, Sporkenhout 
en wilde rozen.” Het groepje be-
gon met het planten in de gespitte 
grond. “De heg wordt ongeveer 
zeventig meter lang. We laten hem 
eerst hoog doorschieten, waarna we 

de takken knakken om te kunnen 
vlechten. Deze levendige afschei-
ding heeft rond de acht jaar de tijd 
nodig om te kunnen groeien. Hij 
komt er puur voor de sier te staan. 
Om de Rooienaren iets bij te bren-
gen over dit oude ambacht dat ook 
veel in ons dorp werd toegepast.”

Begin vorige eeuw werd het prikkel-
draad uitgevonden en daarom ver-
dwenen de vlechtheggen. De terug-
keer van deze afscheidingen is al een 
tijdje bezig. In 2008 werd de eerste 
geplant en sindsdien zijn er alweer een 
aantal te vinden in Sint-Oedenrode. 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 11 april liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden van onze wijkver-
eniging vanaf 16 jaar zijn welkom. 
Deze avond begint om 20.00 uur 
in Meerschot. Maar iedereen is 
vanaf 19.30 welkom. Gezien de 
tijd van het jaar zal de loterijprijzen 
in het teken van Pasen zijn.

Willem van der Pasch stapt uit CDA
Na overleg van bestuur en fractie 
van CDA Rooi als voorbereiding 
op de coalitiebesprekingen heeft  
Willem van der Pasch besloten uit de 
CDA-fractie te stappen. 

Willem van der Pasch had zich be-
schikbaar gesteld als wethouders 
kandidaat maar vond hiervoor bin-
nen eigen gelederen onvoldoende 
steun. CDA Rooi betreurt zijn besluit 
ten zeerste. CDA Rooi is Willem er-

kentelijk voor zijn inspanningen voor 
de partij in de afgelopen jaren. Op 
woensdag 9 april aanstaande vindt 
een ingelaste Algemene Ledenver-
gadering plaats om de leden te in-
formeren.

Iedere zondag open
tot en met vaderdag
Klokjesbloem 
(Campanula Addenda)
Hoogte 25 cm, halfschaduw,  
potmaat 12 cm.

Per stuk 3.99

erdag
m 
Addenda))))))))))))))))))))))))))))))))))

halfsc

99

chaduw,,,,,,,,  

prijsplukker
Nú 2 stuks

 5.-
Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 10/04  t/m wo 16/04/2014
Hartenstraat (€ 7,50) (wo.9  april) 20:00, vr./za. 21:45 12 Years a Slave (€ 7,50) zo. 

17:30, Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) (wo. 16 april) 13:45 
K3 Dierenhotel (€ 5,00) za. 11:30, zo. 10:30 Toen Was Geluk Heel Gewoon  (€ 7,50)  
do./ma./(wo.16 april) 20:00, vr./za.19:30, zo 20:15 Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.9 april) 
13:45 & 16:00, vr. 16:45, za. 13:30 & 16:00, zo. 12:45 & 15:15 .(wo.16 april) 16:00

SPECIALS:  Biobest 50+ deze week : Elle S’en Va  (€6,00)  do/vr 14:00
Ladies Night: The Other Woman (€13,50) wo. 23 april 20:00.

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

 

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

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

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

 
Nu rente vanaf :

 
10 jaar vast met NHG 3,80%
20 jaar vast met NHG 4,10%
30 jaar vast met NHG 4,50% 

 
En zeer scherpe advies -/ bemiddelingskosten.

 
Maak vrijblijvend een afspraak met één van 
onze adviseurs en bekijk de mogelijkheden !

 
*Rente per 24-03-2014 onder voorbehoud van rentewijzigingen
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Basisschool Kienehoef komt in 
actie voor Alpe d’HuZes
Basisschool Kienehoef gaat aan-
dacht besteden aan de actie van Alpe 
d’Huzes. Op dinsdag 15 april a.s. 
houdt de school een sponsorloop. Bui-
ten dat ze geld ophalen voor onderzoek 
naar kanker, is het ook belangrijk dat 
de kinderen bewust worden van het 
belang van een gezonde levensstijl.

“Opgeven is geen optie.” Alpe d’Huzes 
zes keer of vaker op één dag beklim-
men. “Gekkenwerk, dwazen!” zegt 
menigeen! Maar deelnemers aan deze 
actie doen dat niet alleen vanwege de 
sportieve uitdaging, maar ook om geld 
op te halen voor KWF kankerbestrij-
ding. Stichting Alpe d’Huzes draait vol-
ledig op vrijwilligers. Alle kosten wor-
den door de deelnemers en vrijwilligers 
zelf betaald. Het ingezamelde bedrag 
komt ten goede aan dit speciale fonds.

Ton van Schaayk en Ralf Dirven, beide 
vaders  van kinderen op basisschool 
Kienehoef, gaan samen de boven-
staande uitdaging aan. De kinderen van 
basisschool Kienehoef willen graag een 
steentje bijdragen. Dat gaan ze doen 
door een sponsorloop te houden voor 
de groepen 1 t/m 8. Deze vindt plaats 
op dinsdag 15 april van 13.30 uur tot 
15.30 uur rondom het schoolgebouw. 
Om 13.30 uur wordt het startsein ge-
geven, waarna de leerlingen in een half 
uur zoveel mogelijk rondjes gaan lopen. 
Per ronde kunt u een bijdrage geven, 
maar natuurlijk is een bijdrage voor de 
totale sportieve prestatie ook mogelijk. 
Het kan dus zijn dat binnenkort de leer-
lingen van basisschool Kienehoef aan 
uw deur komen met de vraag of u ze 
wil sponsoren. Hopelijk kunnen ze hier-
bij op uw steun rekenen.

Fietsvrienden bedenken ludieke acties voor Alpe d’Huzes

Honderden mensen meegezogen in enthousiasme

Aan Alped’Huzes meedoen is al lang 
geen unieke activiteit meer. Nobel 
is het echter nog steeds. Vooral de 
manier waarop Ralf Dirven, Ton van 
Schaaijk en Jan van Vroenhoven par-
ticiperen. In plaats van de hand uit 
steken, bedachten ze aangename 
acties waar honderden mensen van 
kunnen profiteren. De deelnemers 
schenken geld, maar krijgen er veel 
vertier voor terug.

Een benefiet(s)diner voor vrienden, 
familie en bekenden, een sponsor-
loop op basisschool Kienehoef en een 
wielerronde voor tweehonderd fiets-
liefhebbers. Drie leuke evenemen-
ten die de mannen het nodige geld 
op moeten leveren om hun target te 
halen. Deelname aan Alped’Huzes 
vereist namelijk een bepaalde inleg. 
Ralf, Ton en Jan rijden mee met team 
Jumbo uit Veghel. “Op zaterdag 
gaan we regelmatig met mensen van 
die club fietsen”, vertelt Ralf, eige-
naar van Brasserie de Beleving. “Ze 
hadden enkele plekken over voor Al-

ped’Huzes en vroegen aan ons of we 
interesse hadden. Na even denken 
wilden we graag meedoen.” De he-
ren geven toe het vooral voor de uit-
daging te doen, maar ook persoonlijk 
hebben ze zeker iets met het KWF.  
Twee jaar geleden deden Ralf en 
Jan mee aan Ventoux3, een soort-
gelijk evenement. Destijds was het 
benefiet(s)diner een groot succes. 
Daarom werd het ook nu weer van 
stal gehaald. Het paradepaardje is 
echter de rit Rondom Rooi. “Een idee 
van Gerry van Gerwen”, spreekt Ralf 
dankbaar. “We wilden hem vragen 
voor een clinic, maar gaf ons op onze 
falie door te zeggen dat we groter 
moesten denken. Toen kwam hij op 
het idee om met een tweehonderd 
wielrenners tellend pelotonover de 
weg te gaan koersen. Onder bege-
leiding van echte wedstrijdmotards.” 
De inschrijving voor de 150km (2 x 
75km) lange rit, die op zondag 18 
mei vanaf 10 uur plaats zal vinden, 
is inmiddels begonnen. “We willen 
iedereen de kans geven om mee te 

doen. Wie het eerst komt, die het 
eerst maalt”, roept Jan. 

De ouderraad van basisschool Kie-
nehoef waar de kinderen van Ton en 
Ralf op zitten, hebben aangeboden 
om op 15 april een sponsorloop te 
gaan houden. Dat is de kers op de 
slagroomtaart. “De hele school doet 
mee, dat is toch fantastisch!” jubelt 
Ton. Ondertussen zijn de heren alvast 
begonnen met trainen. Met een ge-
rust hart, want met de inleg komt het 
wel goed. Vooral als je honderden 
mensen op een ludieke manier mee-
zuigt in het enthousiasme.

Rondom Rooi. Aankomst: +/- 15.40 
uur, Kosten: € 35,- voor 150 km en  
€ 20,- voor 75 km Inschrijven: via email 
rondomrooi@brasseriedebeleving.nl. 
Per retour mail krijgt u een startnum-
mer. Deelname aan de BBQ (inclusief 
2 consumpties) verzorgd door Bras-
serie de Beleving is € 15,- p.p. Graag 
bij inschrijving duidelijk te vermelden! 
Aanvang barbecue 16.15 uur.

Draagt u harmonie Nijnsel een warm hart toe?

Draagt u harmonie Nijnsel een warm 
hart toe?Aanstaande zaterdag 12 
april komen de leden van de Nijn-
selse harmonie, oud ijzer ophalen.  
Iedereen die nog een oude keuken-
trap  teil of  fiets heeft staan kan zich 

opgeven, en het wordt gratis opge-
haald. Alles wordt opgehaald zolang 
het maar bestaat uit metaal. Dus 
niet alleen ijzer maar ook RVS, ko-
per, aluminium, lood en zink. Heeft 
u nog iets staan waar u vanaf wil 

kunt u zich aanmelden via Sjack van  
Beljouw 0413-354765 of mailen 
naar ijzer@kpnmail.nl.  Dit alles 
wordt gedaan om de clubkas te ver-
sterken, dus alle beetjes helpen!

Koorzangers gezocht
Fanfare Nos Jungit Apollo (NJA) te 
Sint-Oedenrode viert dit jaar haar 
150-jarig bestaan.  Dit jubilerend mu-
ziekgezelschap wil het jubileumjaar 
2014 op 9 november afsluiten met een 
Jubileum-Promsconcert in Sporthal De 
Streepen. 

The Queen Symphony:
Het is een wens van dirigent Carlo Ba-
lemans om tijdens deze slotmanifes-
tatie, naast de nodige populaire num-
mers, ook The Queen Symphony van 
Tolga Kashif uit te voeren. Dit magis-
trale werk, gebaseerd op wereldbeken-
de melodieën van de vermaarde rock-
groep Queen, vereist echter een groot 
gemengd koor (S-A-T-B) bestaande uit 
tenminste 60, maar het liefst 100 koor-
leden. 

Projectkoor o.l.v. Lucas Vis:
Speciaal hiervoor wil NJA een project-
koor in het leven roepen, dat onder 
leiding van niemand minder dan Lucas 
Vis klaargestoomd zal worden om op 
een waardige wijze de fanfare bij te 
staan in de uitvoering van met name 
The Queen Symphony. “Met name” 
houdt in, dat er naast The Queen 
Symphony ook andere populaire wer-
ken door het projectkoor ondersteund 
zullen worden. 

Lokaal en regionaal talent:
Momenteel is een speciale commissie 
binnen de fanfare, onder leiding van de 
dirigent Carlo Balemans, bezig om de 
muzikale invulling van dit Promscon-
cert in zijn geheel gestalte te geven. 
Het ligt in de bedoeling om lokaal en 
regionaal talent bij de uitvoering van 
diverse populaire nummers in te zetten.

Repetitiedagen:
De koorrepetities vinden plaats op za-

terdagochtenden te beginnen op zater-
dag 14 juni 2014. De overige data zijn: 
21 en 28 juni.
Daarna is het zomervakantie en wordt 
de draad weer opgepakt op zaterdag 
23 augustus. Vervolgens wordt er we-
kelijks gerepeteerd, wat uiteindelijk 
uitmondt in een generale repetitie op 
zaterdag 8 november in Sporthal De 
Streepen en het Jubileum-Promscon-
cert op zondag 9 november.

Repetitietijden:
De repetities worden gehouden in za-
lencentrum De Beurs van 10:00 – 11:45 
uur, zónder pauze, zodat iedereen weer 
op tijd thuis kan zijn. Degenen die daar 
behoefte aan hebben kunnen vóór 
aanvang, of na afloop van de repetitie 
gezellig samen iets drinken en/of ‘zo 
maar wat buurten’. 

Opgeven:
Belangstellenden kunnen zich opge-
ven via www.fanfarenja.nl, de website 
van NJA. Onder het kopje CONTACT 
vindt u een contactformulier. Vult u bij 
‘Onderwerp’ alstublieft ‘projectkoor’ 
in. Vergeet niet in uw ‘bericht’ te ver-
melden wat uw stemsoort is (HOGE 
Sopraan, Sopraan, Alt of Countertenor, 
Tenor, Bariton, of Bas) en als u er geen 
moeite mee heeft uw leeftijd. Alleen 
als u als sopraan in staat bent om pro-
bleemloos een C3 te zingen, wordt u 
vriendelijk verzocht HOGE Sopraan in 
te vullen.
Tevens vindt u op deze website con-
tactgegevens omtrent de secretaris van 
NJA, die u kunt bellen voor meer infor-
matie indien gewenst. Graag opgeven 
vóór 1 mei. Tegen 1 juni krijgen de 
deelnemers een koorpartituur thuisge-
stuurd met daarbij instructies om zich 
voor te kunnen bereiden op de eerste 
repetitie. 

VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING.

Diverse percelen cultuurgrond in het buitengebied 
van Son en Breugel / Sint-Oedenrode, 

gelegen aan een verharde weg.
Totale perceelsgrootte: 11 hectare, 58 are en 70 centiare.

De diverse percelen worden in 3 koopopties aangeboden! 

Aanvaarding: in overleg, uiterlijk per 1 juni 2014
De inschrijftermijn eindigt op vrijdag 02 mei 2014 om 12:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Telefoon 0492-525 552     info@helmond.vansantvoort.nl

V.l.n.r. Jan van Vroenhoven, Ralf Dirven en Ton van Schaaijk
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OPENING 18 april 

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

WWW.INESSENSA.NL

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

open dag vrijdag 18 april 10.00 - 18.00 uur

Naam:

Email:

Tel. nr:

#
25% KORTING

PURE ONTSPANNING

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

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

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

Hartelijke groet, 
Erna de Wit

Open Dag vrijdag 18 april

Schoonheidssalon INESSENSA Sint-Oedenrode opent haar deuren

Ben je toe aan een heerlijk momentje 
voor jezelf? Dan is er voor jou goed 
nieuws! Op vrijdag 18 april opent 
Erna de Wit haar INESSENSA schoon-
heidssalon aan de Schijndelseweg 
25 in Sint-Oedenrode. Het is dé plek 
waar je echt kunt ontspannen, terwijl 
je huid tegelijkertijd wordt verwend 

met een heerlijke schoonheidsbehan-
deling.

Open dag
De feestelijke opening vindt plaats op 
vrijdag 18 april 2014. Tussen 10.00 en 
18.00 uur ben je van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen in deze 

nieuwe schoonheidssalon. Erna de Wit 
vertelt je alles over de visie van INES-
SENSA en leidt je rond in de salon. Ook 
Annemarie Koenen-Manders, grond-
legster van INESSENSA, is de gehele 
dag aanwezig. Zij kan je onder andere 
informeren over de mogelijkheden van 
permanente ontharing met enzym-

technologie. Als dank voor je komst 
ligt er een leuke attentie voor je klaar!

Over INESSENSA
INESSENSA is een bijzondere schoon-
heidssalon waar het echt om jou 
draait. De ervaren en gepassioneerde 
schoonheidsspecialistes geven je de 
volledige aandacht en zorgen dat je 
je volledig ontspant en op je gemak 
voelt. De schoonheidsbehandelingen 
zijn bij INESSENSA niet alleen op ui-
terlijk, maar ook op innerlijk gericht. 
De behandelingen zijn er ‘belevingen’. 
Ze nemen je mee op een reis los van 
tijd en plaats en laten je een diepe 
ontspanning beleven. En dat verschil 
merk je! Als je je goed voelt, kan je de 
wereld aan…. Erna: “Ik ben echt heel 
blij! Lekker met mensen werken, met 
gevoel werken in plaats van met cijfers 
en programma’s. Ik vind het heerlijk 
en heb er nog geen dag spijt van ge-
had dat ik me heb laten omscholen tot 
schoonheidsspecialiste. Ik denk zelfs 
weleens ‘had ik het maar tien jaar eer-
der gedaan.’ “ Erna is nu 42 en heeft 
er, vanwege haar leeftijd, voorafgaand 
aan de opleiding goed over nagedacht 
of ze het nog wel zou doen. Het ant-
woord luidde volmondig ‘ja’ want de 
levenservaring die ze heeft is juist een 
voordeel, weet Erna.

Cenzaa
Erna heeft gekozen voor het merk Cen-
zaa. Dat is revolutionair door de filoso-
fie van ontspanning, huidverbetering, 
gezondheid en onvergetelijke geursen-
saties. Cenzaa staat voor natuurlijke 
huidverzorging met traditionele the-
rapeutische werkstoffen in combinatie 
met high-tech samenstellingen. Ont-
spanning en huidverbetering gaan bij 
Cenzaa hand in hand, huidverbetering, 
geursensatie en wellness zijn de be-
langrijkste redenen waarom Erna voor 
dit product gekozen heeft.

Voordelig kennismaken
Om je voordelig kennis te laten maken 
met de goede huidverzorging en pure 
ontspanning van INESSENSA, ontvang 
je tijdelijk 25% korting op alle behan-
delingen en schoonheidsproducten. 
In de advertentie elders in deze krant 
vind je hiervoor een 25% kortingsbon. 
Je kunt de bon inwisselen tot en met 1 
augustus 2014.

Kijk voor meer informatie en openings-
tijden op www.inessensa.nl. 
INESSENSA Sint-Oedenrode, 
Schijndelseweg 25, 
5491 TA Sint Oedenrode
Telefoon: 0610-367448 en 
e-mail: sint-oedenrode@inessensa.nl

advertorial

Afsluiting kaartseizoen Boskantse buurtverenigingen
Donderdag 3 april was het de af-
sluiting van het kaartgebeuren dat 
gehouden werd in Boskant, in de 
Vriendschap. Dit seizoen bestond 
uit zeven avonden, waarin gerikt 
en gejokerd kon worden. De op-
komst werd elke keer steeds beter. 
Het enthousiasme elke keer groter. 
Toen was er aan het einde van deze 
avond niet alleen de uitreiking van 

de prijzen voor de drie winnaars van 
deze avond, maar ook de winnaars die 
het meest gescoord hadden tijdens dit 
hele seizoen werden bekend gemaakt 
en op een prijs getrakteerd. Gespon-
sord door bloemisterij Brekelmans en 
de Boskantse buurtsuper. Wat was 
het spannend, wie zou dat zijn? Op 
de derde plaats kwam Harrie Biemans 
met 173 punten, op de tweede plek 

kwam Annie Bekkers met 190 punten 
en met 220 punten scoorde Tonnie 
Habraken de eerste prijs. Hiermee is 
de zomerstop voor dit kaartgebeu-
ren aangebroken. In de maand okto-
ber 2014 worden in de kom van de 
Boskant weer huis aan huis de folders 
uitgedeeld, met de nieuwe data voor 
de volgende kaartavonden. Mensen 
van buiten de kom, of nog verder 

weg, kunnen altijd op de site van de 
Beukenbuurt kijken en de plaatselijke 
media in de gaten houden. Daar staat 
het ook maandelijks in. Dus beste 
mensen, allemaal een fijne zomer en 
tot in de maand oktober. Dan gaan 
we er weer voor. Groetjes van de Beu-
kenbuurt, Ritabuurt en Boskant-West. 

Bel ons of kijk op onze website voor de diverse mogelijkheden die wij bieden
Telefoon: 0413-474901 – www.derooiseboerderij.nl

Om de lente te verwelkomen hebben wij 
een feestelijk Paasarrangement samengesteld

Ons restaurant is 1e Paasdag geopend voor lunch en diner 
Op 2e Paasdag zijn wij alleen geopend voor het diner

  
Voor de lunch ontvangen wij u dan om 13.00 uur 

Voor het diner ontvangen wij u graag vanaf 18.00 uur 
Wij ontvangen u dan met een bruisend glas prosecco

Aansluitend serveren wij een feestelijk 4-gangen keuzemenu 

Menu
Tompouce van gerookte zalm en forel, gebakken coquille st.-Jacques,

Hollandse garnalen en een dille/limoencrème
of

Carpaccio van runderhaas met geschaafde Parmezaan,
truffelcrème en krokante Parmaham

*******
Licht gebonden soep van ‘Rooise’ asperges

met een julienne van achterham en groene kruiden
*******

Geroosterde heilbotfilet met krokante gamba,
‘Rooise asperges’ en een saus van peterselie en noilly-prat

of
Tournedos van ossenhaas met saus marchand de vin,

‘Rooise asperges’ en mousseline van opperdoezer
*******

Feestelijk Paasdessert

€  39.50 pp
Inclusief glas Prosecco

Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij in overleg met u
een speciaal kinderpaasmenu 

€ 16.50 pp
Bel ons of kijk op onze website voor de mogelijkheden die wij bieden

Telefoon: 0413-474901 -  www.derooiseboerderij.nl

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl
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Aandachtspunten van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 
Inloopavonden fusie gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Op 10, 18, 19 en 20 februari zijn 
inloopavonden georganiseerd in de 
drie gemeenten, waarbij vooral het 
doel was om in gesprek te komen 
met de bezoekers over de fusie met 
onze drie gemeenten. De belang-
stelling voor deze inloopavonden 
was niet groot. De gemeenten kre-
gen wel veel waardevolle opmer-
kingen, die de bezoekers als wens 
in de wensboom konden ophangen. 
Deze aandachtspunten zijn van toe-
gevoegde waarde en deze inbreng 
wordt meegenomen in het vervolg-
traject.

Aandachtspunten
In de drie gemeenten bleek dat 
vooral de ‘hoe’ vraag van de fusie 
speelt bij de bezoekers. De meeste 
bezoekers zijn wel overtuigd van 
het nut en de noodzaak van het 
samengaan en spraken uit dat een 
samenvoeging van Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel voor hen een 
hele logische stap is. Zorg dat je ‘het 
goede’ behoudt, zoals het beleid op 
het gebied van Wmo, AwBZ, leef-
baarheid en evenementenbeleid. 
Transparantie is gewenst, dus ook 
de voor- en nadelen van een fusie 
moeten inzichtelijk gemaakt wor-

den. Aandacht werd daarnaast ook 
gevraagd voor het behoud van iden-
titeit en de invloed van de dorps- en 
wijkraden. De initiatieven voor bur-
gerparticipatie en zelfsturing worden 
omarmd.

Vervolgtraject/participatie  
Met de afronding van deze eerste 
fase van informeren gaan we over 
naar de tweede fase, de fase van 
participatie. De aanwezige inwoners 
spraken duidelijk de wens uit om bij 
het vervolgproces betrokken te blij-
ven en ook een duidelijke rol voor 
zichzelf te zien in het fusieproces. De 
gemeenten Schijndel, Sint-Oeden-
rode en Veghel hopen dat de inwo-
ners, ondernemers en maatschappe-
lijke organisaties meedenken bij de 
inrichting van de nieuwe gemeente.

Informatie
Informatie over het fusieproces en 
het participatietraject volgt nog. 
Voor vragen over dit persbericht 
kunt u terecht bij de voorzitter van 
de stuurgroep, burgemeester Eug-
ster van de gemeente Schijndel. U 
kunt haar bereiken via het cluster 
Communicatie van de gemeente 
Schijndel, tel. 073 544 08 04.

Unieke kwekersformule voor particulier: kopen aan de bron?

Streekbelevingscentrum De Gasthuishoeve opent in 
paasweekend

Mooie vormbomen, bijzondere 
hagen, bloeiende struiken en me-
diterrane planten geven elke tuin 
of terras een persoonlijke noot. Bij 
Streekbelevingscentrum De Gast-
huishoeve aan de Liempdseweg 
31 te Sint-Oedenrode, vinden par-
ticuliere tuinliefhebbers honderden 
soorten groen en streekproducten 
uit de regio. Bezoekers kopen recht-
streeks bij de teler. De Gasthuis-
hoeve opent op paaszaterdag 19 
april om 9.30 uur. Ook tijdens beide 
Paasdagen 20 en 21 april, zijn jong 
en oud welkom van 9.30 tot 18.00 
uur. Daarna is het streekbelevings-
centrum dagelijks open. 

Kwekers uit het Groene Woud reali-
seerden een unieke formule: een com-
plete voorbeeldtuin in de open lucht, 

een enorm as-
sortiment me-
diterrane plan-
ten plus een 
‘dorpsp le in ’ 
met streek-
producten uit 
de wijde regio. 
De showtuin 
kent zo’n vijf-
tig verschillende grassen, een keur 
aan vormbomen, heide, fruitbomen 
en niet één haagstek, maar een reeks 
hagen. Inclusief met voorlichting over 
de juiste plaats, grondsoort en on-
derhoud. Geadviseerd door senioren-
boomkwekers kiezen particulieren de 
boom, struik of plant die past in hun 
tuin en kopen rechtstreeks aan de 
bron, in het centrum. 

Voor bananenplanten, vijgenbomen 
of ander zuidelijk ‘groen’ wandelt 
het publiek de mediterrane omge-
ving binnen. Kuipplanten voor bal-
kon of terras in overstelpende soor-
ten en maten; ze worden allemaal 
gekweekt in deze Brabantse streek. 
Elk groenproduct heeft z’n eigen 
kweker zodat de consument direct 
kan zien waar zijn aanwinst vandaan 

komt. En geen mogelijkheid tot ver-
voer? Aankopen worden thuisge-
bracht. 
Op het dorpsplein vinden bezoekers 
de meest uiteenlopende voortbreng-
sels uit de volle grond: van pastinaak 
tot aardpeer, van aardbei tot asper-
ge. Alles uit eigen Brabantse kweek. 
Voor jong en oud 
Hun vak uitdragen en particulieren 
de groei laten zien van boom tot 
kluit met alle bijbehorende proces-
sen. Dat is de insteek van 35 samen-

werkende kwekers. Deze unieke 
formule vindt de bezoeker nergens 
in Nederland. De duizenden meters 
voorbeeldtuin zowel buiten als bin-
nen, nodigen uit tot speuren en win-
kelen in groen. Vanuit de buitentuin 
komen bezoekers op het authentiek 
ingerichte dorpsplein met z’n ter-
ras, kinderspeelplaats, nagebouw-
de Paulusgasthuisjes en vele, vele 
marktkramen. Even verderop wacht 
de mediterrane tuin. Met een vijver, 
schelpenstrand, bruggetjes, verschil-
lende bestratingen en uiteraard alle 
mogelijke klim- en zuidelijk planten. 
Potgrond, stekjes en plantjes liggen 
klaar om kinderen te prikkelen de 
groene wereld te ontdekken. Op de 
website vindt u alle informatie, pro-
ducten en volledige productinforma-
tie. www.gasthuishoeve.nl 

Ondernemers op zoek naar 
‘financiering van de toekomst’
De tijden zijn veranderd. Voor 
ondernemers is het niet meer 
vanzelfsprekend dat de bank hun 
toekomstplannen wel zal finan-
cieren, en zeker niet voor honderd 
procent. Bovendien vragen banken 
meer zekerheden en/of stellen ze 
zwaardere eisen aan het onder-
nemersplan. Daar komt bij dat de 
regelgeving is aangescherpt en dat 
banken zelf ook aan steeds kriti-
scher normen moeten voldoen. 
Het midden- en kleinbedrijf zal op 
zoek moeten naar nieuwe bron-
nen.

Gelukkig zijn er voor onderne-
mers met uitbreidingsplannen of 
innovatieve ideeën wel degelijk 
alternatieve financieringsbronnen 
beschikbaar. Bijvoorbeeld: krediet-
unies, microkredieten, obligatie-
fondsen voor het mkb, ‘crowd-
funding’ en nieuwe vormen van 
coöperatief bankieren. Wie zijn de 
aanbieders daarvan? Wat hebben 
zij de ondernemer precies te bie-
den en wat verwachten zij terug? 
Wat betekent alternatieve finan-
ciering voor de bestaande relatie 
met de bank? Of omgekeerd: kan 
een ondernemer misschien zelf als 
financieringsbron dienen voor een 
collega, zodat hij meer rendement 
haalt uit zijn eventuele reserves? En 
hoe vinden die collega’s elkaar?

Voorlichtingsavond
Binnenkort organiseert Van de Ven 
Accountants | Adviseurs voor on-
dernemers de voorlichtingsavond 
‘Nieuwe bronnen van financiering’, 
waarin al deze vragen aan de orde 
komen. Gastspreker is Robert Vos 
van 4wrdfinance en Kredietunie 
Brabant. Vanuit zijn jarenlange 
expertise op het gebied van finan-
cieringen kan hij als geen ander 
inzicht verschaffen in de veran-
derde verhouding tussen krediet-
aanvragers en kapitaalverschaffers 
en in de alternatieven die er voor 
ondernemers zijn. Vos werkte in 
het verleden als bedrijvenadviseur 
bij de Rabobank en bij ABN Amro 
en is nu actief als zelfstandig advi-
seur, waarbij hij vaak optreedt als 

bemiddelaar tussen kredietaanvra-
gers en –verstrekkers. De avond 
wordt afgesloten met een bijdrage 
van Guido Evers van Van de Ven 
Accountants | Adviseurs. Hij zal in-
gaan op de vraag hoe de belegger 
het rendement op zijn vermogen in 
box III kan verhogen (bijvoorbeeld 
dus door een collega-onderneming 
te helpen financieren) en wat daar-
van de fiscale en andere conse-
quenties zijn.

De voorlichtingsavond is toeganke-
lijk voor ondernemers in het mid-
den- en kleinbedrijf en eventuele 
introducés. Er zijn voor de deelne-
mers geen kosten aan verbonden. 
Voor aanmelding: zie kader.

Uitnodiging
Op donderdag 17 april 2014 orga-
niseert Van de Ven Accountants / 
Adviseurs een voorlichtingsbijeen-
komst over ‘Nieuwe bronnen van 
financiering’. Er worden presenta-
ties verzorgd door financieringsex-
pert Robert Vos en fiscalist Guido 
Evers. Na de presentaties is er ge-
legenheid om vragen te stellen. De 
bijeenkomst vindt plaats in Zalen-
centrum De Beckart, Oude Lies-
houtseweg 7 te Sint-Oedenrode 
(Nijnsel). De ontvangst is om 20.00 
uur; de eerste presentatie begint 
om 20.30 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelding vooraf is gewenst. Be-
langstellenden kunnen een of meer 
plaatsen reserveren door een e-
mail te sturen naar reactie@vdven.
nl of te bellen met 0413-491111.

advertorial

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Organisaties kunnen projectvoorstel indienen

Stichting Streekrekening Het Groene woud wil 
meer stedelingen betrekken
De steden Tilburg, Eindhoven en ’s-
Hertogenbosch liggen rondom het 
unieke Nationaal Landschap Het 
Groene Woud. Een gebied dat be-
staat uit prachtige natuurgebieden 
en authentieke landschappen. Een 
ideale mix tussen natuur, cultuur en 
vermaak. Inwoners van de steden 
zijn zich lang niet allemaal bewust 
van de unieke waarden van het 
gebied waarin zij wonen. Daarom 
wil Stichting Streekrekening Het 
Groene Woud de betrokkenheid 
vergroten middels het honoreren 
van een project dat de relatie tus-
sen de stedelingen en Het Groene 
Woud versterkt met een bedrag 
van maximaal € 15.000,-. 

Bijdrage vanuit het Streekfonds
Stichting Streekrekening Het Groe-
ne Woud ziet graag dat er projec-
ten worden ontwikkeld met als doel 

om de relatie tussen de stedelingen 
en Het Groene Woud te versterken 
en dat deze projecten worden uit-
gevoerd door organisaties die een 
verbinding hebben met stedelijke 
inwoners. Bijvoorbeeld doordat zij 
gevestigd zijn in één van deze ste-
den of in één van de omliggende 
plaatsen. Daarom stelt Stichting 
Streekrekening Het Groene Woud 
€ 15.000 beschikbaar aan het pro-
jectvoorstel (of 2 x € 7.500,- aan 
de projectvoorstellen) die hier het 
meest op aansluit(en). Een mooi 
bedrag waarmee een organisa-
tie niet alleen Het Groene Woud, 
maar ook zichzelf duidelijk op de 
kaart kan zetten. Het landschap-
pelijk effect van het project (of de 
biodiversiteit) moet niet alleen bin-
nen de stad, maar ook substantieel 
buiten de stad beleefbaar en zicht-
baar zijn. 

Projectaanvraag
Organisaties die een projectidee 
hebben worden uitgenodigd om 
voor 30 mei 2014 een projectvoor-
stel in te dienen via streekhuis@het-
groenewoud.com. De projectaan-
vraag moet voorzien zijn van een 
(kort en bondig) projectplan met 
daarin onder meer de gegevens 
van de aanvrager, een omschrijving 
van het project en de planning.  Op 
de website www.hetgroenewoud.
com onder het kopje ‘Streekfonds’ 
> ‘Projecten’ > ‘Lopend’ vindt u 
meer informatie over het project. 
Op deze website is ook aangege-
ven wat de aanvraag tenminste 
moet omvatten. 

Voor meer informatie over de pro-
jectaanvraag kunt u terecht bij 
Désiré van Laarhoven, projectse-
cretaris van Stichting Streekreke-
ning Het Groene Woud (streekre-
kening@hetgroenewoud.com of 
06-83246226). Op basis van de 
ingediende projectvoorstellen wor-
den door het bestuur van Stichting 
Streekrekening Het Groene Woud 
twee tot drie projecten geselec-
teerd die worden uitgenodigd voor 
een gesprek met twee bestuursle-
den. In september 2014 besluit het 
bestuur van Stichting Streekreke-
ning Het Groene Woud vervolgens 
definitief of wel/geen bijdrage 
wordt toegekend.

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

Eierspel in Wereldwinkel

Vanaf woensdag 9 april tot paas-
zaterdag 19 april 12:00 uur is een 
mooie prijs te verdienen door in de 
wereldwinkel te raden welk ei be-
hoort bij de aangegeven naam en dit 

ter plaatse in te vullen. Zowel jong 
als oud is welkom. ’s Middags wordt 
de prijswinnaar bekend gemaakt. 
Bijgaande foto geeft een indruk van 
de opgestelde eieren.

Wie is de beste secretaresse van 
Sint-Oedenrode
Op 17 april is het weer secretares-
sedag! Heeft u de beste secreta-
resse van Sint-Oedenrode. Meld 
haar dan aan via info@mooirooi.nl  
met een kleine motivatie erbij. Zorg 
ervoor dat we uw secretaresse ver-
rassen met een bloemetje van www.
verstuureenbloemetje.nl . Graag in-
sturen voor 16 april 12.00 uur. 

Nu heb je jezelf vast al eens eerder 
afgevraagd waar secretaressedag 
vandaan komt. Deze dag is in het le-
ven geroepen om de secretaresse in 
het zonnetje te zetten en stil te staan 
bij de toegevoegde waarde van de 

secretaresse voor de organisatie. 
Daarnaast wilden zij ook graag het 
imago van het secretaressevak ver-
beteren. 

Het is in Nederland in het leven ge-
roepen op 20 april 1989 en geïntro-
duceerd door Secretaresse Magazine 
en StarJob Secretaresse Uitzendbu-
reau. Secretaressedag wordt in Ne-
derland elke derde donderdag van 
april gevierd! Het zal je natuurlijk 
vast niet verbazen, maar 90% van 
alle secretaresses die een presentje 
krijgen, ontvangt een prachtige bos 
bloemen.

John en Marloes
Gefeliciteerd met jullie huwelijk. 

Veel geluk samen!

Wij zijn superblij met de 
geboorte van onze kleinzoon

BAS

Opa Jan en oma Mieke van den Berg
Opa Hub en oma Ellie Smolders

deze Marsmèn 
is nu écht 50 

De Witlokjes

Het is waar, 
ze wordt 50 jaar 

De Kinderen

"TIZZELKE"

25 jaar
Gefeliciteerd
"IA" ram

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.

Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Anouk Janssen en
Nick Voets

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

 

NU i.v.m.15 JARIG BESTAAN
15 rijlessen € 450,- !!!

www.rijschoollestbest.nl

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

Mun benkske
Ut is alweer un tedje geleeje desse 
dee`s benkske geplaand hebbe. De 
bewuste dag liep ik hier met mun 
hundje en die struiken wier met de 
grond gelijk gemaokt. Ik zeej zoo! 
Kunde er nie een op zithoogte zao-
ge, Hij unne meetlat gehaold en liet 
er gin gras over groeien. `s avonds 
stond er mun benkske.  Hopelijk 
voor twintig jaor mijn idee. Dit is un 
waor verhaol, want dieje wandelaar 
was ik, H. v. Amelsfort.

Dit ‘benkske’ staat tussen Liempde 
en Olland aan de Herscheweg.

Paaseieren zoeken met GPS
Kinderen van 3 tot 10 jaar mogen 
onder begeleiding deelnemen aan 
deze gezellige activiteit op de Vlag-
heide.

Op eerste paasdag (20 april) organi-
seert het team van DagjeGPS.nl haar 
tweede editie van het Dagje GPS 
‘Paaseierenzoektocht’. Deelnemen 
aan een spannende GPS-zoektocht 
inclusief een drankje kost slechts 
€ 5,-. Elk team loopt met een GPS 
en opdrachtformulieren door het 
unieke recreatie- en natuurgebied 
Vlagheide, gelegen tussen Schijndel, 

Eerde (Veghel) en Sint-Oedenrode. 
Ouders en begeleiders mogen ge-
woon GRATIS meelopen, maar kun-
nen ook € 7,50 p.p. doneren, waarbij 
zij dan twee extra consumptiebon-
nen ontvangen. Ook samen gezellig 
deelnemen aan deze activiteit van 
DagjeGPS.nl? Schrijf je dan vóór 14 
april online in op www.dagjegps.nl. 
Na de inschrijving ontvangt u alle in-
formatie voor de deelname. Op deze 
website vindt u meer informatie over 
deze zoektocht naast alle andere in-
teressante dagjes uit van het team. 

DagjeGPS.nl organiseert het hele 
jaar door regelmatig leuke inschrijf-
activiteiten voor jong en oud. Ook 
kun je bij DagjeGPS.nl terecht voor 
een kinderfeestje, vrijgezellenfeest-
je, een dagje met familie, perso-
neel, vereniging, vrienden en vele 
andere onvergetelijke groepsuitjes. 
Samen met verschillende partners 
biedt DagjeGPS.nl elk gezelschap 
een compleet verzorgde dag voor de 
scherpste prijs.

Meer informatie: www.dagjegps.nl 
of bel 0877-848408

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

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

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

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

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

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

HAPPY 
WEEKEND:

VRIJDAG 11 EN 
ZATERDAG 12 APRIL

10 % 
KORTING 

OP ALLE 
TIJDSCHRIFTEN 

(BIJ INLEVERING VAN DEZE BON)

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

Geslaagd  
Beau Smits

Gefeliciteerd 

Te koop bij: Huys van Waaren 

€12,50

www.PuurBasic.nl

€24,95

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00-13.00 uur
Andere tijden op afspraak
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Mooi op  leeftijd
Seniorenraad Sint-Oedenrode stopt activiteiten
Het bestuur van de Seniorenraad 
Sint-Oedenrode heeft in haar ver-
gadering van 27 maart jongstleden 
unaniem besloten om de Senioren-
raad op te heffen. 

Reden van dit besluit is dat de be-
stuursleden geen uitweg meer zien 
om uit de langdurige impasse te 
komen waarin de raad geraakt is. 
Deze impasse is ontstaan door een 
schijnbaar onoverbrugbaar verschil 
van inzicht tussen de Seniorenraad 
en de KBO over koers en werkwijze. 
Tot grote teleurstelling van de Se-
niorenraad besloot het cluster KBO 
om medio 2013 drie vertegenwoor-
digers uit de raad terug te trekken. 
Volgens de Seniorenraad bleef de 
ondersteuning van de KBO daarom 
achterwege en was goed en con-

structief overleg afwezig. Dat terwijl 
het naar eigen wel een breed draag-
vlak had gecreëerd onder andere 
Rooise organisaties. In de hierdoor 
ontstane situatie wordt voortzetting 
van de activiteiten van de Senioren-
raad door de bestuursleden onmo-
gelijk geacht.

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
heeft in de afgelopen drie jaar een 
goede samenwerking opgebouwd 
met de bestaande organisaties in 
de zorg voor senioren. Er zijn nieu-
we initiatieven ontwikkeld, zoals 
de tweewekelijkse rubriek Senio-
renRaadgevingen in DeMooiRooi-
Krant, het initiatief tot deelname 
aan de Nationale Ouderendag, de 
Seniorenmarkt, de oprichting van 
de Rooise afdeling van Veilig Ver-

keer Nederland en de ontwikkeling 
van een nieuwe Seniorenwijzer in 
samenwerking met Welzijn de Mei-
erij. De afzonderlijke bestuursleden 
namen deel aan tal van lezingen en 
informatiedagen over de nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg en ston-
den voortdurend in contact met de 
achterban zoals Wovesto, Welzijn 
de Meierij en Odendael met de 
gemeente Sint-Oedenrode. Deze 
initiatieven zijn inmiddels verzelf-
standigd zodat deze toch kunnen 
worden gecontinueerd. Het bestuur 
van de Seniorenraad betreurt  de 
gang van zaken zeer, te meer omdat 
zij ervan overtuigd is dat de Senio-
renraad een zinvolle rol in de Rooise 
gemeenschap, in het bijzonder van 
de senioren, had kunnen vervullen.

Als het thuis niet meer gaat
In het Alzheimercafé in de Eigen Herd 
aan de Rooijsestraat in Uden komt 
elke derde dinsdag van de maand een 
bepaald aspect van de ziekte demen-
tie aan bod. Op dinsdag 15 april is 
dat de opname in het verpleeghuis. 
Wachtlijstbeheerders uit de regio 
Uden-Veghel belichten de verschil-
lende mogelijkheden van opname 
in een woonvorm voor mensen met 
dementie. Zij schetsen ook hoe een 
opname in zijn werk gaat. De deuren 
van het Alzheimercafé gaan om 19.00 
uur open. Het programma begint om 
19.30 uur en duurt ongeveer twee 
uur. Daarna kunnen de bezoekers nog 
even napraten en vragen stellen aan 
de aanwezige deskundigen en pro-
fessionals. De avond is bedoeld voor 

iedereen uit de gemeenten Landerd, 
Boekel, Uden, Veghel, Bernheze en 
Sint-Oedenrode die iets met demen-
tie heeft. De toegang is gratis.

ingrijpend
Er kan een moment komen dat de 
zorg voor een dementerende partner 
of ouder thuis niet langer mogelijk is. 
De partner of het kind dat die zorg 
geeft raakt vaak overbelast, ondanks 
steun van familie, vrienden en hulp 
vanuit professionele instanties. En 
als deze mantelzorgers uitvallen, is 
opname in een verpleeghuis vaak 
het enige alternatief. Dat is altijd 
een enorm ingrijpende gebeurtenis, 
waar de betrokkenen als een berg 
tegen opzien. De ervaring leert dat 

mensen enorm opzien tegen het ne-
men van de uiteindelijke beslissing. 
Ook al weten ze dat ze het geven 
van de goede zorg niet meer kunnen 
volhouden, toch hebben mantelzor-
gers het gevoel dat ze tekort schie-
ten. Voor hun gevoel laten ze hun 
naaste in de steek. De organisatoren 
van het Alzheimercafé hopen men-
sen te helpen om de juiste beslissing 
te nemen. Tijdens deze avond wordt 
uitgelegd hoe de opname in een ver-
pleeghuis in zijn werk gaat en hoe 
mensen daarin begeleid worden. 

Het Alzheimercafé is een initiatief 
van Alzheimer Nederland, afdeling 
Uden/Veghel, BrabantZorg, GGZ 
Oost Brabant en Vivaan.

PVGE fietsclub houdt fietstocht 
naar Oirschot en H. Eik
Op woensdag 16 april wordt naar 
Oirschot gefietst, een fietstocht die 
bijna ieder jaar in het programma 
is opgenomen. De tocht begint om 
9.30 uur, direct met de fiets vanaf 
het 17 Septemberplein. De route 
loopt via de Bestseweg, de Achter-
ste Broek en het Veldersbos naar de 
markt in Oirschot, waar een uitge-
breide koffiepauze wordt gehou-
den. Degenen die slechts een ½ dag 
willen fietsen, gaan op eigen gele-
genheid terug naar Son en Breugel.

Na de pauze fietst men naar de ka-

pel van de H.Eik. Als het geluk met 
ons is, kunnen we de hier het oefe-
nen van een Oirschots mannenkoor 
meemaken.

Hierna komen we terug op de markt 
in Oirschot voor de lunchpauze, om 
in de middag via het fietspad langs 
het Wilhelminakanaal huiswaarts te 
keren en om ca 16.30 uur weer te 
arriveren op het 17 Septemberplein.
De fietstocht wordt gecoördineerd 
door Gerard van de Ven, 
tel.: 06- 45 808 402, email: 
gerard.vandeven@gmail.com

Cursus e-bike training
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Sint Oedenrode nodigt u uit voor 
een elektrische fietstraining op 
maandag 28 april 2014. Deze in-
teressante en gezellige dag wordt 
speciaal voor fietsende senioren ge-
organiseerd in samenwerking met 
Jeroen Voorbij van Bikecenter rooi 
en rijschool Walter. Deelname kan 
alleen met uw eigen e-fiets.

Hoe ziet de dag eruit?
Aanvang training 10.00 uur. Einde 
om ca 15.00 uur. U komt op uw ei-

gen e-fiets naar de training. Na ont-
vangst met koffie en/of thee krijgt u 
een presentatie over gebruik van de 
e-fiets. Vervolgens kunt u uw fiets-
vaardigheid uitproberen op een afge-
zet parcours en vinden er reactie- en 
balanstesten plaats. Na de lunch gaan 
we een korte fietstocht maken en is er 
een verkeersquiz. Kosten deelname is 
€ 10,- euro per persoon. Bent u geïn-
teresseerd, meldt u dan aan via 
sint-oedenrode@vvnregio.nl. U ont-
vangt dan een inschrijfformulier. 

Met Boskanters mee op ontdekkingsreis
Op dinsdag 15 april gaat de 
Boskantse K.B.O. naar het museum 
voor Techniek en Nostalgie
De prachtige collectie van Wim van 
Schayik in Langenboom. Een unieke 
serie van tractoren, z’n 200 stuks 
in een rij, prachtig gepoetst, of zijn 
stationeren motoren, het zijn ju-
weeltjes. Maar ook alles uit de tijd 
van vroeger en nu: van het boeren-
leven naar de bakker of de kapper.

Van de werkplaats van de fietsenma-
ker of de smid, de schoenmaker of 
de zadelmaker. De behandelkamer 
van de tandarts of de dokter. Speciaal 
voor de dames: van de keuken tot de 

’goei’ kamer. Van het wekken of het 
reuken.
U zult versteld staan van de omvang 
van zijn verzameling huishoudelijke 
voorwerpen en attributen en dit alles 
in perfecte staat. Er staat werkelijk te 
veel om op te noemen. Het arrange-
ment bestaat uit ontvangst met koffie, 
de rondleiding en het stellen van vra-
gen onder het genot van een tweetal 
consumpties. Vertrek 12.45 uur  Ri-
taplein. Bent U geïnteresseerd? Graag 
aanmelden: 474084 of 475538.  

Sportcentrum van den Oever stelt ruimte beschikbaar

Eetpunt Kienehoef van start

Het was nog even passen en me-
ten om de tweeëntwintig deelne-
mers van het Eetpunt Kienehoef een 
plekje te geven, maar ‘daar wordt 
aan gewerkt’, verzekerde Theo van 
den Oever, eigenaar van het gelijk-
namige sportcentrum. Hij doelde op 
een aanstaande verbouwing. De se-
nioren vonden het best. Ze kwamen 
tenslotte voor een lekkere maaltijd 
en een gezellige babbel. Dat kregen 
ze.

In navolging van de kerkdorpen 
Nijnsel, Boskant en Olland heeft nu 
ook de wijk Kienehoef een eigen 
Eetpunt. Een plek waar één keer 
per week senioren samenkomen om 
middageten te nuttigen. Het initia-
tief slaat in de kerkdorpen enorm 
aan en ook de eerste reacties in de 
wijk beloven veel goeds. De Eetpun-
ten zijn een initiatief van Welzijn de 
Meierij, die in samenwerking met de 
KBO deze samenkomsten regelt. De 

keuken van Odendael verzorgd de 
maaltijden. “Diny Kuijpers heeft lang 
gezocht naar een geschikte locatie. 
Gelukkig stelt Theo van den Oever 
deze ruimte belangeloos tot onze 
beschikking. Waarvoor dank”, zegt 
directeur van Welzijn de Meierij, Trix 
Kloosterman, dankbaar. Het Eetpunt 
Kienehoef zal iedere maandag door-
gang vinden. Aanmelden kan nog 
steeds via Welzijn de Meierij.    

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

Huis-aan-Huis-blad met het officiële gemeentenieuws.
Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
Aflegplaatsen: Schijndel, Lieshout, Mariahout, Son, 

Breugel, Eerde en Zijtaart
De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl
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BtB bijeenkomst in gemeentehuis

AgriFood Capital: verbinden van ambities

Het meest uitge-
sproken woord in 
Sint-Oedenrode de 
laatste maanden is 
‘fusie’. Bijna tege-
lijkertijd maakte de 
term AgriFood Capi-
tal haar intrede. Op 
19 februari jongstle-

den tekenden 20 gemeenten (waaronder Sint-Oedenrode) 
en 2 waterschappen een samenwerkingscontract. Noord-
oost Brabant heeft als ambitie om in 2020 de topregio te 
zijn op het gebied van agrifood. Wat houdt dat precies 
in? Wat betekent het voor de Rooise ondernemers? Een 
interessant item voor een dito BtB-bijeenkomst, vorige 
week dinsdagavond in het gemeentehuis.

Iedereen kent Brainport. Het is een wereldwijd merk 
geworden. Noordoost Brabant heeft een eigen koers 
bepaald en wil eenzelfde merknaam creëren. Daarvoor 
is nog een lange weg te gaan. Roel Schutte is een be-
langrijke pion binnen AgriFood Capital. Hij kwam meer 
dan vijftig Rooise ondernemers uitleggen hoe het doel 
te bereiken valt. “Het succes ligt voor een groot deel 
aan u”, verklaarde hij. “Het moet vooral iets zijn van 
ons samen. Zie het als een soort ecosysteem. Van gene-
tica, via productie naar verwerking, naar de consument. 
Deze keten is de basis. Alle elementen van deze keten 
hebben we al in huis, maar we moeten het alleen op een 
juiste manier gebruiken.” 

De komende drie jaar betalen alle inwoners van de 20 
gemeenten drie euro per jaar om het doel na te streven. 
Dat geld gaat gebruikt worden om innovatieve projec-
ten op te starten om de AgriFood Capital te verster-
ken. Ondernemers spelen daarin een grote rol. Zij zijn 

degenen met ideeën. Schutte: “Wij willen helpen om 
verbindingen te leggen op regionale schaal om zo het 
netwerk te versterken. Zo werken we al veel samen met 
de Technische Universiteit in Eindhoven. Innoveren doe 
je immers nooit alleen.” AgriFood Capital wil de komen-
de jaren ondernemers, onderwijs en overheid koppelen.

Drie Rooise ondernemers, alle drie actief in de agrifood 
sector, presenteerden zich na de lezing van Schutte. Zij 
ervoeren direct het nut van een par-
tij die contacten heeft in de regio en 
daarbuiten. Dennis Ketelaars van Ke-
mabo liet zijn nieuwe vinding zien. Een 
stuw met dynamo. Via Schutte kan 
hij nu op zoek naar een partij die hem 
helpt zijn product te verbeteren. Rob 
Jansen, die namens Synergy Projects 
sprak over Parkzicht Kienehoef en 
VersPartners, was vooral op zoek naar 
iemand die zijn VersPartners streekpro-
ductenconcept verder kan versterken. 
Hij kreeg het advies om in een heel 
andere hoek te zoeken, zoals bijvoor-
beeld de zorg. Schutte verklaarde warm 
te worden van zijn ideeën en maakte 
direct een afspraak. Ook Appie van 
Liempd praatte vol passie over zijn pro-
duct BNT biocoating. Hij verkocht het 
bijna aan de hele zaal en bleek op zoek 
naar een regionale klantenkring. “Ook 
een fantastisch product, maar het com-
merciële belang moet niet de boven-
toon voeren. Wel als er bijvoorbeeld 
een samenwerking met het onderwijs 
uit voortkomt. Innovatie, dat is belang-
rijk”, zei Schutte stellig.

Landwinkel verrassend vernieuwd 
Net buiten Rooi in een prachtige 
bloesemrijke omgeving bevindt zich 
de landwinkel van Ad en Connie de 
Bever. Nostalgie, ambachtelijkheid 
en moderne trends komen hier sa-
men op deze unieke locatie. Buiten 
ruik je er momenteel de bloesem, 
eenmaal binnen komt de geur van 
vers gesneden groente en rijpe 
vruchten je tegemoet.
In een eerste oogopslag is dyna-
miek en ambachtelijkheid zichtbaar. 
Er wordt gewerkt in een moderne 
snijkeuken met de allernieuwste 
snijmachine, waar elke dag met de 
grootste zorg allerlei heerlijke pro-
ducten mee worden gemaakt. Op 
traditionele manier zonder toevoe-
gingen zoals tal van verse salades, 
groentemixen, diverse slavarianten 
en nog veel meer.

“We hadden natuurlijk al stamp-
potten en andere maaltijden, maar 
sinds kort hebben we ook diverse 
desserts zoals vruchtenkwark met 
verse vruchten en echte ouderwetse 
hangop”, zegt Ad. “Al ruim 55 jaar 
bestaat het fruitbedrijf”, wijzend 
naar de  boerderij waarin ze wo-

nen. “Daar is het allemaal begonnen 
vroeger. Op de stal met de verkoop 
van ons eigen fruit.” Dat is zoals 
men zegt ‘die goeie oude tijd!’ “Het 
lijkt wel of tegenwoordig de trends 
zo snel zijn dat je als ondernemer 
heel snel het gevoel krijgt dat je ach-
terloopt. Niet alle trends zijn verbe-
teringen maar het is wel erg moeilijk 
om de goede eruit te destilleren”, 
vervolgt Ad.

“Een ontwikkeling waar wij wel op 
inspelen is de nieuwe manier van 
communiceren. Middels een Face-
bookpagina leveren we geïnteres-
seerden productinformatie over 
nieuwe of onbekende producten 
en presenteren we onze aanbiedin-
gen. Daarbij hebben we sinds kort 
een groot tv scherm in onze winkel 
hangen waar informatie zoals pri-
meurs, aanbiedingen of dagtoppers 
op worden gepresenteerd. Vroeger 
had de consument een boodschap-
penlijstje. Tegenwoordig beslissen 
ze vaak pas in de winkel wat er die 
dag gegeten gaat worden. Daarbij 
past deze manier van producten eta-
leren dus heel goed. Ook de trend 

Superfoods is er een die momen-
teel veel opgang maakt en waar 
veel mensen nog helemaal niets van 
weten. Dan is het heel leuk om die 
mensen de juiste informatie te geven 
d.m.v. een eerlijk verhaal. Hetzelfde 
geldt voor Tarwegrassap. Slechts 
enkelen hebben hiervan gehoord, 
maar ook dit is een product dat ze-
ker een bijdrage kan leveren binnen 

een gezond voedingspatroon.”  

Ad maakt zich sterk voor Neder-
landse producten en zal dit zoveel 
mogelijk inkopen om een aantal 
redenen: het is verser, legt minder 
milieubelastende kilometers af, biedt 
gewaarborgde kwaliteit en is vaak 
niet duurder dan buitenlandse pro-
ducten. Ook koopt Ad zoveel mo-

gelijk rechtstreeks bij de producent 
zodat we echt kunnen spreken van 
streekproducten.

“Ik koop al mijn eieren in bij Marco 
van Acht, de champignons bij Jozef 
van den Elzen en dadelijk komen de 
asperges en aardbeien ook recht-
streeks van de teler. Op deze wijze 
kan ik me dus echt onderscheiden 
van de supermarkt . Met daarbij de 
complete verwerking van alle gesne-
den producten, aangevuld met dag-
verse salades en maaltijdcomponen-
ten uit eigen keuken. Mijn slogan 
luidt dan ook: Vers en kwaliteit voor 
een gezonde prijs!”

Komend weekend staat Landwinkel 
de Bever in het teken van proeven 
en beleven! ”Wij gaan deze week 
al onze klanten verrassen met tal 
van nieuwe, lekkere en gemakke-
lijke producten die ze allemaal kun-
nen proeven!  Van aspergesoep en 
lasagne tot keeltjesstamp en verse 
hangop. Een reden te meer om 
dit weekend een bezoek te bren-
gen aan onze Landwinkel aan de 
Boskantseweg 87.   

advertorial

Showroom 
geopend op za 09.30-16.00

Liempdseweg 15
5492 SM Sint-Oedenrode

0413-477013

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

www.uwveranda.nl | info@uwveranda.nl

Wij zijn 2de paasdag geopend 
van 11.00-16.00 uur

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Het vijverseizoen is 
begonnen!

Groot asortiment waterplanten 
en Vijverbenodigdheden.

Zuurstofplanten € 2 per bos
Vijvervissen vanaf € 1

Roel Schutte
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Palmzondig over de muur, 
zondigs erna spek over het vuur.
Na de vasten mocht men weer vlees eten.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos

BRABANTSE SPREUKEN

Ooievaarskoppel heeft de weg 
naar Rooi gevonden

Ben je
nu weer naar 
die wijngaard

geweest?!

Alleen
maar om takjes
te zoeken schat,

echt waar!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Geertje Wouters

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Martien van Esch 

Pastoor Smitsstraat 47b
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabantzorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Verschieten

het wordt later
ik voel dat met mijn ogen
ik word later
verder weg van ritme
dat thans over mijn tijd is gebogen

meer en meer drijf ik mee
op voorbijgaand water
mijn tijd heeft minder haast
toch is het alsof ik 
sneller ren naar later,
naar eindeloosheid word gezogen

het is al maar vaker groen
een groeiend kind
het kind dat allengs
volwassenheid bemint

ik word ingehaald
vaker in grijs vertaald
ook als het ware doorzichtig 
praat als van zelve omzichtig
haast tot zwijgen toe
het doel lijkt bepaald:
of raak ik in de toekomst verdwaald?

 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen 1 april grap kan 11 keer in april

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:



Woensdag 9 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 13

de mist trekt langzaam weg
ik zie de overkant
bomen die luisteren naar licht
kruinen met goud omrand

het water over
voet aan wal
er is niets anders dan
het slepen der rivier

het zwijgen van
de veerman hier
is toegewijd
is oud

ik hoor Vasalis
van dit goud
wil ik wel altijd
zijn en wonen

   Kees Hermis

Uit: Van aardse zijde, 1984

“Boerenstreken” officieel geopend

Marjolein van Genugten zit al een 
tijdje met haar nieuwe onderne-
ming in het Huys van Waaren op de 
hoek van het Kofferen en de Hertog 
Henkdrikstraat. Sinds 1 maart ver-
koop ze hier haar streekproducten.
Afgelopen zaterdag vond de offici-
ele opening plaats en kreeg de win-
kel meer aandacht.

Door het mooie weer werd de win-

kel druk bezocht en dit zorgde er-
voor dat ze de ene na de andere 
hand schudde en met iedereen een 
praatje kon maken. Vervolgens werd 
het lint doorgeknipt. ‘we verkopen 
allemaal verse, gezonde en vooral 
lekkere boerenproducten’ , begon 
Marjolein. ‘Het is belangrijk voor 
de consument dat ze weten waar 
het voedsel vandaan komt. Bij elk 
product is duidelijk welke boer ze 

geproduceerd heeft, met liefde voor 
het vak. De producten zijn ambach-
telijk gemaakt, zonder toevoegin-
gen, op de natuurlijke manier, dicht 
bij de oorsprong. Weet wat je eet en 
waar het vandaan komt. Dan wordt 
jouw maaltijd natuurlijk veel lekker-
der.  Ik verkoop onder andere eie-
ren, boerenmetworst, kaas, honing, 
jam en seizoenartikelen. Nu hebben 
we als seizoenartikel verse asperges. 
In de toekomst ga ik nog pakketjes 
samenstellen. Een mand, kistje of 
schaal met allemaal Brabantse pro-
ducten.  Altijd leuk om cadeau te 
doen.’

De ouders van Marjolein hebben 
een kippen- en varkensbedrijf. Daar-
door is ze op het idee gekomen een 
eigen winkeltje te beginnen. ‘ik zag 
een mooie kans in het Huys van 
Waaren omdat ondernemers daar 
elkaar versteken. Er hangt ook een 
erg leuke en informele sfeer. Ik doe 
het met passie en hoop dit op een 
goede manier bij de mensen over te 
brengen. De officiële opening is een 
mooie start. Iedereen kan natuurlijk 
een kijkje komen nemen van dins-
dag tot zaterdag in het Huys van 
Waaren’

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

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.
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Verse zalm 100 gr. € 2,25
Serveertip: lekker met asperges

naast Slagerij Dennis vd Ven

Komende zaterdag in café van Ouds

Little Chris: ‘Akoestische solo artiest met een twist’

Bij velen van ons is natuurlijk Brian 
Christopher bekend maar Little Chris 
doet hier zeker niet onder aan. Deze 
jongen zit niet stil, hij is gitarist bij 
o.a.Paul Michiels, Soulsister, Boogie 
Boy, Udo, Motown Supremacy, ...

Heeft zich ook in de blues een weg 

gebaand bij verschillende blues-
bands.

Nu bezig met zijn eigen band, "Albo 
Dukes". Van alles kan de revue pas-
seren zoals Pop, Rock, Classic Rock, 
Blues, Rock 'n’ Roll geheel op zijn 
eigen manier gebracht. Nummers 

van o.a. Bruce Springsteen, Cindy 
Lauper, Robben Ford maar ook KISS, 
Pink Floyd, e.v.a...

Iedereen is van harte welkom bij 
Café van Ouds op Zaterdag 12 April 
2014
Aanvang 21:30 uur

advertorial

UW ZWEMBAD VOOR HET LEVEN

Compass Ceramic Pools Nederland is een begrip in de realisatie van 

zwembaden. Van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. Desgewenst nemen 

we uw complete tuin mee in ons ontwerp en zorgen we voor een harmonieus 

geheel. Laat u inspireren en ontdek de onbegrensde mogelijkheden.

Jetstreams, watervallen, sfeerverlichting, een robuuste inlooptrap… als u het 

kunt dromen, kunnen wij het voor u verwezenlijken. Vakkundig en zorgvuldig, 

voor een zorgeloze wellnesservaring. Sfeervol ontspannen, onthaasten in stijl.

• Levenslange garantie

•  Hoogtechnologisch, geïsoleerde keramische kern, energiezuinige isolatie

•  Binnenafwerking: kleurvast, krasbestendig en antibacterieel

• Hoge waterstand

• Zelfreinigend

• Hoogste duurzaamheid, gegarandeerde kuipkwaliteit

• Uitvoerbaar in 11 kleuren

• Snelle en eenvoudige installatie

Compass Ceramic Pools is a member of 
THE ART OF LIVING WELL Group

Exclusief importeur Compass Ceramic Pools
Compass Ceramic Pools Nederland
Het Sterrenbeeld 25  |  5215 MK ‘s-Hertogenbosch  |  Tel.: +31 (0)73 8507545 info@compasspoolsnederland.nl  |  www.compasspoolsnederland.nl

CERAMIC POOLS NEDERLAND

Kom op zondag 13 april
naar onze open dag.

 Tijd: 12:00 - 18:00 uur
 Adres: Het Sterrenbeeld 25
  ‘s-Hertogenbosch
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, bedrijventerrein 
Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
HET IS TIJD VOOR UW TUIN

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

- CUlTERRa
- POTgROND
- gRaSzaaD

kOm laNgS VOOR gRaTIS aDVIES VOOR 
OPTImaal RESUlTaaT.

--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info: tel 06-20933850
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.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.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloges, au-
tosleutels, etc.)
Ook horlogebandjes verkrijgbaar
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Diverse instapklare kantoorruimten te 
huur op Campus Fioretti.
Aantrekkelijke voorwaarden.
Kijk op www.starterscollectief.nl of 
www.campusfioretti.nl voor het ac-
tuele aanbod. Stuur een e-mail naar 
info@starterscollectief.nl voor een vrij-
blijvende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Interieur

Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------

   

Deze week een historische klassenfoto. Waar en wanneer is deze ge-
maakt? Daar zijn we erg benieuwd naar.
 
Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17. 

De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein

Natuurgidsencursus in 
Het Groene Woud

De IVN afdelingen in Het Groene 
Woud hebben behoefte aan nieuwe 
natuurgidsen. Het betreft de afde-
lingen van Best, Son en Breugel, 
Sint-Oedenrode, Oirschot, Oister-
wijk en ’s-Hertogenbosch. Ze wil-
len samen een natuurgidsencursus 
organiseren, die in september  2014 
kan starten.

Je wandelt rond langs mooie plaat-
sen in je omgeving en vertelt andere 
mensen iets over de kleine bonte 
specht, terwijl je luistert naar zijn ge-
timmer. Je hoort de populieren rui-
sen en een ree springt uit de bosjes 
tevoorschijn. Kinderen vangen een 
geelgerande waterkever met een 
schepnetje… je maakt wat mee als 
IVN Natuurgids. En je publiek gaat 
een ervaring rijker naar huis!
De IVN Natuurgidsencursus is be-
doeld voor mensen die zich actief 
in willen zetten binnen het IVN. Als 
IVN Natuurgids, als leiding van een 
jeugd IVN, maar bijvoorbeeld ook 

bij het maken van wandel/fietsrou-
tes of de uitvoering van vrijwillig 
landschapsbeheer. Na het afronden 
van de cursus heb je een brede ken-
nis van de natuur in eigen omge-
ving. Je leert hoe je zelf natuur- en 
milieueducatieve activiteiten bege-
leidt en organiseert. De IVN Natuur-
gidsencursus wordt afgesloten met 
een examen en een landelijk erkend 
diploma.
In Het Groene Woud is de Natuur-
gidsencursus een zaak van alle IVN 
afdelingen in Het Groene Woud  sa-
men.  Dit heeft het grote voordeel 
dat je je nog meer thuis voelt in je 
eigen streek en Nationaal Landschap 
Het Groene Woud beter leert ken-
nen.

Het bestuur van IVN Sint-Oedenro-
de wil graag in contact komen met 
leden die er iets voor voelen om 
aan deze cursus deel te nemen of 
die mensen kennen die hierin ge-
interesseerd zijn. Dit verplicht nog 
tot niets. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met bestuurs-
lid Wim de Vrij via telefoonnum-
mer 0413-478252 of via e-mail 
wimdevrij@gmail.com. Meer infor-
matie vind je op www.natuurgidsen-
hetgroenewoud.nl en in onderstaan-
de vouwfolder. We organiseren een 
informatieavond op dinsdagavond 
15 april a.s. in De Groene Poort te 
Boxtel. Opgave voor de informatie-
avond is verplicht en kan via Wim 
de Vrij, secretaris, natuurgidsenhet-
groenewoud@gmail.com.

Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Deskundige hulp bij leer- en gedrags-
problemen op de basisschool en in het 
voortgezet onderwijs.
Annemieke van Willigen Tel. 06-
15453080 www.rt-sintoedenrode.nl
--------------------------------------
Voor workshops en lezingen (ook op 
maat gemaakt) over diverse onder-
werpen voor ouders of professionals/
hulpverleners: neem dan contact met 
ons op via www.debundel.net
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden:
een AXA sleutel, tussen de glasbak 
en het schoolplein van de school 
De Springplank. voor info: Tel: 06-
13809944
--------------------------------------
gevonden:
donkerblauwe jas, sprit 30, info: 
Deken van Erpstraat A2
--------------------------------------
verloren
Zwarte USB. Chroomkleurige hoesje 
met sticker met woord kerk.
Verloren bij Knoptoren of Goede 
Herder kerk. Gevonden? 0413473419
--------------------------------------

Diversen

13 APRIL VLOOIENMARKT
Sporthal de Genderbeemd
Sterkenburg 616
Eindhoven. 9-16 uur.
90 kramen Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zaterdag 12 april haalt Harmonie 
Nijnsel uw oud ijzer op. Aanmelden via 
ijzer@kpnmail.nl of bel 0646170683
--------------------------------------
Op zondag 20 april (1e paasdag) is 
onze jaarlijkse open middag. Van 14.00 
- 17.00 uur kunt u gratis midgetgolfen 
en oud Hollandse spelen doen. Heeft 
u altijd al eens op een paard/pony wil-
len zitten? Tijdens onze open middag 
kan dat !! (vanaf 4 jaar). U bent van 
harte welkom op de Vleutstaat 10 in 
Liempde. Heeft u binnenkort een (kin-
der) feestje te vieren, kijk dan eens op 
www.derekkendonken.nl voor de mo-
gelijkheden.
--------------------------------------

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

www.sandrashaarmode.nl

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

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

Gitaarlessen voor onderwijs
In september start Nico van de 
Wetering een cursus “kinderliedjes 
begeleiden”, speciaal voor mensen 
werkzaam in het onderwijs. De 
cursus duurt tot en met mei 2015.

De cursus bestaat uit ongeveer 
een 40-tal lessen van een half uur, 
waarbij er gitaarakkoorden worden 
aangeleerd. Met deze akkoorden 
kun je alle kinderliedjes begelei-
den. Er wordt gewerkt in groepjes 
van maximaal 4 personen. De les-

sen worden gegeven in de avond-
uren bij Nico thuis.
Je kunt eventueel je eigen groepje 
samenstellen. De onkosten van 
deze cursus ( € 335,-) worden vaak 
vergoed door de leiding van de 
school. De aanschaf van een gitaar  
kost tussen de € 125 en € 175, af-
hankelijk van wensen en aanbod. 
Meer info te verkrijgen bij Nico van 
de Wetering. E-mail: 
nicovandewetering@kpnmail.nl 
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SCHOENMAKERS

UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04

WWW.AUTOVANERP.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

Opening nieuwe glasvezelwinkel in Total-Tech
In Sint-Oedenrode heeft Reggefiber 
enige tijd geleden een glasvezelnet-
werk aangelegd. 1 op de 3 inwoners 
maakt al iedere dag gebruik van de 
vele mogelijkheden van glasvezel. 
De ontwikkelingen gaan razend-
snel. Daarom opent Reggefiber 
vanaf 9 april een glasvezelwinkel in 
Total-Tech IT Professionals.

Opening glasvezelwinkel
Voor en tijdens de aanleg van glas-
vezel konden inwoners van Sint-

Oedenrode naar de glasvezelwinkel 
van Reggefiber. Na de afronding van 
de aanlegwerkzaamheden is deze 
gesloten. Toch is er gemerkt dat er 
nog vragen zijn. Om die reden komt 
Reggefiber vanaf 9 april terug met 
een glasvezelwinkel in Total-Tech IT 
Professionals aan de Kofferen 40A. 
De opening van de glasvezelwinkel 
wordt op 11 april feestelijk gevierd. 
Inwoners van Sint-Oedenrode zijn 
van harte welkom tussen 11:00 en 
19:00 uur.

Helder overzicht en onafhankelijk 
advies
Na de komst van het glasvezelnet-
werk in Sint-Oedenrode zijn steeds 
meer serviceproviders hun diensten 
gaan aanbieden. Inmiddels zijn 12 
serviceproviders actief. De glasve-
zeladviseur in Total-Tech geeft een 
helder overzicht en onafhankelijk 
advies bij de keuze van een glasve-
zelabonnement.

Eén van de glasvezeladviseurs is 
Antoinette. ´Een keuze uit deze ver-
schillende serviceproviders maken, 
kan lastig zijn. Reggefiber is er om 
inwoners van Sint-Oedenrode te hel-
pen. Voor vragen over glasvezel of 
een overzicht van alle abonnemen-
ten en serviceproviders, kunnen de 
inwoners bij mij terecht. Ook kunnen 
ze meteen een abonnement afslui-
ten. Vaak kan een alles-in-één abon-
nement op glasvezel voordeliger zijn! 
Iedereen is van harte welkom!’

Donderdag 10 april

Mode flitsen 
bij Clip-Mode

Bij inlevering van deze bon 

10% korting
Tevens start van voorjaars loterij 

t.b.v. weeshuis Gambia

Hoofdprijs: modecheque

Onder het genot van een hapje en drankje wordt 

de nieuwe voorjaars collectie getoond.

CLIPMODE: Heuvel 11 , 5492 AC Sint-Oedenrode
0413-479098 www.clipdamesmode.nl

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

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

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

50-jarigen Reunie: 13 september 2014
Vriendinnen voor altijd, 
door heerlijke jeugd in Boskant

“Ik zie Linda nog zo in de zandbak zitten op het 
schoolplein. We waren nog erg klein en hadden 
flinke ruzie. Dat kwam toen wel vaker voor, haha.” 
Ruzie in de jonge jaren is een goede basis voor 
een langdurige vriendschap. Dat bewijzen Carien 
Schepens en Linda van der Looij. Sinds de kleuter-
klas van basisschool Fransiscus in Boskant zijn ze 
dikke vriendinnen. Nog steeds doen ze veel samen. 

 Na de basisschool volgde voor Linda een rigou-
reuze stap in haar leven. Pa moest voor zijn werk in 
Eindhoven gaan wonen en zijn gezin moest natuur-
lijk mee. Ze kon maar moeilijk aarden in de stad. 
“Dat heeft inderdaad lang geduurd”, geeft Linda 
toe. “Maar ik ging regelmatig spelen en logeren bij 
Carien in d’n Hulst. Iedere keer vond ik het fijn om 
naar Boskant terug te gaan.” Natuurlijk ging Carien 
ook wel eens in Eindhoven op bezoek. Voor haar 
ging er een wereld open. 

Dat de twee elkaar na de verhuizing op bleven zoe-
ken, zegt genoeg. Bij de meeste bakvissen zou het 
contact vervagen. Niet bij deze twee kletskousen. Ze 
bouwden in hun jonge jaren een innige band op, 
met de basisschool als toneel. “We giechelden wat 
af”, weet Carien zich nog te herinneren. “Er zijn tij-
den bij geweest dat ik daardoor meer op de gang 
heb gezeten als in de klas”, grinnikt ze. “Was dat zo 
erg ja?” vraagt Linda. Ze weet zich beduidend min-
der te herinneren dan haar hartsvriendin. Carien be-
stookt haar met nog meer anekdotes. “We hadden 
een heel gemêleerde klas. Je had de rustige kant en 
de wat drukkere kant, daar hoorden wij bij. Zo weet 
ik me nog te herinneren dat we in de klas zaten bij 

Antoin Hemelrijk. Zijn vader was onze leraar en die 
was behoorlijk streng. Als je naar de wc moest, wilde 
hij weten of je voor een grote of kleine boodschap 
ging. Dan bepaalde hij de lengte van het nablijven. 
Dat vonden we best raar natuurlijk.” Plotseling gaat 
er ook bij Linda een lampje branden. “Ik ken meneer 
Klabbers nog. Dat was geen fijne om het zo maar te 
zeggen. Hij sloeg altijd keihard met een lat op tafel, 
of op de vingers…” Zo passeren enkele leraren, le-
raressen en klasgenoten de revue. Er volgt ook een 
openbaring, van Carien. “Ken je juffrouw Pita nog?” 
vraagt ze aan haar vriendin. “Die heb ik ooit pootje 
gehaakt! Ik was boos omdat mijn breiwerkjes nooit 
goed waren. Hoe zeer ik mijn best ook deed. Ze 
heeft nooit geweten wie haar heeft laten struikelen. 
Ik denk niet dat ze het nu nog erg vindt.”

Vijf jaar geleden kwam ‘de klas van toen’ al eens 
bij elkaar. Veel ogen zagen elkaar weer sinds lange 
tijd. Arno Hulsen en Nico van der Rijt organiseerden 
de samenkomst. De broer van Linda, John, was er 
toen nog bij. Helaas overleed hij twee jaar geleden. 
Daardoor zijn er inmiddels drie mensen overle-
den van de basisschool klas. Onder hen ook Mari 
Schepens en Annemieke Kuipers. Dat zijn de pijn-
lijke kanten van het leven. Gelukkig overheerst bij 
Carien en Linda het goede gevoel. Met plezier kij-
ken ze terug op de lagere school. Het afscheid was 
tekenend. Carien: “Dat afscheid van de basisschool 
kan ik me nog goed herinneren. Dat was een uit-
wisseling met de school in Olland. We sliepen in De 
Holm en hadden we een spooktocht in de bossen. 
Ik weet nog precies waar we het bos ingingen…”

Linda van der Looij (l), Carien Schepens (r)
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Stem vanaf vandaag op www.mooirooi.nl

Genomineerden Superopa / Superoma van het jaar
De stembussen zijn gesloten. De 
inzendingen zijn binnen. Deze da-
mes en heren dingen mee naar de 
titel Superopa of Superoma van 
het Jaar, een nieuwe verkiezing 
van DeMooiRooiKrant. 

Stemmen kan vanaf vandaag 
onder ieder nieuwsbericht op 
www.mooirooi.nl. 

Dat kan tot eind april.

Oma Riekie Berndsen: 
‘Lieve super Oma, Dit ben jij omdat jij alles met en voor ons doet! Knutse-
len, spelen en nog veel meer.’ Vera, Dana, Keano, Elin, Mike, Max en Lars.

Oma en opa Josien en Ben van 
Glabbeek
“Wij hebben de aller, allerliefste 
opa en oma die er bestaan! Ze zijn 
zo lief omdat ze heel erg goed voor 
ons zorgen, ze passen vaak op ons 
en we mogen altijd komen logeren. 
Oma die kookt het lekkerst van al-
lemaal, is heel lief en doet heel 
veel spelletjes met ons. Onze opa 
is grappig en gek en super lief voor 
ons. Ook krijgen we vaak snoepjes 
van ze! Opa en oma, jullie zijn de 
beste en we houden heel veel van 
jullie!” Stein en Bram van de Kerk-
hof en Jens Huijberts.

Oma Greetje van Vugt 
“Oma staat altijd voor iedereen 
klaar, voor kinderen en kleinkin-
deren en ook aanhang en vrienden 
en vriendinnen zijn altijd welkom, 
nooit is iets te gek! Of je nu alleen 
op bezoek bent of het hele huis zit 
vol, het is allemaal prima voor ons 
oma.”
Gonnie van Vugt, namens de klein-
kinderen.

Oma Annemie
“Wij, Luuk en Guus Selten, 10 en 
7 jaar oud, mogen altijd bij opa en 
oma overblijven en logeren. Het is 
bij oma Annemie net een hotel; we 
mogen zeggen wat we willen eten 
en dan maakt ze dat ook. Oma we 
houden heeeeeel veeeeeeel van je 
en voor ons ben je de super oma 
van het jaar!”

Opa Wim en oma Dilia
“Wij hebben een super opa en oma. 
Want elke eerste zaterdag van de 
maand mogen alle kleinkinderen 
bij opa en oma pannenkoeken gaan 
eten. Wij worden dan flink verwend 
en het is super gezellig. Wij kunnen 
niet zonder onze opa Wim en oma 
Dilia!”
Jenita, Samira, Senna, Jalissa, 
Marinka, Ruben en Meike

Oma José 
“Toen ik een baby was, kwam ik 
heel veel bij oma en oma paste op 
mij. Toen ik wat groter werd heeft 
oma mij leren lopen, praten en 
mijn pen goed leren vasthouden.  
Oma heeft me ook leren puzzelen.  
Maar oma is nu een sterretje en ik 
mis oma heel erg. Mijn oma is een 
echte SUPER OMA! 

Kim van Osch

Opa en oma Annie en Theo v/d 
Meulengraaf
“Wij houden super veel van jul-
lie. Daarom willen wij jullie in het 
zonnetje zetten. Jullie staan dag en 
nacht voor ons klaar. In leuke en 
minder leuke dingen.” 
Simone, Mirna, Elise en Remco

Opa Adje en oma Erie van Esch
Onze opa komt altijd naar het spor-
ten kijken, dat is met niets te verge-
lijken.  Oma is gewoon de beste en 
de liefste van het land daarom willen 
we dit graag in de krant. Op donder-
dag is het altijd feest dan weet oma 
ons te verwennen, daarvoor gaan 
wij niet wegrennen. Altijd is het een 
leuke dag, wij spelen daar altijd met 
een grote glimlach.”
Sara, Ties, Gijs, Kay, Isis en Sterre

Opa Karel van de Klok
“Zo trots als een pauw vertelt hij iedereen met wie hij praat over zijn vijf 
kleindochters en tevens vijf achterkleinkinderen! Helaas overleed ons oma 
drie maanden voor de geboorte van het oudste achterkleinkind. Ze hebben 
dit dus niet kunnen delen. Desalniettemin kan ons opa vreugde en plezier 
halen uit voornamelijk zijn gezin en zijn muziek bij het seniorenorkest 
Dommelvolk. Hij verdient de prijs als superopa als geen ander!”
Liefs kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Oma Francien
“Ons oma is de gekste, leukste, 
stoerste, liefste maar vooral de aller 
knapste oma is van het mooie Rooi. 
Zij is heel speciaal voor ons omdat 
ze ONS oma is en pas 83 jaar jong! 
Superrrr Oma Francien!
Marijn, Renske en Martine 

Oma Jeanne
“Als mama gaat werken komt oma 
oppassen. Ze laat dan voordat wij 
wakker zijn de kalfjes drinken bij 
ons op de boerderij.  Oma bakt de 
allerlekkerste pannenkoeken en 
vriendjes mogen altijd spelen en 
blijven eten. Oma is heel lief en 
kan alles, ze is gewoon SUPER!”
Harm, Fleur en Stijn van Oirschot

Oma Sjaan
“Wat haar zo bijzonder maakt is 
dat we iedere vrijdag op de kof-
fie komen en ze altijd heel vrolijk 
en lief is voor ons! Chocola, wor-
stenbroodjes, banaantjes , worstjes 
, drinken , speelgoed! Oma Sjaan 
verwent ons altijd heel erg en daar-
om is zij een echte superoma! 
Sam en Liz klerkx

Oma Jose van Kempen 
Jose van Kempen (63 jr) is voor ons 
dé superoma van het jaar! Ze past 
vier dagen in de week op onze 4 
kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 

5 jaar. Ze geniet 
van de kids en 
als ze er een 
dag niet zijn, 
dan rinkelt de 
telefoon. In het 
weekend ex-
tra oppassen 
proberen we 
te vermijden, 
maar we we-
ten ook ‘Oma 
Jose zegt nooit 
‘nee’!
De kleinkinde-
ren

Opa Gerard en oma Betsie van 
den Oever
Timo en Menco brachten bij De-
MooiRooiKrant een prachtige col-
lage voor hun superopa en supero-
ma. Enkele citaten:"Als mijn kamer 
geschilderd moet worden doet opa 
dat." en "Als ik verdrietig ben, 
troost oma me altijd."
Timo en Menco Poppelaars

Opa Ton van der Heijden 
“Hij is de liefste de beste en de 
vrolijkste opa die er bestaat. Elke 
dag doen we een spelletje en hij 
doet ook soms een knuffelgevecht. 
Als hij terugkomt van vakantie zit 
heel zijn koffer vol kadootjes voor 
mij en mijn broer. Hij is echt een 
superheld.”
Inge van Hommel 

Laat je stem horen via 
www.mooirooi.nl
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Daniëlle en Fred Bruins vertellen hun verhaal

Twee levens in dienst van defensie

Zo nu en dan komen ze in uniform 
met hun drie honden voorbij ge-
wandeld. Ze vallen wel op, maar 
toch weten niet veel mensen wie 
ze echt zijn. De Rooise Daniëlle en 
Fred Bruins zijn beiden in dienst 
van de luchtmacht. Een bijzonder 
beroep waar heel wat meer bij komt 
kijken dan bij een doodgewone 
kantoorbaan. De twee zijn er altijd 
mee bezig, ook in hun vrije tijd. 
Ze hebben namelijk ook een eigen 
bedrijfje dat onderscheidingen op-
maakt. Ik had de eer om met deze 
dappere Rooienaren te praten over 
hun speciale bezigheden.

Door: Matthijs Vos

Eenmaal gearriveerd, schudde ik de 
hand van Fred. Een hand die tijdens 
meerdere NAVO en ISAF-missies het 
boordkanon van een Chinooktrans-

porthelikopter bediende. Diezelfde 
hand maakt nog steeds iedere avond 
militaire onderscheidingen op,  zodat 
ze eervol op het uniform kunnen.

Het onderscheidingenhuis
Anno 2002 nam Fred samen met 
Daniëlle het onderscheidingenhuis 
van een collega militair over. Er 
zijn maar acht plaatsen in Neder-
land waar militairen, politieagenten, 
brandweerpersoneel of heldhaftige 
burgers terecht kunnen voor de op-
maak van hun verdiende medailles. 
Het is niet een vak dat je eventjes 
leert. Het is een studie op zich. De 
medailles moeten op een bepaalde 
volgorde worden vastgemaakt en 
dit moet op de traditionele Pruisi-
sche methode gebeuren. Onder de 
klanten van Fred en Daniëlle beho-
ren adjudanten van de koning, ve-
teranen, collega’s, verzetshelden, 

maar ook Marco Borsato heeft als 
ambassadeur van War Child een 
persoonlijk bezoekje aan het onder-
scheidingenhuis gebracht. En dan is 
er nog André Kuipers. Hij had een 
luchtmacht embleem laten opmaken 
om mee de ruimte in te nemen.

Rondvliegende raketten
Terwijl ik Daniëlle en Fred zag prul-
len met de medailles, kon ik me nau-
welijks voorstellen dat de twee in 
verschillende oorlogsgebieden over 
de hele wereld hebben gezeten. 
Soms zaten ze maanden in verschil-
lende plaatsen in Afrika, Joegoslavië 
en Afghanistan. “Mijn meest recente 
uitzending was naar Afghanistan in 
2011”, begon Fred. “Toen zat ik op 
een basis met mensen van allerlei na-
tionaliteiten.” Fred liet trots een foto 
zien, waarop hij samen met een Britse 
en Amerikaanse militair staat. “Mili-

tairkameraadschap is heel anders dan 
een normale vriendschap. Je bent op 
elkaar aangewezen en als het erop 
aankomt, moet je soms letterlijk voor 
elkaar door het vuur gaan. Ik heb veel 
gezien en gedaan. Dingen waar ik ei-
genlijk liever niet over praat. Zo werd 
onze basis een keer met raketten be-
schoten. Dat was wel even schrikken, 
want als zo’n ding je raakt, is het met-
een einde oefening. Op dat soort mo-
menten vertrouw ik in mijn opleiding 
en natuurlijk mijn kameraden.”

“WIJ WESTERLINGEN 
KUNNEN DE SITUATIE 

DAAR NOOIT 
HELEMAAL BEGRIJPEN. 
DAT ZIJN ONZE ZAKEN 

OOK NIET.”

Oorlog
Naarmate het gesprek over Fred ’s 
missies vorderde, begon ik diepere 
vragen te stellen. Ik was namelijk 
zeer benieuwd naar hoe een echte 
militair de situatie in een oorlogsge-
bied ziet. Dagelijks zien we beelden 
op het nieuws. Wij kunnen gewoon 
de televisie uitzetten, maar een sol-
daat kan dit niet. “De regering heeft 
goed over onze uitzendingen nage-
dacht, zodat we altijd met een reden 
gaan. Nederland moet het hebben 
van de handel in het buitenland, dus 
moet de situatie daar stabiel zijn. We 
hebben al een hoop goede daden 
verricht. Zo hebben we geholpen 
met het opleiden van politieagen-
ten en bouwen van scholen. Ik kan 
de dingen die ik heb gezien en ge-
daan een plaats geven. Ik heb geen 
trauma’s en nog altijd veel plezier in 
mijn werk.” Toen kwam een vraag 
die Fred volgens mij niet verwacht 
had. Ik vroeg hem of dat hij anders 
is gaan denken over de islam. “Wij 
westerlingen kunnen de situatie 
daar nooit helemaal begrijpen. Dat 

zijn onze zaken ook niet. Ik ben niet 
anders over moslims gaan denken.” 
Fred lachte. “Om het zachtzinnig te 
zeggen: als ze op me schieten, vind 
ik dat niet zo fijn. Maar dat heeft 
niks met geloof te maken.”

Belangrijke taak
Fred schoof enige tijd later uit het 
niets een nieuwe foto voor m’n 
neus. Daarop stond hij samen met 
Daniëlle naast de generaal van de 
koninklijke luchtmacht. “Dat was tij-
dens de erewacht bij de inhuldiging 
van Willem Alexander”, zei hij trots. 
“We verzorgden voor de adjudanten 
en een oud-minister de onderschei-
dingen. Bij het huwelijk van Willem 
Alexander en Maxima waren we ook 
al aanwezig. Toen stonden we ook 
in de erewacht.”

Een militaire familie
Fred liet tot slot zijn eigen medaillecol-
lectie zien. Twaalf onderscheidingen 
keurig op de juiste volgorde vastge-
maakt, waaronder de trouwe dienst 
en ISAF-medailles. “Wij kennen het 
gevoel dat bij zo’n medaille hoort. Iets 
dat onze klanten zeer waarderen.” 
Toen trokken twee ingelijste medail-
leverzamelingen aan de muur mijn 
aandacht. Er hing een foto van een 
jongen en een meisje bij. “Het meisje 
is mijn oma, ze was veldverpleeg-
ster”, liet Fred weten. “De jongen 
is mijn opa, die zat bij de mariniers. 
Niet de marine, want dat deed mijn 
vader. Mariniers zijn soldaten die het 
strand oprennen, de echte bikkels. Ze 
hebben elkaar ontmoet in het leger. 
Net zoals ik Daniëlle heb leren ken-
nen.” Het was dus niet gek dat Fred 
na zijn diensttijd in de jaren ’80 nooit 
meer defensie heeft verlaten. Militaire 
dienst zit in de genen. 
Ik keek op de klok en schrok. We wa-
ren zonder het in de gaten te hebben 
drie uur verder. Er was nog zoveel 
meer om over te praten, maar dan zou 
dit stuk in een boek veranderen. Het 
was een lang en boeiend interview dat 
mijn tijd meer dan waard was.

Beeldhouwers stellen zich aan u voor

Op zondag 25 mei vindt er voor het 
gemeentehuis een zeer bijzondere 
expositie plaats van verschillende 
Rooise beeldhouwers. In de komen-
de weken stellen we de deelnemers 
aan u voor. Deze week Giel West-
geest en Adri Liefkens.

Giel Westgeest: “Het was voor mij 
direct fascinerend dat je van een 
steen een beeldje kon maken. Dit 
ondervond ik drie jaar geleden toen 
ik een cursus beeldhouwen ging vol-
gen in Best. Daar leerde je omgaan 
met welk materiaal je een steen kunt 
“temmen.” ’s Maandags zijn we bij 
‘d’n einder’ met een clubje die elkaar 
inspireren en samen zoeken we naar 

oplossingen. Als het eventueel mis-
gaat met een steen, wordt het plan 
B. We hopen dit nog lang met ple-
zier te kunnen doen.”

Adri Liefkens: In 1996 maakte Adri 
Liefkens kennis met het beeldhou-
wen, dat een deel van zijn leven is 
gaan uitmaken. Wanneer gevraagd 
wordt naar de motivatie, is het ant-
woord: het doen is fijn en je houdt er 
nog een beeld aan over ook! Daarbij 
gedreven door een gezonde nieuws-
gierigheid en de uitdaging van een 
ontdekkingsreis bij het uitzoeken 
van de steensoort en afmeting, de 
worsteling bij het zoeken naar de 
gewenste vorm, het aanbrengen van 
een fijne gedetailleerde lijnenspel en 
uiteindelijk de verrassende kleuren 
na het schuren en polijsten. Dit al-
les samen met fijne collega’s bij d’n 
einder en ‘het Ar(t)senaal’ waar col-
legiaal advies welkom is, maar je zelf 
bepaald wat je er mee doet.

AANHANGWAGENS BV 

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

Tel: 0413-472893

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

12 april 
Masta inspectiedag

laat                     uw aanhangwagen 
of caravan keuren!

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

gratis

VERHUISBERICHT:

WIJ ZIJN 
VERHUISD 
NAAR KOFFEREN 23

VERHUISBERICHT:

NAAR KOFFEREN 23

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Giel Westgeest

Adrie Liefkens
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De enige, nog echte Brabantse provider op

GLASVEZEL

www.trined.nl

      DE KNOPTOREN
CATERINGBEMIDDELING
&  HORECAEXPLOITATIE

Voor begeleiden en verzorgen 
van uw feest, vergadering, 
concert of receptie, in de 
Knoptoren of op locatie.

E: peterdekoning50@gmail.com
T: 0413-375165 

M: 06-2391 6912
www.deknoptoren.nl

OOSTENRIJK                 HOPFGARTEN

 WIL MAAS            Tel. 06 - 53 722 628  
Al jaren organiseren wij reizen naar Oostenrijk en ook in de zomer van 2014!
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 11 April van 16.00 - 21.00 uur en op zaterdag 12 April  
van 10.00-16.00 uur Locatie: Ingang Odendael in St. Oedenrode
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bezoek onze stand op de seniorenmarkt
op 11 en 12 april 2014

odendael 3, 5492 Ct sint oedenrode

 
Speciaal  

voor u   De Rabobank 
Senioren Service 

Zelfstandig bankieren doen we samen. 
Kijk voor meer info op www.rabobank.nl/stos 

Samen sterker 

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Uitvaartverzorging A. Kuisg g 
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 

 

Sluisplein 60, 5492 AM
   

tel: 0413-472544

      Son en Breugel

 
Planetenlaan 1b, 5694 TM     
tel: 0499-464249

     uitvaart@akuis.nl

 

 
 
 

   Voor de gezellige  
        busreizen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Maak op de seniorenmarkt kennis met de gezelligste busreisorganisatie uit uw regio!   
www.boscoachtravel.nl     0413-474957 

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-490161
sintoedenrode@autoschadelambert.nl

www.autoschadelambert.nl

Ontmoet ons op onze stand en vraag naar de kortingsbon 
om een parkeerdeukje uit uw auto te laten halen!

Grobbendonkstraat 5
5628 RE  Eindhoven

Tel: 040-2480153
info@autoschadelambert.nl

Seniorenmarkt in Odendael
Vrijdag 11 en zaterdag 12 april houden de Vrienden van Odendael de 
jaarlijkse Seniorenmarkt in Odendael.

Met het oog om een nog bredere aansluiting te vinden met de 
Rooise senioren gaat Odendael weer twee dagen lang functioneren als 
de ontmoetingsplaats waar het bedrijfsleven en de vrijwilligersorganisa-
ties hun producten en diensten presenteren. De seniorenmarkt staat net 
als voorgaande jaren weer boordevol met enthousiaste en gemotiveerde 
standhouders die de bezoekers graag ontvangen en hun producten en/of 
diensten tonen. Aan het producten- en dienstenaanbod, de ambiance en 
het gezellige sfeertje in Odendael zal het ook in 2014 niet liggen. 
Voor elke bezoeker is er wel iets te vinden of aanleiding om het uitstapje 
naar Odendael te maken. Als is het maar om het vijfjarig bestaan van Novy-
von mee te vieren.
Ondernemers en vrijwillige organisaties die nog willen deelnemen zijn van 
harte welkom. Immers, Odendael is dermate groot dat de organisatie altijd 
wel een kraamplekje kan inlassen voor nieuwe deelnemers. 
Vrijdag 11 april is de Seniorenmarkt van 16:00 tot 21:00 uur en 
zaterdag 12 april van 10:00 uur tot 16:00 uur.

SENIORENMARKT  IN ODENDAEL VRIJDAG 11 APRIL VAN 16:00 TOT 21:00 UUR  
ZATERDAG 12 APRIL VAN 10:00 TOT 16:00 UUR

Mariken Lips-Priem
Mantelzorgmakelaar
Maatschappelijk werkster

Postbus 116 - 5688 ZJ Oirschot
T: 0499 37 99 00
M: 06 12 51 69 53
E:   mlipspriem@
    mantelzorgmakelaars.com

www.mantelzorgmakelaars.com

De mantelzorgmakelaar,
een hele zorg minder!

3378866.indd   1 07-04-2014   15:35:33
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Dommelstraat 20
5492 DX, Sint-Oedenrode
telefoon (0413) 477409, 

info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon 

(0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, 
www.sportbedrijf.com

TipMooiRooi aanwezig op Seniorenmarkt
De grens van 400 deelnemers aan het burgerpanel is inmiddels gepasseerd. 
Maar dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft. Het team van TipMooiRooi 
blijft bezig met werven. Hoe meer leden voor het enige echte Rooise 
burgerpanel, hoe beter. Dat geeft namelijk een steeds betere weergave van 
hoe Rooienaren over een bepaald onderwerp denken. Komend weekend 
staat TipMooiRooi op de Seniorenmarkt in Odendael. Dan wordt uitgelegd 
wat het burgerpanel precies inhoudt en waarom het waardevol is om je er bij 
aan te sluiten.

www.tipmooirooi.nl
Op de website www.tipmooirooi.nl staan alle uitslagen van de vorige 
vragen die al gelanceerd zijn. Binnen nu en twee weken verschijnt de 
volgende vraag. Wanneer u zich voor die tijd aanmeldt, kunt u meedoen aan 
die enquête. Meedoen aan TipMooiRooi is geheel anoniem en het kost niet 
veel tijd. Uw mening telt, daar gaat het om! Wilt u zich nu al aanmelden? 
Dat kan, ga naar de website en vul de gegevens in. 
Alvast van harte welkom in het Rooise burgerpanel!
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De enige, nog echte Brabantse provider op

GLASVEZEL

www.trined.nl

      DE KNOPTOREN
CATERINGBEMIDDELING
&  HORECAEXPLOITATIE

Voor begeleiden en verzorgen 
van uw feest, vergadering, 
concert of receptie, in de 
Knoptoren of op locatie.

E: peterdekoning50@gmail.com
T: 0413-375165 
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www.deknoptoren.nl
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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!!
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van 10.00-16.00 uur Locatie: Ingang Odendael in St. Oedenrode
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Seniorenmarkt in Odendael
Vrijdag 11 en zaterdag 12 april houden de Vrienden van Odendael de 
jaarlijkse Seniorenmarkt in Odendael.

Met het oog om een nog bredere aansluiting te vinden met de 
Rooise senioren gaat Odendael weer twee dagen lang functioneren als 
de ontmoetingsplaats waar het bedrijfsleven en de vrijwilligersorganisa-
ties hun producten en diensten presenteren. De seniorenmarkt staat net 
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standhouders die de bezoekers graag ontvangen en hun producten en/of 
diensten tonen. Aan het producten- en dienstenaanbod, de ambiance en 
het gezellige sfeertje in Odendael zal het ook in 2014 niet liggen. 
Voor elke bezoeker is er wel iets te vinden of aanleiding om het uitstapje 
naar Odendael te maken. Als is het maar om het vijfjarig bestaan van Novy-
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Ondernemers en vrijwillige organisaties die nog willen deelnemen zijn van 
harte welkom. Immers, Odendael is dermate groot dat de organisatie altijd 
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Dommelstraat 20
5492 DX, Sint-Oedenrode
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info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon 

(0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, 
www.sportbedrijf.com

TipMooiRooi aanwezig op Seniorenmarkt
De grens van 400 deelnemers aan het burgerpanel is inmiddels gepasseerd. 
Maar dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft. Het team van TipMooiRooi 
blijft bezig met werven. Hoe meer leden voor het enige echte Rooise 
burgerpanel, hoe beter. Dat geeft namelijk een steeds betere weergave van 
hoe Rooienaren over een bepaald onderwerp denken. Komend weekend 
staat TipMooiRooi op de Seniorenmarkt in Odendael. Dan wordt uitgelegd 
wat het burgerpanel precies inhoudt en waarom het waardevol is om je er bij 
aan te sluiten.

www.tipmooirooi.nl
Op de website www.tipmooirooi.nl staan alle uitslagen van de vorige 
vragen die al gelanceerd zijn. Binnen nu en twee weken verschijnt de 
volgende vraag. Wanneer u zich voor die tijd aanmeldt, kunt u meedoen aan 
die enquête. Meedoen aan TipMooiRooi is geheel anoniem en het kost niet 
veel tijd. Uw mening telt, daar gaat het om! Wilt u zich nu al aanmelden? 
Dat kan, ga naar de website en vul de gegevens in. 
Alvast van harte welkom in het Rooise burgerpanel!
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Bespaar honderden euro’s per jaar met zonnepanelen! 
Voor meer info 0413-472108 of www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

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

Tel: 0413-472893

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

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

1a

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

12

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
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

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

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

8 Bekijk de website van….
TVE Reclameproducties…
Een Totale Visuele Expressie, dat heeft TVE Reclameproducties te bieden. Het be-
drijf is voortaan een grote speler op de Nederlandse markt en dat laat de website 
ook zien. Wilt u informatie over de vele producten die TVE kan bieden? Bent u 
benieuwd naar de processen en de technologie van het Rooise bedrijf? Surf dan 
naar www.tve.nl en stap in de wereld van de Reclameproducties.

1
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Bespaar honderden euro’s per jaar met zonnepanelen! 
Voor meer info 0413-472108 of www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

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

Tel: 0413-472893

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

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

1a

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

12

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
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

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

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

8 Bekijk de website van….
TVE Reclameproducties…
Een Totale Visuele Expressie, dat heeft TVE Reclameproducties te bieden. Het be-
drijf is voortaan een grote speler op de Nederlandse markt en dat laat de website 
ook zien. Wilt u informatie over de vele producten die TVE kan bieden? Bent u 
benieuwd naar de processen en de technologie van het Rooise bedrijf? Surf dan 
naar www.tve.nl en stap in de wereld van de Reclameproducties.
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TEL: 0499-37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

 Beek en Donk Heereindsestraat 2 

Te koop bij inschrijving

Deze authentieke woonboerderij is vrij 
gelegen en toch dicht bij het centrum van 
Beek en Donk. Het ruime perceel heeft een 
oppervlakte van 2.220 m². Rondom de boerderij bevindt zich een 
tuin ingericht met een gazon, veel groen en diverse boomsoorten. 
Verder treft u op het perceel een bakhuis, een hobbydierenverblijf 
met wei en een schuurtje. Kom vrijblijvend een kijkje nemen in deze 
bijzonder fraaie en karakteristieke woonboerderij met vele authen-
tieke elementen en diverse bijgebouwen. Splitsing van de boerderij 
behoort tot de mogelijkheden. 

Kijkdagen op woensdag 18 september van 16:30-17:30 uur
en donderdag 26 september van 16:30-17:30 uur.  

Inschrijven is mogelijk tot 10 oktober 2013, 12:00 uur.

• Bouwjaar: 1933

• Perceelsoppervlakte: 2.220 m² 

• Woonoppervlakte: ca. 140 m²

• Inhoud: ca. 1.450 m³

•  Verkeert vrijwel geheel  
in originele staat

• Mogelijkheid tot splitsing

AUTHENTIEKE
WOONBOERDERIJ

TEL: 0499-37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

 Beek en Donk Heereindsestraat 2 

Te koop bij inschrijving

Deze authentieke woonboerderij is vrij 
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Schijndel       Putsteeg 85 
• Bouwjaar: 1952
• Perceelsoppervlakte: ca. 8.700 m² 
• Woonoppervlakte: ca. 190 m²
• Inhoud: ca. 730 m³
• Creëer uw eigen droomboerderij
• Eventueel met meer grond te koop
•  Voor meer informatie, de verkoopvoor-

waarden en het inschrijff ormulier kunt u 
contact opnemen met ons kantoor.

Te koop bij inschrijving
Woonboerderij met voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gelegen aan 
de rand van Schijndel. De voorzieningen zoals lagere en middelbare scholen, 
winkels, etc. bevinden zich op minder dan 700 meter afstand. De woonboer-
derij met bijgebouwen wordt aangeboden op ca. 8.700 m² ondergrond. Aan-
grenzend worden 2 percelen landbouwgrond aangeboden van respectieve-
lijk 1.26.25 ha en 1.30.00 ha. Het is mogelijk om op de 3 kavels afzonderlijk te 
bieden, danwel op alle 3 de kavels of een combinatie van de 3 kavels. 

De boerderij is gedateerd. Men dient rekening te houden met renovatie- en 
moderniseringskosten. 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen in deze fraaie woonboerderij met diverse 
bijgebouwen met volop mogelijkheden. 

Kijkdagen op zaterdag 12 april van 10:00 – 12:00 uur 
en vrijdag 25 april van 16:00 – 18:00 uur.  
Inschrijven is mogelijk tot 30 mei 2014, 12:00 uur.

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

Leslie Tree (Legernummer 6355076)
Op 25 juni 1923 werd Leslie in de 
buurt van Londen geboren als zoon 
van Thomas en Catherine Tree. 
Volgens zijn broer Stanley was hij 
een erg sportieve jongen. Zijn fa-
voriete sporten waren atletiek en 
voetballen. Hij heeft zelfs een keer 
bij de atletiekkampioenschappen 
van het graafschap Kent de vierde 
prijs gewonnen met hardlopen. Hij 
kwam uit een gezin van vijf kinde-
ren, had drie broers en een zus. Na 
zijn schooltijd is hij gaan werken 
als leerling-papiermaker bij de wa-
termolens van Aylesford.  In 1941 
ging hij in militaire dienst, eerst in 
het Royal West Kent regiment en 
daarna in het Royal Corps of Sig-
nals, 12L of C. Signals. Hij bracht 

het daar tot ‘Lance Corporal’. Op 
24 september 1944 was hij samen 
met Ronald Silvester in de omge-
ving van Sint-Oedenrode. Zij zijn 
daar op dezelfde plaats en onder 
dezelfde omstandigheden gesneu-
veld., zoals bij Ronald Silvester is 
beschreven. Leslie was toen 21 
jaar. Van Stanley Tree, de broer van 
Leslie ontving ik een foto van een 
groep soldaten waaronder Leslie 
en ook de latere chauffeur van hun 
truck. De foto is in 1944, naar alle 
waarschijnlijkheid ergens in België 
(Brussel ?) gemaakt. Toen Carole 
Duncan, de dochter van Ronald 
Silvester, de foto bekeek, ontdekte 
ze tot haar verrassing dat haar va-
der er ook op stond!

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

Ronald Arthur Silvester 
(Legernummer 14279655)

Ronald werd in 1907 in de buurt van 
Londen geboren. Zijn hobby´s waren 
zwemmen en fietsen. Hij was een 
muzikale jongen. Hij speelde bugel 
en later klarinet in een band. Over-
dag werkte hij als glazenwasser en ´s 
avonds als telefoonoperator. In 1938 
trouwde hij met Mildred Brown. En-
kele jaren later werd hun dochtertje 
Carole geboren. Sinds 17 september 
1942 was hij in militaire dienst en na 
zijn opleiding werd hij geplaatst bij 
het Royal Corps of Signals, 12L of C. 
Signals. Op 29 juni 1944 kwam hun 
regiment vanuit Engeland over naar 
Normandië in Frankrijk. Op 24 sep-
tember 1944 reden Ronald  en Leslie 
Tree in een legertruck tussen Sint-
Oedenrode en Veghel, ter hoogte 
van de Koevering in een grote co-
lonne. Op dat moment waren Duitse 

troepen bezig om een gedeelte van 
de Veghelseweg te heroveren. De 
doorvoer van de geallieerde troepen 
richting Arnhem werd hierdoor volle-
dig geblokkeerd. Omdat die weg tij-
dens deze operatie zwaar onder vuur 
was komen te liggen, eiste dat ook 
diverse slachtoffers. Ronald en Leslie 
Tree die achter in een legertruck za-
ten, werden allebei door een granaat 
of granaatscherven getroffen. Het 
canvas van de truck bood natuurlijk 
geen enkele bescherming hiertegen. 
Er staat in de officiële gegevens dat 
hij is overleden aan zijn verwondin-
gen Dat houdt in dat hij niet ter plek-
ke is gesneuveld. Zijn dochter Carole 
heeft in september 2001 het graf van 
haar vader Ronald bezocht tijdens 
een herdenkingsdienst die enkele 
Britse veteranen op het Sint-Mar-
tinuskerkhof hielden. Toen Ronald 
sneuvelde, was hij 37 jaar. Zijn vrouw 
Mildred is eind 2001 overleden.

De Duitse inval (deel 1)
Janus van Kuijk woonde tijdens 
de oorlog als tiener op Zwijnsber-
gen en werkte als boerenknecht 
op ‘t Everse. De oorlog en vooral 
de bevrijding maakten zo’n enor-
me indruk op hem dat hij toen al 
besloot om zijn ervaringen vast 
te leggen. Maar direct na de oor-
log had Van Kuijk geen tijd om 
zijn verhalen op te schrijven. Hij 
ging studeren en werken, maar 
de wens om zijn jeugdervaringen 
aan het papier toe te vertrouwen 
bleef bestaan. Na zijn pensione-
ring kreeg Janus de tijd om te 
schrijven. Een van de boeken die 
hij schreef vertelt over de oor-
logsjaren op Zwijnsbergen en ‘t 
Everse. De komende periode kunt 
u lezen hoe het dagelijkse leven 
er in de jaren voor de bevrijding 
in onze contreien aan toeging.

Op vrijdag 10 mei 1940, begon-
nen al heel vroeg in de morgen 
de klokken te luiden. We begre-
pen dat de oorlog was begonnen. 
Omstreeks dezelfde tijd hoorden 
we ook ontploffingen in de rich-
ting van het Eindhovense vlieg-
veld. Na 8 jaar van steeds banger 
wordende gevoelens, was het nu 
zover. We gingen naar school, 
waar de meesters en juffrouwen 
overlegden wat ze zouden doen. 
Intussen zagen we terwijl we op 
de speelplaats stonden, voor het 
eerst enkele Duitse vliegtuigen 
overvliegen. Omdat ze een eindje 
bij ons vandaan bleven en omdat 
ze, naar schatting, meer dan 1000 
meter hoog zaten, was het niet 
erg beangstigend. Na enig beraad 
onder de leerkrachten, werden 
we naar huis gestuurd. We zou-
den wel horen wanneer de school 
weer begon.

We zaten erg in spanning. Het 

was te verwachten dat we bin-
nen korte tijd midden tussen de 
gevechten zouden zitten. De 
Peellinie, waar de Duitsers een 
poosje tegengehouden zouden 
moeten worden, was vlakbij. Er 
was niemand die ooit een oorlog 
had meegemaakt. Iedereen hield 
er rekening mee dat hij en zijn 
naasten een royale kans hadden 
om gedood te worden. Over de 
roerende en onroerende goederen 
had men natuurlijk ook veel zorg.  

Op zaterdag 11 mei kwamen de 
eerste vluchtende Nederlandse 
soldaten bij ons over Zwijnsber-
gen. Ik trof er twee bij onze buur-
man Daniëls. Ze liepen in burger-
kleding die ze onderweg ergens 
hadden gekregen en aangetrok-
ken. Hun uniform hadden ze op 
dezelfde plaats in de grond ge-
stopt. Dat konden ze niet meene-
men, want dat zou bewijzen dat 
ze gedeserteerd waren. Ze waren 
op weg naar huis en meden daar-
bij zoveel mogelijk de drukkere 
wegen. Ze vertelden ons dat ze uit 
De Peel waren vertrokken omdat 
er daar geen houden aan was.

Op diezelfde zaterdag, hoorden 
we een poosje na de middag, en-
kele keren een harde knal. Dan 
zagen we op een van de plaat-
sen waar een brug over het Wil-
helminakanaal lag, een wolk van 
rook en stof opstijgen. Bij ons op 
Zwijnsbergen hoorden en zagen 
we dat in de richting van de brug-
gen in het  Achterbos, in de Stad 
van Gerwen, op Hooidonk, in Son 
en op Ekkersrijt. Het opblazen van 
deze bruggen gebeurde ongeveer 
in deze volgorde.

Lees volgende week verder in 
DeMooiRooiKrant

Bekendmaking quizvragen d’n einder

Tijdens  de succesvolle en drukbe-
zochte Open Dag  van Kringloop-
centrum d’n einder, zondag 30 
maart, werd iedere bezoeker in de 
gelegenheid gesteld een kennis-
quiz in te vullen.  Onder de juiste 
inzendingen werden vijf prijsjes 
beschikbaar gesteld. Helaas heeft 
niemand van de inzenders alles 
goed. Daarom hebben wij de prij-
zen nu verloot aan degenen die het 
dichtst in de buurt waren. Wij feli-
citeren de volgende personen.  An-
nelies…., Marianne Muller, Chris 
Schapendonk, Annette van de Ven 
en Martien en Hannie Klappe. De 
winnaars ontvangen deze week 
nog bericht hiervan en kunnen hun 
prijs dan ophalen in de winkel.  
Vragen en antwoorden:
 1.  Hoeveel vrijwilligers heeft d’n 

einder? – 111.
 2.  Hoe heet onze nieuwe voorzit-

ter? - Jan Verhoeven. 
 3.  Wie was de initiator van d’n ein-

der? - Leo van de Kallen.
 4.  Waar gaat elk jaar een belangrijk 

deel van de opbrengst naar toe? 

- Naar goede doelen.
 5.  Op d’n einder wordt ook print- 

en kopieerwerk vervaardigd
      Hoe heet deze afdeling? - Kopie 

& Print.
 6.  Welk landelijk bekend t.v. pro-

gramma bestaat dit jaar ook 15 
jaar? - Man Bijt Hond.

 7.  Wat was er op deze locatie 
voordat d’n einder ontstond? - 
Een varkensstal.

 8.  Hoe heet onze creatieve afde-
ling? - Nieuw voor U.

 9.  Op welke dag van de week is 
d’n einder gesloten? – Maan-
dag.

10. Welke sport wordt er bij d’n ein-
der beoefend? – Bridge.

11. Wat is de gemiddelde leeftijd 

van onze vrijwilligers? - 66 jaar.
12.  Welke kleuren heeft onze vlag? 

- Gele vlag met groene drie-
hoek.

                                                                                                                                  

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - K opie & Print

FORTUINWEEK  

van 24 t/m 28 september!!

Bij aankopen van € 10,--  of meer verdient u  tot 50% 
korting met een draai aan het Rad van Fortuin! 

Gratis consumptie met iets lekkers erbij in de 
ontmoetingsruimte.

Kinderen mogen grabbelen.  

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00u tot 16.00u

Zaterdag van 10.00u tot 16.00u

Sluitappel 17a
5491TS Sint-Oedenrode

Tel: 0413 490951
www.deneinder.nl

 Loop ook eens langs de tafel met speciale artikelen.
voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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HOEPELMAN I KAPPERS St. Oedenrode 
Knip deze bon uit en ontvang €5,- korting* op een behandeling of producten. 

Afspraak maken 24/7, met onze Hoepelman APP, 
Online www.hoepelmankappers.nl of bel 0413-478991 

*minimaal knippen-finishing behandeling, geldig tot 1 mei 2014, maximaal per klant 1x €5,- korting op behandeling en onbeperkt op producten 

5 

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Afscheid Riky de Roo bij Stichting HoPe

Nu is het echt voorbij, maar nog niet helemaal

Enkele maanden geleden kondigde 
Riky de Roo haar afscheid aan bij 
Stichting HoPe. Stichting HoPe is 
een ontwikkelingsorganisatie die 
zich inzet voor Peruanen die op 
4000 meter hoogte in het Andesge-
bergte wonen. Die bevolkingsgroep 
heeft het zwaar. Vanaf het begin is 
de Rooise betrokken. Ze is zelfs één 
van de oprichters van de Nederland-
se divisie. Vorige week zaterdag 
nam ze definitief afscheid.  

Het boek dat ze van haar collega’s 
kreeg is voor Riky nu al van onschat-
bare emotionele waarde. De foto’s 
en persoonlijke verhalen van haar 

dierbare contacten spreken boek-
delen. Het geeft in vogelvlucht een 
overzicht van de avonturen die ze 
door Stichting HoPe meemaakte. Te-
vens toont het exact waar de stich-
ting zich in al die jaren voor heeft 
ingezet. Het bouwen van scholen, 
ondersteunen van de gezondheids-
zorg en ontplooien van sociale pro-
jecten. “De allereerste actie waar ik 
me voor inzette was in 1999”, blikt 
Riky kort terug. “Dat was in een zie-
kenhuis in Cusco. Ik werkte in Eind-
hoven in een ziekenhuis en een arts 
zette me op het spoor van Stichting 
HoPe. Samen met Hiero Oosterbaan 
richtte ik Stichting HoPe Nederland 

op.” Ze oogstte veel waardering. 
In Nederland, maar natuurlijk ook 
in Peru. Ze werd er zelfs benoemd 
tot ´madrina´, wat ´moeder van een 
project´ betekent. Riky mocht er een 
schoolkeuken openen. Voor haar 
zelf een enorme eer. Dat zal voor de 
mensen aldaar wederzijds zijn ge-
weest. 

Het formele gedeelte is nu voorbij 
voor Riky. Voor haar geen bestuurs-
vergaderingen en bijeenkomsten 
meer kriskras door Nederland. Ze 
blijft nog enigszins actief op social 
media, maar HoPe blijft natuurlijk 
voor altijd in haar hart.

Scan deze pagina in met de Layar-app en bekijk het afscheid van Riky in camerabeelden.

Ooievaarskoppel heeft de weg naar Rooi gevonden

Het is alweer jaren geleden dat een 
broedend paartje ooievaars Sint-
Oedenrode aandeed. Maar het lijkt 
er op dat dit jaar weer een koppeltje 
de weg naar Rooi heeft gevonden. 
Sinds ruim anderhalve week huist er 
een tweetal ooievaars op de wijn-
gaard aan de Damianenweg.

“De twee ooievaars kwamen vorige 
week maandag aangevlogen”, ver-
telt Johan van Boxmeer. “We heb-
ben het nest hier nu al sinds 2002 
staan en het is best bijzonder, dat 
nu na twaalf jaar hier ook ooievaars 

lijken te gaan nestelen. In het ver-
leden zijn er vaker ooievaars voorbij 
gekomen en zelfs even geland, maar 
deze lijken te blijven”. Van Boxmeer 
baseert zijn vermoeden op het feit 
dat het tweetal volop in de weer is 
met de bouw van een nest.

Om het broedende paar niet te 
storen zal tijdens “Kom maar ach-
terom” op 27 april aanstaande de 
parkeerplaats bij de wijngaard op 
een andere plaats worden gelegd. 
Het deel van de wijngaard waar het 
koppel broedt is dan niet voor het 
publiek toegankelijk. Maar de be-
zoekers kunnen de ooievaars vanaf 
een veilige afstand zeker zien.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

 foto: Jan Ebbenn

www.trined.nl

Ook voor supersnel internet in het buitengebied

De enige*, nog echte 
Brabantse 

provider op glasvezel

* OnsBrabantNet werd in 2012 door 
   KPN overgenomen.

Voor bedrijven en 
particulieren.

Bel gratis 0800 - 8030.

Bloeiende, staande geraniums 
à € 0,99 per stuk

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

-  Coniferen, heesters en alle soorten 
bomen. 

- Laurier, buxus en taxus in alle maten.
- Groente- en kruidenplanten
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Groencentrum L. van Heesch
Kerkdijk-zuid 7b 5492 HW  Sint-Oedenrode | 0413-472040

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

Meisje zwaargewond na 
ongeluk op Schijndelseweg
Een minderjarig meisje uit Sint-
Oedenrode is maandagmiddag al 
fietsend geschept door een auto-
mobilist toen ze wilde oversteken. 
Dat gebeurde op de Schijndelseweg 
ter hoogte van de bezinepomp. Ze 
raakte daarbij zwaargewond. 

De brandweer, politie en zieken-
wagen waren snel ter plaatse. Ook 
werd een traumahelikopter inge-
zet. Het meisje heeft zwaar let-
sel en is met spoed per helikopter 
overgebracht naar een ziekenhuis 
in Nijmegen.
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Op dinsdag 22 april aanstaande nemen de heren René Dekkers en Cees van Rossum 
afscheid  als wethouder van de gemeente Sint-Oedenrode.  Als dank voor de inzet 
en de betrokkenheid wordt hen een feestelijke receptie aangeboden. Deze receptie 
vindt plaats op dinsdag 22 april van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis,
Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

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

Hoogachtend,

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

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil 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 1 april 2014 tot en met 
8 april 2014 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
•  Van het Arabisch Volbloed Stamboek 

voor het houden van het Arabian Horse 
Weekend op 14 en 15 juni 2014 in ma-
nege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode.

•  Van de stichting Lexso voor het houden 
van de Solex duurzaamheidsrit op 5 en 
6 juli in Olland en bij café d’n Toel aan 
de Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Oldtimerstichting Rondje Rooi voor 

het houden van de Oldtimerrit Rondje 
Rooi op 6 juli 2014 in het centrum van 

Sint-Oedenrode. De vergunning is ook 
verleend voor de jaren 2015 tot en met 
2018.

•  Aan RKSV Rhode voor het houden van 
het evenement Beachsoccer Rooi van 6 
tot en met 9 juni 2014 op het evene-
mententerrein in sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode.

•  Aan Jeugdgroep Olland voor het hou-
den van een sporttoernooi sportkooi 
Olland op 9 mei 2014 in sportpark 
Ekkerzicht, Den Ekker te Olland.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan Wandelsportvereniging Alico voor 

het houden van de wandelsportdagen 
op 12 en 13 april 2014.

Verkeersmaatregel
•  In verband met een evenement is op 12 

april 2014 tussen 07.00 uur en 19.00 
uur het Vogelsven te Sint-Oedenrode 
afgesloten voor het verkeer.

Evenementen

Meldingen

UitnodigingGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Presentatie ideeën bezuinigingen 
aan gemeenteraad 10 april
Kom ook!

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

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

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

Wethouder Jeanne Hendriks
Portefeuillehouder van o.a. Financiën

Meldingen incidentele festiviteiten
De heer H.L. van Aarle heeft namens het 
bestuur van Voetbalvereniging Ollandia 
een kennisgeving ingediend voor het 
melden van een incidentele festiviteit. 
De kennisgeving omvat het organiseren 
van een playbackshow op zondag 13 
april 2014. De festiviteit zal plaatsvin-
den in de kantine en op het terras van 
Voetbalvereniging Ollandia.

Een recreatie-inrichting mag maximaal 

4 keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af 
te wijken van de geluidsnormen die 
voor de normale bedrijfsvoering gelden 
(geregeld in het Activiteitenbesluit). In 
het evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waaraan 
moet worden voldaan tijdens een inci-
dentele festiviteit. Het evenementen-
beleid kunt u vinden op onze internet-
site (www.sint-oedenrode.nl).

Inzameling oud papier
Donderdag 10 april
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur.

Zaterdag 12 april
•  Nos Jungit Apollo; container op de 

parkeerplaats aan de Zwembadweg 
bij de ingang van het park van 9.00 uur 
tot 13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 
uur oud papier worden opgehaald 
in de gebruikelijke wijken, te weten 
Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef 
ten noorden van de Florisstraat, en 
een gedeelte van de Zwembadweg;

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-

school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
– 12.00 uur.

Maandag 14 april
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt op-

gehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Rooise zoom, 
Haverland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen;  

papiercontainer tegenover   
Ollandseweg 98 van maandag t/m za-
terdag. Tijdens de zomertijd van 08.00 
tot 20.00 uur.

Inzameling grof snoeiafval  zaterdag 12 april

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Geldbedrag
•  Lichtbruine leren    

damesportemonnee met inhoud

Gevonden voorwerpen
• Zwart tasje met pasjes

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Lindendijk 44 5491 GB 24-03-2014 Plaatsen dakkapel en verbouwen woning
Schijndelseweg 63 5491 TA 25-03-2014 Plaatsen van een hekwerk met poort
Vernhout 4 5492 VN 28-03-2014 Legalisering bestaande carport / 
   garage / berging
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Eendenputtenweg 5 5491 RX  6 weken Bouw melkstal en strohok/
   separatieruimte 
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit 
  verzonden Omschrijving
Vresselseweg 26 b 5491 PC  01-04-2014 Bouwen van bijgebouw
Jasmijnstraat  5492 JS 03-04-2014 Bouw 8 appartementen
1a t/m 1h 
Markt 30 5492 AB 03-04-2014 Verbouw Sint-Martinushuis
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Roest 10 5491 XX  Veranderen van agrarisch bedrijf 
   met rundvee
Koeveringsedijk 33 5491 SB  Oprichten van een tank voor 
   opslaan van propaan
Sortestraat 10 5298 NK  Wijzigen van een agrarisch bedrijf
Zijtaartseweg 16 5491 SG  Veranderen van een 
   melkrundveehouderij
Schoorse Hoefstraat 7 5492 TA  Veranderen van agrarisch bedrijf 
   met rundvee en paarden

Vergunningen

Puinhoop bij de glasbak?
sint-oedenrode.nl/meldingen

Jan van de Moosdijk

Gastronomisch genieten…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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April: Maand van het Konijn bij 
Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode

De maand april staat dit jaar weer 
in het teken van het konijn. In het 
voorjaar gaan veel konijntjes weer 
de tuin in en worden er nieuwe ko-
nijnen geboren en aangeschaft. De 
buitentemperatuur loopt weer lang-
zaam op en daarmee ook het risico 
op konijnenziekten. Alle konijnen, 
ook degenen die alleen in huis wor-
den gehouden, zijn bevattelijk voor 
twee besmettelijke konijnenziekten, 
namelijk Myxomatose en VHS.

Myxomatose en Viraal Hemorra-
gisch Syndroom (VHS) zijn twee 
ernstige, maar te voorkomen, be-
smettelijke virusziekten bij konijnen. 
Myxomatose wordt gekenmerkt 
door dikke, vochtige zwellingen aan 
de ogen en snuit. Eten en drinken 
wordt steeds moeilijker en gewoon-
lijk leidt de ziekte binnen twee we-
ken tot de dood. Het ziekteproces 
van VHS verloopt nog sneller; de 
met VHS besmette konijnen sterven 
zeer snel, vaak voor er iets aan ze te 
zien is. In sommige gevallen is een  
bloederige diarree zichtbaar. Beide 
ziekten kunnen worden overgedra-
gen door contact met (wilde) konij-
nen en door insecten zoals muggen 
en vlooien. Zowel binnen- als bui-
tenkonijnen lopen  risico op besmet-
ting.  De kans dat een konijn Myxo-
matose of VHS overleeft is erg klein, 

vandaar dat vaccinatie zo belangrijk 
is!
Gedurende de hele maand april kunt 
u op afspraak uw konijn laten enten. 
De kosten voor de enting zijn  
€ 29,75 (dit is inclusief 15% kor-
ting). Uw konijn is dan het hele jaar 
weer beschermd tegen Myxomatose 
en VHS. Bij uw bezoek ontvangt u 
een leuk en informatief pakketje. Te-
vens geniet u in de maand april 15% 
korting op konijnen- en knaagdie-
renvoer en 15% korting op de cas-
tratie of sterilisatie van uw konijn of 
knaagdier. (Deze korting is niet gel-
dig in combinatie met andere acties). 
Ook voor nagels knippen, voedings-
advies en andere vragen bent u van 
harte welkom! Voor het maken van 
een afspraak of voor meer informa-
tie belt u in Schijndel 073-5493566 
en in Sint Oedenrode 0413-462750.

advertorial

Elfde editie: Toertocht voor oldtimer bromfietsen en rijwielen met hulpmotor

Zondag 27 april: Gouwe Ouwe Rit vanuit Aarle-Rixtel

Zondag 27 april organiseert Oldti-
mer Bromfietsclub "De Bromvlie-
gers" met vele Rooise deelnemers 
vanuit Aarle-Rixtel alweer het twee-
de evenement van het toerseizoen: 
De “Gouwe Ouwe Rit”. Iedereen 
met een goedverzekerde bromfiets 
of Solex van tenminste 20 jaar oud 
kan deelnemen aan deze prachtige 
toertocht. Samenkomst en inschrij-
ving bij De Dreef, gelegen aan de 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.

Het is alweer de elfde keer dat lief-
hebbers van oldtimer bromfietsen en 
rijwielen met hulpmotor neerstrijken 
in Aarle-Rixtel. Organisator Henk 
van Lierop is één van de vele cluble-

den uit Laarbeek die bij De Bromvlie-
gers (met 450 leden over heel Ne-
derland) is aangesloten. Hij is blij dat 
er in zijn gemeente gestart gaat wor-
den. "We zijn bijzonder blij met deze 
drukbezochte rit die sinds 2004 deel 
uitmaakt van de "Brabantse Brom-
fiets Dagen". Onze leden komen 
uit alle windstreken en met name 
uit Zuidoost Brabant. Niet-leden 
zijn uiteraard ook van harte welkom 
want hoe groter de opkomst, des te 
mooier het evenement. We hebben 
er alles aan gedaan om een mooie 
route te maken door het Brabants 
landschap over een afstand van on-
geveer 80 kilometer met ongeveer 
halverwege een pauzeplaats”. 

Snelheid speelt bij deze toertocht 
geen enkele rol, samen genieten van 
de mooie omgeving is het brommer-
motto van De Bromvliegers. Mocht 
u tijdens deze rit met pech komen te 
staan dan kunt u gebruik maken van 
onze bezemwagen die achter alle 
deelnemers aan rijdt. De inschrijving 
is geopend van 09.00 tot 10.30 uur 
en bedraagt 7 euro, dit is inclusief 

een consumptie bij de startplaats, 
verzorging op de pauzeplaats en een 
leuke herinnering voor aan de brom-
fiets (zolang de voorraad strekt).
De Gouwe Ouwe Rit is onderdeel 
van de “Brabantse Bromfiets Da-
gen” waarbij later in het jaar ook 
ritten georganiseerd worden vanuit 
Zijtaart, Rosmalen, Veghel/Maria-
heide en Eindhoven. Bij mooi weer 
verwachten we rond de 300 deelne-
mers (vorig jaar 350 bromfietsen!). 
Publiek is van harte welkom om te 
komen genieten van de aanwezige 
oldtimers. Hiervoor zijn de volgende 
tijden interessant: vanaf 9.00 uur 
verzamelen de bromfietsliefhebbers 
zich bij De Dreef. De start zal plaats-
vinden om 11.00 uur. Tussen 14.30 
en 15.30 uur worden de bromfietsen 
en Solexen weer terug verwacht in 
Aarle-Rixtel. Kom dus gerust even 
een kijkje nemen en geniet van al die 
Zündapps, Kreidlers, Puchs Solexen 
enz. Voor meer informatie kunt u 
bellen met Henk van Lierop, tel. 
0492-463210, of kijk op de website 
van De Bromvliegers: 
www.bromvliegers.nl

Tattoo4You opent nieuw onderkomen

Op zijn elfde tatoeëerde Kevin 
Smits voor het eerst. Hij was dan 
ook voorbestemd om verder te 
gaan in het vak. Niet verwon-
derlijk dat hij nu een eigen zaak 
heeft. En wat voor één. Aan het 
Kofferen opende Tattoo4You af-
gelopen vrijdagavond haar nieu-
we onderkomen. Een ruim opge-
zette zaak, professioneel en met 
oog voor detail. 
Kijk voor meer informatie en 
openingstijden op 
www.tattoo4you.nl

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Om onze ambities te realiseren 
zijn wij op zoek naar een
ervaren assistent-accountant

Meierij Accountancy is een ondernemend  
accountantskantoor en we zijn op zoek naar  
medewerkers die meedenken en proactief  
betrokken zijn bij onze klanten. Wij bieden 
je een uitdagende werkomgeving met veel 
vrijheid om jezelf te ontwikkelen.

Afhankelijk van je kennis en ervaring krijg je alle ruimte om onder
nemers te adviseren en te ondersteunen. Je dagelijkse werkzaamheden 
variëren van het begeleiden van ondernemers met hun financiële 
administratie, het samenstellen van jaarrekeningen en het opstellen 
van belastingaangiften.

Voor deze uitdagende en afwisselende functie zoeken wij kandidaten 
met een afgeronde HBOopleiding Bedrijfseconomie of Accountancy, 
met minimaal drie jaar werkervaring.

Naast een inspirerende werkomgeving bieden wij je interessante 
arbeidsvoorwaarden en een organisatie waarin ruimte is voor jouw 
persoonlijke kwaliteiten en met de mogelijkheid om te groeien.

Lijkt het je een uitdaging om voor ons te werken? Stuur dan jouw 
motivatiebrief en CV ter attentie van J.G.P. Brouwers – Van de Wiel 
AA naar info@meierijaccountancy.nl. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Judith Brouwers via 06 51771363.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Personeel

vacature:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste schoonmaakster 

voor 6-9 uur per Week

reacties graag aan: 
oude Lieshoutseweg 1 | 5492 HT Sint-oedenrode T: 0413-476831 | info@fokaglasinlood.nl

www.fokaglasinlood.nl
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10 april                 
Ziekenbezoek groep 
Martinus-Centrum 13.30-15.00

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

12 april                 
Slotbijeenkomst deelnemers Lourdes reis 
13.30-15.30
Parochiezaal Nijnsel

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

14 april                 
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel 13.30-14.15

15 april                 
Cursus catechese, parochiecentrum                                     
18.00-22.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Met Jezus wordt je leven compleet. Met Hem in je leven krijgt 
alles een zin.

Paus Franciscus

genda

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

 

TV-mis en Geloofsgesprek
Komende zondag wordt de eucha-
ristieviering vanuit de St. Martinus-
kerk rechtstreeks uitgezonden door 
RKK / KRO. Aanvang van de viering 
is om 10.30 uur. De Palmzondagvie-
ring wordt voorafgegaan door het 
wekelijkse geloofsgesprek met Leo 
Fijen. Ditmaal spreekt hij met Pietro en 
Carmela Strada. Zij wonen met hun 
gezin in de Boskantse pastorie en zijn 
actief verbonden met de internatio-
nale gemeenschap van Paus Johannes 
XXIII. Over het werk en de spirituali-
teit van deze gemeenschap, over de 
persoon van de bijna heilige Johan-
nes XXIII en over de huidige Paus 
Franciscus gaat het in dit geloofsge-
sprek. Eucharistie en geloofsgesprek 
zijn terug te zien via de website: 
www.rkk.nl.

RKK-programmamaker Leo Fijen 
bezoekt deze week de 
Boskantse pastorie.

Ritanoveen
Nu de H. Ritakerk te Boskant aan de 
ere-dienst is onttrokken vinden er 
geen vieringen meer plaats in dit kerk-
gebouw. Omdat de doopkapel, met 
instemming van het bisdom, wordt 
omgebouwd tot Ritakapel, zal de no-
veen daar de komende periode door-

gang vinden. Niet in de vorm van een 
eucharistieviering, maar als viering van 
gebed en zang. We hopen dat velen 
de komende donderdagen (behalve 
Witte Donderdag) zich aansluiten bij 
het noveengebed in Boskant. Aanvang 
steeds om 19.00 uur.

Antoniusnoveen
Dinsdag 15 april om 19.00 uur wordt 
de jaarlijkse noveen ter ere van de H. 
Antonius van Padua geopend. We ho-

pen dat ook dit jaar weer velen de ‘ne-
gen dinsdagen’ meevieren ter voorbe-
reiding op het Antoniusfeest op 15 juni.

Wake op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag
Ook dit jaar vindt er op Witte 
Donderdag een wake plaats bij het 
rustaltaar van de St. Martinuskerk in 
Sint-Oedenrode. In aansluiting op de 
eucharistieviering en de voetwassing 
bent u uitgenodigd om te waken en te 
bidden bij het rustaltaar. In een sfeer 
van stilte, (Taizé)gezang en over-
weging waken wij tot het begin van 
Goede Vrijdag. Om middernacht wor-
den de completen gebeden en gezon-
gen. Van harte uitgenodigd u bij deze 
aanbidding aan te sluiten.

Op de avond van Goede Vrijdag wordt 
in de St. Martinuskerk gewaakt bij het 
Kruis. ’s Middags om 12.00 uur wordt de 
kruisweg gebeden en om 15.00 uur het 
lijden er sterven van Christus herdacht. 
In de avond komen we om 19.00 uur 
samen om te waken bij het Kruis. Cen-
traal in deze wake staan de zeven laatste 
woorden van Jezus aan het kruis. Deze 
wake is opgebouwd uit orgelspel, bijbel-
teksten en overwegingen bij de woorden 
die Jezus aan het Kruis heeft gesproken. 
U bent van harte uitgenodigd u bij deze 
wake aan te sluiten.

Vieringen in de Goede Week en 
met Pasen
12 en 13 april: Palmzondag
18.30 uur: Palmzegening en Eucharistie – St. Genovevakerk
09.30 uur: Palmzegening en Eucharistie – St. Genovevakerk
10.30 uur:  Palmzegening en Eucharistie - TV-Mis RKK /KRO   

(St. Martinuskerk-C)
11.00 uur: Palmzegening en Eucharistie – St. Petrus’ Bandenkerk

14 april 
19.30 uur  Boeteviering – St. Petrus’ Bandenkerk

17 april:  Witte Donderdag
18.30 uur: Eucharistie – St. Genovevakerk
19.00 uur: Eucharistie en Voetwassing – St. Martinuskerk
20.00 uur: Eucharistie – St. Petrus’ Bandenkerk

20.30 – 00.00 uur: Wake en Aanbidding bij het rustaltaar – St. Martinuskerk
00.00 uur: Completen – St. Martinuskerk

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

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

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

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

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

Het IDO heeft dit jaar opnieuw de col-
lecte voor Samen Verder in Son en 
Breugel georganiseerd. Dankzij de in-
zet van de vele collectanten en de gul-
le gevers is er dit jaar een bedrag van 
€ 7919,10 opgehaald. In de kerken van 
de Heilige Oda Parochie in Sint Oeden-
rode zijn er collectes gehouden voor deze 
actie. Ook namens de Stichting “Sun in 
Ghana” onze hartelijke dank aan allen, 
die het mogelijk gemaakt hebben om dit 
resultaat te kunnen behalen.

Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, 
Son en Breugel.

Van de Pastores
Deze week als column de boodschap 
die Mgr. Hurkmans heeft gezonden 
naar de geloofsgemeenschappen van 
Eerschot en Boskant bij gelegenheid 
van de laatste eucharistieviering.

Gelovigen rond de kerken van de 
Goede Herder en de Heilige Rita,
U bent bijeen om voor het laatst de 
Eucharistie te vieren in “uw” kerk. U 
bent van het karakter van deze kerk 
gaan houden. De ruimte, het ver-
loop van de liturgie is zo vertrouwd. 
Met pijn in het hart moet u afscheid 
nemen van de kerken in Eerschot en 
Boskant. Dit begrijp ik, het doet ook 
mij pijn. Van harte leef ik met u mee. 
Tegelijk hebt u zelf kunnen constate-
ren dat veranderingen nodig zijn. Met 
uw verstand kunt u dat heel goed be-

grijpen. Deze tegenstrijdige gevoelens 
zullen door u heen zijn gegaan tijdens 
deze viering. Naar ik hoop zult u ook 
ervaren dat God trouw blijft. Hij blijft 
in het Woord en onder de tekenen 
van Brood en Wijn onder ons komen. 
In de andere kerken zal men zijn best 
doen om u het gevoel te geven wel-
kom te zijn. Om gezamenlijk te er-
varen dat Jezus Christus de weg, de 
waarheid en het leven is. Geef Hem 
de ruimte u allen hoop te geven. Het 
zou mooi zijn wanneer u ook elkaar 
hoop geeft door samen te kiezen voor 
een van de kerken.   

Drs. A.L.M. Hurkmans
Bisschop van het bisdom van 
‘s-Hertogenbosch
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ruimte
voor inspirerende liturgie
in vele vormen

authentiek gebouw
dat mysterie ademt

samen kerk zijn
rondom het altaar
het Tweede Vaticaans Concilie
krachtig en subtiel
vorm gegeven

de Paaskaars
geplaatst op het snijvlak
van levenslijnen
die het aardse overstijgen

uit een koepel
valt licht
op afscheid nemen
van overledenen
wierook en zonnestralen
vermengen zich
een indringend gevoel
van verrijzenis
vult woordeloos je hart

in een blauwe nis
het gelaat van Christus
hemelse belofte
van
God met ons

de kerk van de Goede Herder
vertolking
van de dynamiek
van Gods volk onderweg
uniek
bijzonder
onvervangbaar

nu gesloten

Jos Hamelink

Gioia Kwartet: Kamermuziek in 
de Knoptoren

Wanneer je getuige mag zijn van 
een ideale wisselwerking tussen 
ruimte en activiteit besef je weer 
wat schoonheid is. Afgelopen zon-
dag trad het Gioia-strijkkwartet op 
in de Knoptoren. Kamermuziek van 
hoog niveau in een daarvoor ideale 
ambiance. Een versmelting van na-
tuurlijke akoestiek met menselijke 
passie. Een streling voor het oor.

Door: Mario Lamers

Gioia Kwartet
Dit strijkkwartet bestaat uit vier ge-
passioneerde amateurmusici die het 
als een uitdaging zien om complexe 
kamermuziek op hoog niveau te spe-
len. Het is uiteindelijk ook deze uit-
daging die hen het plezier verschaft 
in het optreden in een dergelijke 
kleine en kwetsbare bezetting. Gioia 
is Italiaans voor plezier; vandaar ook 
hun naam. Het kwartet bestaat uit 
Josine van Heek-van Geijn (prima-
rius/viool), Adeline Marinelli-van 
Campen(viool), Jan de Wit (altviool) 
en Feico Halbertsma (Cello).

Dissonantenkwartet
Voor de pauze brachten zij het uit 
vier delen bestaande “Dissonan-
tenkwartet” van W.A. Mozart. Dit 
werk heeft Mozart in 1785 gecom-
poneerd en was het laatste van zes 
kwartetten die hij aan Joseph Haydn 
opdroeg. De bijnaam 'Dissonanten-
kwartet' verwijst naar de gedurfde 
harmonieën die Mozart gebruikte 
en die door tijdgenoten als bijzon-
der vals ervaren werden. Het Gioia 
Kwartet had aanvankelijk wat moei-
te om bij dit ingewikkelde meester-
werk in de juiste balans te komen. In 
het snelle eerste deel werd de syn-
chronie af en toe verstoord doordat 
de kwartetleden elkaar niet exact 
volgden. Dat werd echter ruim-
schoots gecompenseerd door de 
mooie uitgebalanceerde harmonieën 
in met name het tweede en het vier-
de deel. Ik had het idee dat de viool 
van de eerste violiste ook iets ont-
stemd was. Mozart heeft heel veel 
toegankelijke muziek geschreven 
voor een breed publiek. Het disso-

nantenkwartet daarentegen vraagt 
veel van de luisteraar. Hij hanteerde 
een voor die tijd afwijkende chroma-
tiek die voor ons Westerlingen lastig 
te begrijpen is. Het Gioia-kwartet 
heeft zich duidelijk verdiept in de 
diepere betekenis van dit werk van 
Mozart. Gaandeweg ontstond een 
uiterst plezierige interpretatie met 
een uitbundige speeltechniek. 

Amerikaans Kwartet
De positieve lijn zette zich na de 
pauze door. Het kwartet schepte een 
steeds groter genoegen in het kun-
nen bespelen van het voor ons be-
kende historische gebouw. Zichtbaar 
was het plezier dat de leden er aan 
beleefden en dat had zijn positieve 
weerslag op de uitvoering van het 
“Amerikaans Kwartet” van Antoni 
Dvořák. Dvořák schreef dit kwartet 
aan het eind van de 19e eeuw toen 
hij woonde en werkte in Amerika.. 
Het is het meest bekende strijkkwar-
tet van Dvořák, terwijl het helemaal 
niet typerend is voor zijn stijl. Hij 
heeft er maar een paar dagen over 
gedaan om het te schrijven.

De uitvoering door het Gioia-kwar-
tet getuigde van een goede smaak 
en was van hoog niveau. Alle vier de 
instrumenten komen in verschillende 
passages met enige dominantie naar 
voren. Dat maakt het aantrekkelijk 
voor zowel musici als de luisteraar. 
Met name de cello bereikte zo nu 
en dan het niveau van perfectie met 
een lyrische manier van aanstrijken 
en een gevoelig vibrato. 

Publiek
Het was erg jammer dat het publiek 
het, wat betreft aantallen, liet afwe-
ten deze middag. Neemt niet weg 
dat de bezoekers die wel aanwezig 
waren intens hebben genoten en het 
optreden van het Gioia-kwartet met 
een langdurig applaus beloonde. 
Het Roois Kultuur Kontakt is we-
derom geslaagd in haar missie:  Het 
publiek laten genieten van passie 
en gedrevenheid en dat op zo hoog 
mogelijk niveau.

Palmzondag
Zaterdag 12 april a.s. tussen 14.00 – 
16.00 uur: Palmpaasstokken maken 
in de dagkapel van de St. Petrusban-
denkerk in Son. Alle kinderen vanaf 
ongeveer vier jaar zijn welkom. De 
activiteit is gratis en duurt ongeveer 
een half uur. Aanmelden graag via 
het parochiebureau in Son (0499 47 
12 66 tussen 09.30u -12.00u). Ech-
ter, ook zonder aanmelding ben je 
van harte welkom.
Zondag 13 april 10.30 uur: Palm-
zondagviering in de Martinuskerk 
in Sint-Oedenrode. Deze mis wordt 
live op TV uitgezonden. We gaan 
kijken of we een mega palmpaaspro-
cessie kunnen houden! Tussen 10.00 
uur en 10.15 uur zoekt iedereen een 
plekje in de kerk. Om 10.20 uur ver-
zamelen de kinderen zich buiten op 
het kerkplein voor de kerk, mét hun 
palmpaasstokken.
Zondag 13 april 11.00 uur: Palm-
zondagviering in de kerk van Sint Pe-
trus’ Banden in Son. Ook hier gaan 
we een palmpaasprocessie houden. 
Vergeet je palmpaasstok dus niet!
Op de website van de parochie 
staan foto’s van onze communi-
canten die al flink aan de slag zijn 
gegaan met hun palmpaasstokken! 
Ook een instructie voor het maken 
van de palmpaasstokken vind je op 
de website van de parochie.

Manon van den Broek

Kerkberichten
Kerkdiensten Sint Genoveva-kerk, 
Breugel

Zaterdag 12 april
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                     
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                           
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, Harrie 
Peters, Fransje van den Hoven-Martens, 
Mariette Heusschen-Hofman, Martien 
Scheepens.
Zondag 13 april
09.30 uur: Palmzondag. Eucharistievie-
ring m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
intentie: Nell Vrenssen-Sol, Thea Vos-
Dikker, Monique Brok-Ruijsbroek, Loes 
Luijben-Schouten, Mien Brands-vd Laar, 
Bertus van Kroonenburg, Jo Vermeulen, 
ouders van Mook-van Wouw, Tiny Saris-
van Leuken, Piet Swinkels, ouders Harrie 
en Doortje van de Oever-Migchels.
Donderdag 17 april
18.30 uur Witte Donderdagviering, Eu-
charistieviering m.m.v. het Breugelse 
kerkkoor
Vrijdag 18 april
15.00 uur Kruisweg m.m.v. Dameskoor
18.30 uur Kruisverering m.m.v. Heren-
koor
Zaterdag 19 april
19.00 uur: Paaswake, Eucharistieviering 
m.m.v. Herenkoor
intentie: Janus en Toon Foolen.
Zondag 20 april
9.30 uur: Hoogfeest Pasen, eucharistie-
viering m.m.v. het Breugels kerkkoor. 
Kinderwoorddienst, met aansluitend 
aan de mis paaseieren zoeken in de pas-
torietuin.
Maandag 21 april
9.30 uur: Tweede Paasdag, eucharistie-
viering m.m.v het Breugels kerkkoor
 
Parochie Liempde

Zaterdag 12 april 18.30 uur 
(gezinsviering) Mien Verdonk – 
Raaimakers (mgd) Harrie vd Sande (verj) 
Jos Kastelijn (verj)
Zondag 13 april  09.30 uur 
Martina v Schijndel – vd Pasch
Maandag 14 april 09.00 uur
19.00 uur boeteviering
Dinsdag 15 april 19.00 uur 
Woensdag 16 april 19.00 uur 
Donderdag 17 april 19.00 uur 
Vrijdag 18 april 15.00 uur kruisweg
19.00 uur plechtigheden/kruisverering

Overweging 12 en 13 april
Palmzondag: in de mis worden de palm-
takjes gezegend die door de gelovigen 
mee naar huis genomen worden. Ook 
wij willen Jezus groeten en eren als onze 
koning – maar de vraag is of wij Hem 
ook trouw zullen zijn, anders dan zijn 
leerlingen toen in Jeruzalem. Niet voor 
niets wordt tijdens de viering ook reeds 
het lijdensverhaal gelezen: wie volgeling 
van Christus wil zijn kan niet alleen ‘ho-
sanna’ roepen, maar moet net als Jezus 
zijn kruis durven opnemen. Christen zijn 
is niet zo gemakkelijk, het behoedt niet 
voor pijn en verdriet - het vraagt inte-
gendeel standvastigheid, juist als het 
moeilijk is en wij beproefd worden. We 
mogen het kruis niet uit de weg gaan, 
omdat het de sleutel is tot de verrijzenis 
en het eeuwig leven. Verdriet en vreug-
de: ze komen samen in ons bestaan, en 
ook in de viering van dit weekeinde.

H. Martinus Olland

Zaterdag 12 april
Geen eucharistie.

Martinuskerk 

Zondag 13 april Palmpasen10.30u.: T.V. 
uitzending ,Gezinsviering met Kinder-
koor en koor Aurora.
Intenties: Voor een ernstig zieke broer, 
Uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig 
huwelijk, Overl. ouders van Rooij-van 
de Laar en overl. ouders Timmermans-
van den Broek, Johan en Truus van 
Gerwen-Lathouwers en overl. fam. le-
den, Albertha Verbakel-Gibbels, Annie 
en Sjef Essens-van de Wetering, Nelleke 
en Janus Smetsers-Hubers, Petronella 

Raaijmakers-Kluijtmans, Overl. ouders 
Verboort-Schrover en schoonzoon 
Frans, Gerard van Overbeek, Sientje van 
Laarhoven-Klerkx, Noud van den Heu-
vel, Maria van Bree, Overl. ouders van 
der Kallen-Seegers en overl. fam., Wim 
van den Oever v.w. zijn verj. dag, Door 
Blom-van Dijk, 
Jans van de Meerakker, Johan en Pe-
tronella Tijssen-Glaudemans en dochter 
Tonny, Sjaan Janssen-Merks, in maart 
overl. leden van de K.B.O.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Witte Donderdag 19.00u. Eucharistie 
met het Martinuskoor.
Goede Vrijdag 15.00u. Kruisweg met 
het G. Herderkoor. 19.00u. Viering van 
Goede Vrijdag
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 
zondag 13 april, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. Chr. Mondt.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 13 april 
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
Dinsdagavond 15 april 1900 uur.
1ste Noveen H. Antonius van padua 

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Woensdag 9 april
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 11 april
14.00 uur: Huwelijk Chantal Royackers 
en John Verberne
Zaterdag 12 april
14.00-16.00 uur: Palmpaasstokken ma-
ken in de dagkapel door kinderen van 
4 jaar en ouder als voorbereiding op de 
gezinsviering van morgen
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

Zondag 13 april, Palmzondag
11.00 uur: Gezinsviering 
intenties: Jo Aarts-van de Wetering (1e 
jaargetijde), Annie Heijmans-Bogaerts, 
Cis Richters-Verkuijlen, Corrie van Hal, 
Bertha de Groot-Janssen, Gerrit Rib-
bers, ouders Van Rulo-van Acht en hun 
schoondochter Riky, Christa Bielefeld-
Jahnke, Daan en Wil Verstraate en hun 
zoon Kees, de zieken en overledenen 
van de Kanaalstraat (vanwege de Buurt-
vereniging), Wolf Edlinger, Anny van 
Geffen-van Asseldonk en Dianne van 
Geffen, Ankie Dekkers en Ria Willems.

Maandag 14 april
19.30 uur: Boeteviering m.m.v. het Sons 
Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
Woensdag 16 april
19.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 17 april, Witte Donderdag
20.00 uur: Witte Donderdagviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
Achter in de kerk zullen manden staan 
waarin  Paasgeschenken voor minder 
bedeelden kunnen worden gelegd.
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
15.00 uur: Gezinsviering met Kruisweg 
voor de kinderen met muzikale mede-
werking van de dames Cooijmans.
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
De kinderen mogen een bloemetje of 
een mooie tekening meenemen om bij 
het kruis te leggen.
20.00 uur: Goede Vrijdagviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M) 
Zaterdag 19 april, Paaszaterdag
21.00 uur: Paaswake m.m.v. het 
Sons Parochiekoor (via de analoge 
UPC kabel FM 94.4 M en de website 
www.sonenbreugelverbonden.nl) 
Zondag 20 april, Eerste Paasdag
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering; 
daarna eieren zoeken in de pastorietuin
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Harmonie Pro Honore et Virtute

intenties: Ad van Dongen, Pim Prinsen, 
Huub van den Eertwegh en overleden 
ouders Van den Eertwegh, De Man en 
Van Mook.
Maandag 21 april, Tweede Paasdag
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
intentie: Ton Eysbouts

Odendael
13 april Palmzondag
eucharistieviering 10.00u met Oden-
dael koor. 

Overleden: Mien Verhagen. 
17 april: Witte Donderdag
eucharistieviering 10.00u met Oden-
dael koor.
18 paril Goede Vrijdag
Gemengd Pauluskoor 10.00u
20 april 1e Paasdag
eucharistieviering 10.00u met Oden-
dael koor.
21 april 2e Paasdag
eucharistieviering 10.00u met Oden-
dael koor
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Het Ludovicusgesticht

TERUG IN DE TIJD...

De Ollandse mens heeft een 
groot hart, maar het hart van 
Olland zelf is maar heel klein. 
Een kerk, een school, een buurt-
huis, een café. Zo is het en zo 
was het. In dat hart strijken op 
een mooie zomerdag als duiven 
de cyclisten neer op het terras 
van de Dorpsherberg. Voor een 
korte pauze die vaak toch nog 
lang wordt, met koffie of een 
koud glas bier. De kinderen spe-
len ondertussen likkend aan een 
ijsje op het tegenoverliggende 
plein. En bij de kerk, in de scha-
duw van een hele oude boom, 
nemen twee oude mannen de 
dag door, en de dag van gisteren 
en eergisteren, net zoveel dagen 
als de herinnering gaat. Oude 
vrienden, als boekensteunen op 
een bank. En zo gaat de tijd in 
Olland maar langzaam voorbij. 
Behalve in het weekend na Pink-
steren, dan dreijt Olland op volle 
toeren dur. De Heilige Ludovicus 
bekijkt het allemaal vanaf zijn 
sokkel aan de Dorpsstraat. Daar 
was hij lang het boegbeeld van 
het Ludovicusgesticht dat pas-
toor Van Loenhout hier in 1909 
liet bouwen. Deze pastoor, toe-
vallig ook Ludovicus geheten, 
schreef hiervoor een brief Aan 
den Edelachtbaren Raad der Ge-
meente St. Oedenrode waarin 
hij met verschuldigden eerbied 
te kennen gaf 800 gulden bij-
drage nodig te hebben voor de 
bouw, zijnde eene zaak in het 
bijzonder belang der Afdeeling. 
Dat kon het Geacht College na-
tuurlijk onmogelijk weigeren, 
en zo verrees het patronaatsge-
bouw naast de pastorie van de 

toenmalige Sint-Martinuskerk. 
De Ollandse kinderen en jon-
geren werden er op zondag 
ontvangen en onderricht in de 
godsdienstleer. Het was een een-
voudig maar mooi gedetailleerd 
gebouw, met sierbanden en met 
decoratief metselwerk onder de 
goten en in spitsbogen boven 
de vensters. De Heilige Ludovi-
cus stond in een nis onder het 
kruis op de voorgevel. In 1970 
raakte het patronaatsgebouw 
zwaar verminkt bij de verbou-
wing tot gemeenschaphuis De 
Holm. De eveneens geschonden 
Ludovicus kon en wilde het niet 
langer aanzien en vond ruim 
veertig jaar onderdak onder een 
rozenboog aan de Ollandseweg. 
Maar de Ollandse mens kwam 
graag in De Holm, voor een 
kaartje of de bingo, en de kin-
deren kregen er les in gymnas-
tiek. In 2012 keerde Ludovicus 
terug, opgelapt en wel. Niet in 
het voormalige patronaatsge-
bouw want dat is niet meer. Van 
de oorspronkelijke heilige drie-
eenheid van Sint-Martinuskerk, 
pastorie en Ludovicusgesticht is 
weinig meer over. De kerk werd 
in 1944 verwoest en in 1951 
vervangen door de huidige kerk. 
De pastoor is vertrokken en 
heeft zijn pastorie verkocht. En 
wat restte van het patronaats-
gebouw heeft plaatsgemaakt 
voor MFA de Loop’r. Daar heeft 
de Heilige Ludovicus een nieuw 
thuis gevonden, weer hoog in 
een nis. Vandaaruit kijkt hij op-
nieuw uit over Olland, waar de 
tijd soms stil lijkt te staan. Ook 
al dreijt Olland nog elk jaar dur.

© Ralph Janssen, Ralph Janssen Architecten / byRalph
“Elke maand brengt DeMooiRooiKrant samen met architect Ralph 
Janssen een verdwenen stukje Sint-Oedenrode weer tot leven”

3 Ontmaskering
3.3 Rooise verkenningen
Detective Rien Raavens onderzoekt 
de zaak naar een mystery guest op 
de bruiloft van de dochter van haar 
vriendin. Tevens wordt haar hulp ge-
vraagd bij een vermoeden van frau-
de in de zaak van een ondernemer. 
Dochter Francis uit Zuid-Afrika is bij 
haar moeder op bezoek.

Rien zucht. De vrouw met de rode 
jurk blijft een waar mysterie en Rien 
heeft nog niet het begin van een clue 
van wat ze met deze zaak aan moet. 
Wat is er trouwens met Hanneke aan 
de hand? Het kaartje, de migraine-
aanval, een bloedrood kussen. Rien 
vermoedt dat er een samenhang is, 
maar ze heeft zich, spijtig genoeg, 
de deur laten wijzen. Haar aandacht 
wordt nu bovendien opgeslokt door 
de fraudezaak. Maar het zit haar niet 
lekker dat ze haar dochter bij die 
kwestie nodig heeft. “Rien Raavens, 
jy moet jou kop daarby hou. Jy moet 
geen sake aanneem waar jy jou self 
mee in die vingers kan sny,” spreekt 
ze zichzelf toe. Ze laat er echter geen 
gras over groeien en zegt: ‘Francis, 
we kunnen over een kwartier in het 
kantoor van de directeur terecht. Wil 
je met mij meegaan en eens door zijn 
administratie lopen om te kijken of 
je onregelmatigheden kunt ontdek-
ken?’ Francis weet van zichzelf dat ze 
goed is in dit soort vraagstukken en 
volgt haar moeder maar al te graag 

voor dat klusje naar het kantoor aan 
de rand van het centrum. Tijdens het 
korte ritje wijst Rien haar dochter op 
een paar markante plaatsen in het 
dorp en het overvloedige groen. ‘Je 
kunt wel zien, waar ze hier vroeger 
hun geld mee verdienden’, zegt Fran-
cis wijzend op de levensgrote klomp. 
‘Snaaks gedoen, sê!’ Rien schiet in 
de lach om de vertrouwde taal uit de 
mond van haar dochter. ‘Wat es ek 
bly dat jy daar is’, kan ze niet nalaten 
te zeggen.
Om meerdere redenen is Rien blij 
dat Francis er is. De fraudezaak is er 
één van. Francis heeft als accoun-
tant snel gezien dat er gesjoemeld is 
in de boekhouding.  Een bedrag van 
in totaal €100.000 is naar privéreke-
ningen weggesluisd. Dat ziet er niet 
goed uit. Rien maakt thuis een kort 
verslag van de bevindingen. De direc-
teur kan daarmee  doen wat hij vindt 
dat nodig is: zijn boekhouder op het 
matje roepen of aangifte doen. 
Na het eten besluiten moeder en 
dochter een wandeling door Sint-
Oedenrode te maken. Ze nemen bij 
de Ollandseweg het Klaverpad rich-
ting centrum. Ze genieten van de 
zachte lenteavond. Bij de bankjes aan 
de Dommel vertelt Rien in geuren en 
kleuren van haar grote act als zwer-
ver, die “vermoedelijk verslaafd is 
en bijna zeker dakloos”.  ‘Daar es ‘n 
toneelspeler aan jou verlore gegaan, 
mamma.’ Op de Markt drinken ze 

een kop koffie. Rien heeft geaarzeld 
of ze het onderwerp “verdwijning 
van Ans” bij Francis zou aanroeren. 
Maar nu ze zo vanzelfsprekend ver-
trouwelijk met elkaar zijn, maakt ze 
haar dochter toch deelgenoot van 
haar zorgen en vertelt ze Francis ook 
over het teleurstellende bericht dat ze 
van broer Dirk uit Zuid-Afrika heeft 
ontvangen. Francis luistert aandach-
tig en geeft niet veel commentaar. Er 
staan tranen in haar ogen als ze zegt: 
‘Daar hebben we het later nog over, 
goed?’ Als ze thuiskomen, gaat de 
telefoon. Het is de Rooise onderne-
mer die vertelt dat zijn boekhouder 
het slachtoffer is geworden van een 
malafide beleggingsadviseur. Al zijn 
spaargeld is erin gaan zitten. Hij zit nu 
met torenhoge schulden en hoopte 
door creatief boekhouden te kunnen 
redden wat er nog te redden was. 
Rien hapt naar adem als de naam van 
de malafide adviseur valt.

Wordt vervolgd

Door S. Coops (met goedvinden van 
Rien Raavens)

Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Carro gebruikt tekentalent niet alleen voor zichzelf

Poppetjes, duizenden poppetjes en 
figuurtjes. Carro tekent het liefst 
heel de dag door. Thuis achter haar 
bureau, maar ook in de bus of in de 
wachtkamer. Ze houdt haar talent 
niet alleen voor zichzelf. Ook wil ze 
er anderen mee helpen.  

Iedereen heeft de werken van 
Carro veel vaker gezien dan ver-
wacht. Een snelle blik op de website 
www.carro.nl zal een lampje doen 
branden. Het lampje wat eerder aan 

is gesprongen bij de Ollandse te-
kenares. Het teken wanneer ze een 
ingeving binnenkrijgt. “Soms kan 
het uren duren, maar dan ineens 
gaat het lampje branden. Dan weet 
ik wat ik wil maken en ga ik snel aan 
de slag. Daar word ik dan helemaal 
blij van”, verklapt Carro. Ze tekende 
voor vele prentenboeken, maar ook 
voor het bekende Sesamstraat en 
tientallen schoolboeken. De werken 
van Carro roepen vreugde, plezier 
en veel herkenning op. De figuren 

en poppetjes die alledaagse onder-
werpen uitbeelden zorgen voor een 
brede glimlach. 
Het tekenen heeft voor Carro een 
helende werking. Ze wordt er rustig 
van, vroeger verwerkte ze er situa-
ties en levenservaringen mee. Die 
kennis en wetenschap wil ze graag 
overdragen op anderen. “Ik heb 
lang striptekenles gegeven. In 2010 
rondde ik een coach opleiding af. Nu 
geef ik workshops aan volwassenen 
en bedrijven. De creatieve cursus-
sen en workshops aan volwassenen 
en bedrijven zijn bedoeld om men-
sen weer naar hun hart en gevoel 
te brengen. Hierbij gebruik ik naast 
creatieve middelen (tekenen, schil-
deren) en lichaamsoefeningen (vaak 
korte meditaties of ademhalingsoe-
feningen)  mijn hooggevoeligheid 
en sensitiviteit, humor, passie, kracht 
en levenservaring.” De trainingen 
zijn geschikt voor individuen, maar 
Carro geeft ook les aan groepen. Ze 
doet bijvoorbeeld aan teambuilding, 
met de nadruk op bewustwording.

Mooi hoe een leven in teken kan staan 
van tekenen. Carro tekent al vrijwel 
haar hele bestaan. Ze volgde er op-
leidingen voor, maar natuurlijk is na-
tuurlijk talent de belangrijkste factor. 
Iets wat ze deelt met andere mensen, 
zodat ook die zich beter gaan voelen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.carro.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Restaurant

Cafetaria

Zaal 

Aanvang 11.30 uur, voor meer informatie:
www.depelgrim-mariahout.nl
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Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Klachten tijdens of 
na het fi etsen?

Heeft u last van uw rug, schouders, 
nek of handen tijdens of na het fi etsen?  

Krijgt u bijvoorbeeld tintelende vingers 
of pijn in uw nek als u langere tijd fi etst?

Laat dan op 12-04-2014 de rug/handspecialist van Fysiotherapieprak-
tijk Joost de Vaan en de fi etsspecialist van Mutsaars Bikes in Schijndel 
kijken of er een passende oplossing te vinden is voor uw probleem. 
Met advies over uw fi etshouding en eventuele  kleine aanpassingen 
in de vorm van een ander zadel of handschoentjes met polstering 
proberen wij u pijnvrij te laten fi etsen. Mocht het nodig zijn dan zal 
de fysiotherapeut adviseren om een gericht onderzoek te laten doen 
naar uw klachten.

Kom geheel vrijblijvend op zaterdag 12-04-2014 naar de 
parkeerplaats van Sportcentrum van de Oever, van 09:00 tot 12:00.

Nieuwe bakfi ets dankzij slimme meiden

Ze kunnen het nog steeds niet 
geloven. De dames van Rooische 
Zwets. Toch mogen ze al meer 
dan drie maanden pronken met de 
overwinning van de succesvolle 
debuuteditie van de Rooise Kwis. 
Afgelopen donderdagmiddag ver-
zilverden ze de cheque van maar 
liefst 750 euro. Eén persoon was 
daar extra blij mee…

Berny Selden is een cliënt van Stich-
ting Dichterbij. Hij woont met veel 
plezier in Meerschot, in de wijk 
Eerschot. Hij is een druk baasje. 
Onlangs startte hij na goedkeuring 
van zijn begeleiders een koeriers-
dienstje. Maar hoe kun je iets rond-
brengen zonder een fatsoenlijk 

vervoersmiddel? 
De dames van 
Rooische Zwets 
kwamen met de 
ideale oplossing: 
een bakfiets. Nu 
kan Berny met 
het juiste materi-
aal op pad. Stich-
ting Dichterbij 
is altijd op zoek 
naar bezigheden 
voor haar cliënten. Zo is klein pro-
ductiewerk welkom, maar mogen 
bedrijven, scholen of instellingen 
zich ook melden als ze pakketjes 
te bezorgen hebben. Dat kan via 
0413-476214.

Vrijdag     11 april 10.00 - 20.30  uur
Zaterdag 12 april 10.00 - 16.00  uur
Zondag     13 april 11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur

Ga voor het complete programma naar: 
www.sanidrome.nl/vanlieshout

vanlieshout@sanidrome.nl 
De Amert 98, 5462 GH Veghel
(0413) 34 40 43

Ga voor het complete programma naar: Ga voor het complete programma naar: 
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GoedVoutparty in vernieuwde 
Jeugddisco The Joy

Ook zo benieuwd hoe mooi The Joy 
is opgeknapt? Kom dan naar de ge-
zellige GoedVoutparty op vrijdag 11 
april.

Kom lekker fout gekleed… alles kan, 
hoe fouter hoe leuker. Natuurlijk 
draaien ze de beste foute muziek op 
deze avond. The Joy is de uitgaans-
gelegenheid voor jeugd van 11 tot 

en met 15 jaar uit Rooi. Van 19:30 
uur tot 22:30 uur. Oude Lieshoutse-
weg 7 (naast de hoofdingang van 
De Beckart). De entree is zoals altijd 
gratis! Een glaasje drinken kost maar 
€ 1,00. Als je leuke ideeën of vra-
gen hebt mag je ons altijd mailen, 
ons mailadres is jeugddiscothejoy@
upcmail.nl Zet alvast in je agenda, 
vrijdag 9 mei Beachparty!

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   Verrassend Veelzijdig

Nu in de winkel: Paasbeste cadeaus en 
eieren raden voor een prijs, Paaszaterdag uitslag

                                                      

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               
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Foto-expositie Johan Sweelssen 
in Odendael
Op de begane grond en de 1e eta-
ge van zorgcentrum Odendael in 
Sint-Oedenrode wordt een exposi-
tie gehouden met foto’s van Johan 
Sweelssen, die al vanaf 1954 als 
hobby fotografeert.  

Bij de ingelijste zwart-wit foto’s, meest-
al landschappen en stadsgezichten, is 
veel aandacht besteed aan compositie, 
luchten en contrasten. Het afdrukken 
is niet uitbesteed aan een afdrukcen-
trale, maar zelf uitgevoerd. Daardoor 
is het mogelijk naar een eindresultaat 
toe te werken zoals die in het begin bij 
de opname al voor ogen stond.

Op de begane grond  zijn de foto’s 
tentoongesteld, die her en der ver-
spreid, op verschillende locaties in 
Nederland  gemaakt zijn. (van Texel 
tot Zuid Limburg). 
Op de 1e etage, in de gangen links 
en rechts van de lift, hangen foto’s 
uit Sint-Oedenrode. Door de mooie 
lichtval in deze gangen is dit een 
geweldige locatie om foto’s te pre-
senteren. Naast de genoemde land-
schappen en stadsgezichten, zijn 
er ook enkele foto’s van dieren en 
natuurstillevens. Mensen uit Sint-
Oedenrode zullen zeker veel plekken 
waar de foto’s gemaakt zijn herken-
nen, wat altijd wel leuk gevonden 
wordt. De foto’s zijn te bezichtigen 
van 8 april t/m 29 juni tijdens de 
openstelling van Odendael.

Zondagmorgen waterdiertjes scheppen voor 
kinderen bij IVN Rooi

Sinds enkele jaren organiseert IVN 
afdeling Sint-Oedenrode elk voor-
jaar een gratis toegankelijke acti-
viteit voor kinderen. In het water 
van het Dommelpark zitten allerlei 
beestjes verscholen zoals libellelar-
ven, bootsmannetjes, poelslakken, 
waterschorpioenen, kokerjuffers, 
waterspinnen en kikkervisjes. Zon-
dagmorgen 13 april kunnen de kin-
deren proberen deze beestjes met 
een schepnetje te vangen.

Op zondagmorgen zijn natuurgidsen 
van IVN Rooi vanaf 10 uur aanwe-
zig in het Dommelpark om kinderen 
te begeleiden bij het scheppen van 
allerlei waterdiertjes. De kinderen 
kunnen met netjes en bakjes zelf 
scheppen in een ondiep gedeelte 
van het water, waarna de vangsten 
gezamenlijk bekeken worden. 
De natuurgidsen geven uitleg en zul-
len samen met de kinderen de vang-
sten op naam proberen te brengen.

Hiervoor zijn ook zoekkaarten en 
boeken beschikbaar. Ook de vol-
wassen begeleiders zullen vast weer 
leuke en verrassende beestjes te-
genkomen. Na afloop worden alle 
diertjes weer losgelaten waar ze zijn 
gevangen.
Kinderen die een schepnetje hebben 
kunnen dit zelf meebrengen. Ook 
het IVN zal voor een aantal netjes 
zorgen. In verband met het schep-
pen aan de waterkant is het belang-
rijk voor de deelnemers om laarzen 
te dragen.

Verzamelen voor de activiteit is zon-
dagmorgen om 10:00 uur op de 
parkeerplaats van het Dommelpark 
in Sint-Oedenrode. Deze is te berei-
ken vanaf de Van Rijckevorsel van 
Kessellaan, ingang via straat “Dom-
melpark”.
Het scheppen vind plaats in het 
Dommelpark zelf en zal ongeveer 
tot 12:00 uur duren. Deelname is 
geheel gratis. Kinderen tot en met 
12 jaar zijn van harte welkom, maar 
alleen onder volwassen begelei-
ding. Inlichtingen: Henri van Weert, 
TEL.06 -290 277 65 of  
www.ivnrooi.nl.

Jeugdnatuurwacht De Populier
Zaterdag 12 april gaan de kinderen 
naar de Jeugd Natuurwacht Wei. 
Vorige keer hebben ze  daar hard 
gewerkt om al de knotwilgen te 
knotten. 

Met al die stapels takken gaan ze  
deze dag het volgende  doen: De 

takken worden  tussen de staan-
ders van de wig-wag gevlochten 
zodat die er weer als nieuw  uitziet. 
Zo ook de wilgen schermen worden 
van nieuwe vlechttakken voorzien. 
Er worden enkele fietsenrekken ge-
maakt zodat daar fietsen tegen ge-
parkeerd kunnen worden. 

Vorige keer hebben ze heel veel kik-
kers in de poel gezien met veel kik-
kerdril. 

Onze waterdierenspecialist  gaat de 
kinderen de totale cyclus uitleggen, 
van dril naar kikker.  Het wordt weer 
een spannende  en leerzame dag.

Column door:
Marie-Thérèse

Goeie Spaanse wijn 
behoeft geen krans

Voor degenen die mijn vorige co-
lumn gemist hebben:  Bonjour, 
j’appelle Marie-Thérèse Pantalon 
du Lac. Je suis une grande liefheb-
ster van vergist druivensap. Sa-
men met mijn zusjes Belle-Hélène 
en Jolie-Josèphine die ook liever 
het glas halfvol zien dan halfleeg, 
hebben we beaucoup wijnhui-
zen in Europa mogen bezoeken. 
En vandaag neem ik u mee naar 
het noorden van Spanje. Ditmaal 
heb ik de reis samen gemaakt met 
onze Belle-Hélène Gestart in de 
Rioja en de finish in Navarra. Fan-
tastische wijnbouwgebieden! De 
Rioja avonturen bewaar ik voor de 
volgende keer dus starten we nu 
in het noordelijke Navarra.

Het klimaat en de bodem van Na-
varra lenen zich uitstekend voor 
de productie van rode wijn. In 
deze streek worden nu druiven-
soorten als Garnacha, Tempranil-
lo, Cabernet Sauvignon en Merlot 
ingezet om rode kwaliteitswijnen 
te maken met intense kleuren en 
indrukwekkende aroma’s. Ook 
wordt er nog steeds rosé (licht, 
pittig, fris) en witte wijn (kruidig, 
fris en iets ruig) geproduceerd. 
Aangekomen bij ons verblijf viel 
onze mond open, want we kwa-
men namelijk aan bij het hotel 
en wijnhuis van Iñaki Núñez , de 
eigenaar van Pago de Cirsus. Een 
prachtbedrijf! Men zegt wel eens 
dat je het lekkerste tot het laatst 
moet bewaren. Nou, dit geldt met 
recht voor zo’n topper. Niet alleen 
worden hier perfecte wijnen, maar 
ook fantastische olijfolie geprodu-
ceerd. Als ware filmsterren wer-
den we ontvangen. De eigenaar,  
Iñaki, is namelijk de regisseur 
geweest van de twee films van 

Basic Instinct, met Sharon Stone. 
Daar heeft hij net iets meer mee 
verdiend dan ik en hij heeft er een 
prachtig Bodega & hotel van laten 
bouwen. Prijs na prijs sleept hij 
binnen met zijn gouden team van 
winemakers.

Ik zou er wel één wijn kunnen uit-
pikken, maar dan zou de rest van 
de serie niet voldoende eer krijgen 
en dat verdienen ze niet want de 
hele serie is top! Hoe meer er ge-
daan wordt aan opbrengstbeper-
king, hoe smaakvoller de wijn. Of 
al het goede van de plant verdeeld 
moet worden over 10 trossen of 
over 30 trossen maakt in dit geval 
het verschil. Dus op de vraag of 
we nu meer of minder geconcen-
treerde druiven in onze wijn wil-
len moet het antwoord wel over-
duidelijk zijn.  Over het algemeen 
zijn de wijnen van Pago de Cirsus 
omhullende en volledig de mond 
vullende wijnen. Rijk en zacht, 
met onberispelijke tannines en een 
lange en krachtige afdronk. Meer 
vertel ik er niet over, want goeie 
Spaanse wijnen behoeven geen 
krans!
Proeven is geloven! Dus als er zich 
toevallig ergens een wijnproeverij 
in je omgeving aandient, ga er-
voor! En wat we daar verder alle-
maal gezien en meegemaakt heb-
ben, daar kan ik helaas niets over 
vertellen. Heb geduld, ik heb ge-
hoord dat de derde film van Iñaki 
Núñez binnenkort uitkomt en je 
raadt nooit wie er de gastrollen in 
vertolken…

Et voilà, c’est ça! Salut, Marie-
Thérèse Pantalon du Lac. Marie-
Thérèse

Vierde keer Viva la Donna Day

Ook dit jaar organiseert Lizet van 
Schoonheidssalon Eindeloos voor 
de 4e keer de Viva La Donna day 
in Sint Oedenrode. Ieder jaar is het 
weer een groot succes en dat wil 
ze voortzetten. Deze dag is speci-

aal voor dames bij wie de diagnose 
kanker is gesteld. Dit jaar is de Viva 
la Donna day op vrijdag 30 mei van 
10.00uur tot 17.00 uur.

Tijdens deze dag willen ze twaalf 
dames in de watten leggen en een 
heerlijke gratis verwendag aanbie-
den. Lizet, Sharon en Christie geven 
de dames een gezichtsbehandeling, 
manicure met gel-lak behande-
ling en visagie. Kapsalon Unique is 
aanwezig om de dames te voorzien 
van adviezen en styling tips. Mien 
van Rooij & Ans van Bakel zijn deze 
dag aanwezig om met de dames 
een mooi sieraad te maken. Tijdens 

deze dag worden ze natuurlijk weer 
geholpen door veel ondernemers: 
Nance Taarten, Cafetaria Die 2, Res-
taurant Osteria, Kapsalon Unique, 
Mien van Rooij & Ans van Bakel, 
Steengoedkado, jewelgift.nl, Welten 
juwelier, Caprice Damesmode, You! 
fashion for women & More, Pari Bo-
dyfashion, Drankenhandel de Leijer, 
Bolsius Nederland, De Keizerskroon 
bloembinderij, DeMooiRooiKrant. 
Bent u of kent u iemand bij wie de 
diagnose kanker is gesteld dan kunt 
u uzelf of iemand anders opgeven 
voor de gratis verwendag. Opgeven 
kan bij Schoonheidssalon Eindeloos 
Tel: 0413-474234.

Eerste Hulp aan kinderen

Afgelopen donderdag 3 april heb-
ben vijf cursisten met goed gevolg 
de module Eerste Hulp aan Kinderen 
bij EHBO-vereniging Sint-Oedenro-
de afgerond. 

In vier avonden bij Zorgboerderij 
Dommelhoeve heeft kaderinstructeur 
Dhr. Willie vd Steen de cursisten les 
gegeven in de eerste hulp bij ongeluk-
ken met kinderen. Na afloop hebben 

de cursisten allemaal een certificaat 
ontvangen. Aan de cursus hebben 
meegedaan: Nathalie Habraken, Ju-
dith Versantvoort, Chantal Hoex, Jan-
neke Mouissie en Yvonne vd Pasch.
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

za. 12 april

Live on stage

Deze maand:
3 gangen

keuzemenu
€ 24,50

The Vitals

Alle top 10 hits uit de sixties 
komen voorbij, 'n avondje 

back to the sixties.

Als je van je huis houdt…

Dan moet je eens op de website van 
Irma Sanders kijken, www.lovingy-
ourhome.nl. Zij is de eigenaresse 
van webwinkel Loving Your Home. 
Ze verkoopt van alles op het gebied 
van interieur. “En dat voor een zeer 
betaalbare prijs. Dat wilde ik per se”, 
geeft de Rooise aan. “Het moet voor 
iedereen betaalbaar zijn.” Ze houdt 
van een warm en sfeervol interieur, 

met een goed gevoel voor stijl.  

Schalen, voorraadpotten, waxine-
lichthouders, manden, dienbladen, 
kransen, hangers, fotolijsten, wind-
lichten, lantaarns en nog heel veel 
meer. Loving Your Home heeft al-
les in voorraad om je huis een an-
der gezicht te geven. Dat is op zijn 
tijd heel belangrijk. Thuis moet je je 

thuis voelen en een mooie aankle-
ding helpt daarbij. Irma heeft niet al-
leen de website als uithangbord. Ze 
gaat ook op pad om haar spullen te 
tonen. Dat doet ze door middel van 
thuisparty’s. Irma: “Ik word regel-
matig geboekt voor een thuisparty. 
Dan laat ik spullen zien en geef ik 
advies over interieur. Het zijn vaak 
heel gezellige bijeenkomsten.” 
De wereld van interieur verandert 
snel. Iedere keer weer steken nieuwe 
trends en rages de kop op. Loving 
Your Home blijft altijd up tot date om-
dat Irma de markt scherp in de gaten 
houdt. Daar is ze immers ondernemer 
voor. Tijdens de inkoop van de pro-
ducten proeft ze wat haar klanten 
willen en daar springt ze meteen op 
in. “Ik lees veel magazines, maar kijk 
ook op sociale media. Zo blijf ik op de 
hoogte en kan ik mijn klanten goed 
bedienen en adviseren”, zegt Irma 
stellig. Loving Your Home houdt het 
niet alleen bij accessoires voor in huis. 
Het bedrijf brengt voortaan ook mo-
deaccessoires en tassen op de markt. 
Spullen die vrouwen graag zien, maar 
natuurlijk ook dragen. De doelgroep 
is van twintig tot zeventig jaar. Meer 
informatie en overzicht van producten 
op www.lovingyourhome.nl     

advertorial

Het weer is één 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 
gewoon dat wat we verdienden?

De afgelopen maand is de boeken ingegaan als de zonnigste maart sinds 
de weerwaarnemingen zijn begonnen. Daarnaast was ook maart veel 
warmer en droger dan normaal. 

Veel warmer
Normaal wordt het in maart in onze regio niet warmer dan 6,3°C, maar 
de afgelopen maand bedroeg de gemiddelde temperatuur maar liefst 
8,5°C. De middagtemperatuur lag met 14,7°C ruim vier graden hoger 
dan normaal in maart. De minimumtemperatuur was de vorige maand 
met 2,2°C netjes zoals gemiddeld. De hoogste temperatuur van maart 
werd donderdag de 20e gemeten, het werd toen 22,7°C.  Een paar da-
gen later, dinsdag de 25e werd met -2,6°C de laagste temperatuur ge-
meten.

Opnieuw een droge maand
Er viel in maart maar 19 mm regen. Normaal valt er in de derde maand 
van het jaar zo’n 67 mm neerslag. Daarmee was maart al de vierde 
maand op rij die droger was dan normaal. De meeste regen viel vrijdag 
21 maart, namelijk 7 mm. Het regende maar op acht dagen. Op drie 
dagen was dat meer dan een millimeter.

Uitbundig zonnig
De zon liet zich niet onbetuigd. Wij mochten exact 212 uur van de zon 
genieten. Normaal is de zon in maart maar 118 uur te zien. Donderdag 
de 20e maart was de zonnigste dag van de maand. We mochten toen 
11 uur en 18 minuten van de zon genieten. Maandag de 10e was in re-
latieve zin de zonnigste dag van de maand. Toen scheen de zon 92,6% 
van de tijd dat zij zich kon laten zien. Dinsdag 18 maart liet de zon zich 
met negen minuten nauwelijks zien.

Kort samengevat heeft maart zich net als de andere maanden die we 
tot de winter mogen rekenen absoluut niet winters gedragen. Het was 
warmer, droger en zonniger dan normaal.

Weer over het weer

Back to the sixties in de Ossekop
Eet-& Muziekcafe de Ossekop heeft komende zaterdag 
een bijzondere band op het podium: The Vitals. 
Deze band ontstond in 1962 in Eindhoven in een tijd dat 
dit soort beatbandjes als paddenstoelen uit de grond scho-
ten. The Vitals speelden ruim vijftig jaar geleden vaak in zaal 
Maenen in Valkenswaard, Dancing Apollo in Nuenen, Poort 
van Kleef in Eindhoven, zaal van Berkel in Veghel enz. Ko-
mende zaterdag spelen deze heren, in nagenoeg in dezelfde 
bezetting als toen, alle grote hits van o.a. the Beatles , the 
Stones , The Kinks , the Hollies en vele andere grootheden 
uit the Sixties.  Een optreden van The Vitals brengt je terug 
in de sferen van de jaren 60, het tijdperk van de muzikale 
revolutie. De Ossekop: aanvang circa 21.30 uur (na het slui-
ten van de keuken)

ZONDAG 13 APRIL 
OLDTIMER - SHOW

VANAF 12:00 UUR

MET MUZIEK VAN DE OLLANDSE DORPSKAPEL

LOCATIE: CAFÉ - ZAAL DE DORPSHERBERG
PASTOOR SMITSSTRAAT 48 TE OLLAND
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WEEKACTIE! 
VAN WOENSDAG 9 APRIL T/M DINSDAG 15 APRIL 2014

159.-

PURE RAW 
FOOD
in hersluitbare cups

HEREN
OVERHEMD
korte mouw 
diverse kleuren
ruit motief
maten M-XXL

PAAS
KNUTSELARTIKELEN
eierwarmers of
decohangers maken

VARO ACCU
GRAS- EN HAAGSCHAAR
voor het bijwerken van b.v. 
graskanten of buxushagen
compleet met gras- 
en buxusmes en 
krachtige 3.6V 
Li-ion accu

KINDER
T-SHIRT
diverse kleuren
katoen/elastan
jongens of meisjes
korte mouw
maten 86-128

0.59
vanaf:

0.69

14.95

1.89

REXONA
DEOSPRAY
diverse varianten
voor hem of haar
150 ml

1.29

4.99

HOUTEN DECO
DIENBLAD
met trendy tekst
opklapbaar
20x30 cm

HOME ESSENTIALS
MULTI GRILL
- RVS
- 2 grillplaten
- 1500 Watt
- 180 graden geopend 
   te gebruiken
- anti-aanbaklaag
- olie afvoer

PASTEL COLOURS
GEURTHEELICHTEN
nieuwe 
voorjaarskleuren

DAMES
ROK
knielengte 
diverse kleuren 
en prints
polyester/elastan
maten S-XXL

12-DELIGE
LOUNGESET
1 bank + 1 tafel 
+ 2 fauteuils 
+ 8 kussens
volledig 
kunststof
wickerlook
(excl. sierkussens 
en accessoires)

17.95

2.99

0.992.95
VIM
SCHOONMAAKMIDDEL
anti-kalk reiniger: 500 ml
schuurmiddel: 500 ml
allesreiniger: 
1 liter

0.89

MAXI GEUR
THEELICHTEN
set/8

1.49

80 gram lijnzaad

0.59
80 gram moerbeibessen 

1.49
90 gram hennepzaad,
100 gram chia zaad of 
225 gram quinoa zaad

1.69

maten 
134-164

1.99

VILTEN
PAASMANDJE
diverse varianten

0.99
PLUCHE
OPWINDKUIKEN
diverse kleuren
10 cm

0.69

JONGENS
OVERHEMD
maten 86-128

3.99

SET/24

COMPLETE SET!

DAMES
JUMPSUIT
diverse kleuren
en modellen
maten XS-L

3.99
MODETOPPER!

TROLLEY 
REISTAS
diverse kleuren
de ideale reispartner

9.95
PRIJSSTUNT!

DIVERSE SOORTEN
KUSSENHOEZEN
nieuwe collectie
40x40/45x45 cm

1.59
UITZOEKEN!

LEUK IN HUIS 
OF TUIN!

METALEN
HANGDECORATIE
vogel, vlinder 
of boeddha
ca. 90 cm

1.49

GRAND PRIX
AUTOSPRAY
remmenreiniger,
siliconenspray, 
bumperblack, 
textielcleaner, 
speedwax of 
tyreshine 
400 ml

NEON 
KOPTELEFOON
sublieme 
geluidskwaliteit

4.95

ZEER TRENDY 
UITVOERING!

1.49
COCKPIT
SPRAY
400 ml 

0.99     -
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Mooi in de regio

JAS Liempde haalt weer statiegeldfl essen op
Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar 
de kinderen van JAS Liempde statie-
geldflessen verzamelen. De groep-
jes komen op dinsdag 22 april  van 
18.30 uur tot 19.30 uur in Liempde 
langs de deuren om de flessen op te 
halen. Voor de kinderen is het bijna 

een wedstrijd om zoveel mogelijk 
bij elkaar te krijgen.

Van de opbrengst van deze statie-
geldflessen kunnen er leuke, ex-
tra activiteiten worden gedaan op 
kamp. Dus het geld komt ten goede 

aan de kinderen zelf. Natuurlijk zijn 
ook de  “op Liemt gemunt” -munt-
jes welkom!! 

Dus bewaar al die statiegeldflessen  
en kratjes en geef ze mee op dins-
dagavond na Pasen!!!

Zijtaart onder de hamer
Zijn dit de gevolgen van het opko-
mende industrieterrein Doornhoek 
of toch de mogelijke komst van de 
omleiding N279 nabij het prachtige 
dorp Zijtaart?! Niets is minder waar!

Te koop per opbod goederen & 
diensten
Met een grote bouwhamer slaan de 
voorzitters Anja Heerkens (Fanfare 
St. Cecilia) & Mari Bekkers (CV De 
Reigers) het “Te koop” bord in de 
grond. Met deze ludieke actie geven 
beide voorzitters het officiële start-
sein voor de vijfde editie van de dien-
stenveiling die georganiseerd gaat 
worden op zondag 16 november a.s. 
Hierbij wordt een oproep gedaan 
om zowel goederen als diensten aan 
te bieden. Dit kan variëren van een 
compleet verzorgd diner, graafwerk-
zaamheden, auto’s wassen, avond 
oberen, soep uit eigen keuken tot 

een taxirit door Nederland. 
De dienstenveiling wordt om de vijf jaar 
georganiseerd en beleeft de komende 
editie zijn eerste lustrum. Alle aangebo-

den diensten komen onder de hamer 
en worden verkocht aan de hoogste 
bieder! De opbrengst komt ten goede 
aan de bovenstaande verenigingen. 
Met deze opbrengsten kunnen nieuwe 
instrumenten worden aangeschaft en 
kan het carnavalsfeest weer voor jong 
en oud worden georganiseerd.

Wij zijn dan ook wederom op zoek 
naar originele en leuke of ludieke 
diensten.
Als u ook een dienst wilt aanbieden 
of heeft u vragen neem dan contact 
op met Björn van der Heijden 06-
23012378 of mail naar diensten-
veilingzijtaart@outlook.com.  Om 
dit evenement succesvol te laten 
slagen nodigen wij aanbieders en 
kopers van harte uit. Noteer in uw 
agenda: 16 november 2014 - Goe-
deren & Dienstenveiling  - Locatie: 
‘Het Klooster’ te Zijtaart

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl
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Welke jeugdband wordt in 2014 
de RaboRockband?

Vele enthousiaste jeugdbands heb-
ben zich dit jaar weer opgegeven 
voor de finale van de RaboRock-
Band. De jeugdige muzikanten die 
dikwijls al jaren oefenen op zolder-
kamertjes, schuurtjes of in achteraf 
gelegen loodsen hebben voor het 
merendeel geen podium ervaring. 
Optreden willen ze wel maar waar 
krijgen zij de gelegenheid om hun 
passie te tonen? Podium ervaring 
opdoen is voor de ontwikkeling van 
elke muzikant heel belangrijk.

Met dank aan de hoofdsponsors 
Rabobank, Foolen Audio & Light en 
het Vestzaktheater wordt op zondag 
13 april het Vestzaktheater door de 
organisatoren van het Tower Festi-
val weer omgebouwd tot een heus 
rockpaleis. In totaal zijn dit jaar 4 
regionale jeugdbands toegelaten 
tot de finale. Om de bands extra te 
prikkelen heeft de organisatie alle fi-
nalisten een uitdaging meegeven die 
zij op 13 april verwerken tijdens hun 
optreden. De uitdagingen variëren 
van het spelen van een zelf geschre-
ven nummer tot een professionele 
bandpresentatie. Net als voorgaande 
jaren mag de winnaar van de Rabo-
RockBand 2014 optreden tijdens het 
komende Tower Festival. De finale 
van de RaboRockBand wordt om 
12:00 uur geopend door de win-
naars van 2013, 2ndFloor uit Eind-
hoven.

Backpack Talentpodium.
Verleden jaar is gestart om ook mu-
zikale jongeren met een rugzakje in 
de gelegenheid te stellen hun talent 
te tonen aan een breed publiek. 
De reacties na het optreden van de 
band Up2You waren zo positief dat 
besloten is dit jaar een kleine finale 
te organiseren onder de naam Back-
pack Talentpodium. Vanaf begin 
maart zijn 3 geselecteerde jeugd-
bands, in de leeftijd variërend van 14 
tot 19 jaar, druk bezig met de voor-
bereidingen voor de Backpack Talent 
finale. Met ondersteuning van the-
rapeutisch bandcoaches worden de 
jeugdige muzikanten professioneel 
begeleid voor één van hun eerste 
publieke optredens. Het Vestzakpo-
dium wordt direct na de finale van 
de RaboRockBand vrij gemaakt voor 
de Backpack bands. De jurering is in 
handen van de winnaars 2013, Up-
2You. Zij gaan op een bijzondere en 
een heel persoonlijke wijze bepalen 
wie van de 3 jeugdbands zich de 
Backpack Band 2014 mag noemen. 
Benieuwd geworden naar de toe-
komstige Tower Festivals bands? 
Kom dan massaal onze jonge kanjers 
ondersteunen. Uw aanwezigheid zal 
ongetwijfeld een positieve stimulans 
voor ze zijn. Het Vestzaktheater ver-
welkomt u graag op zondagmiddag 
13 april. Aanvang 12:00 uur en de 
toegang is gratis. Voor meer infor-
matie www.towerfestival.nl

Eerste Code 95 Demodag in Son
Omdat er veel onduidelijkheid be-
staat over de Code 95 opleidingen 
geeft Transport Academie BV uit 
Son en Breugel de eerste Code 95 
Demo-dag. Die vindt plaats op don-
derdag 17 april van 10 tot 16 uur 
aan Ekkersrijt 3104.

Tijdens deze Demo-dag kunt u kos-
teloos deelnemen aan diverse Code 
95 workshops*) Tevens geven zij u 
uitleg over Code 95 en de talloze 

mogelijkheden die ze u hierin kun-
nen bieden. Naast de reguliere Code 
95 opleidingen heeft Transport Aca-
demie diverse Code 95 opleidingen 
met e-learning gecertificeerd. Zeer 
interessant voor iedereen die nog 
Code 95 moet behalen, chauffeur 
wil worden of werkzaam is in de lo-
gistiekbranche. Ook als u denkt aan 
een carrièreswitch of gewoon een 
keertje wilt rijden in een vrachtauto, 
op een heftruck of reachtruck. Ie-

dereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in het prak-
tijkcentrum. Voor aanmeldingen, 
mail info@trans-
portacademie.nl
*) Tijdens de work-
shops op de demo-
dag worden geen 
Code 95 uren bij-
geschreven.



Woensdag 9 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 35
NJA goes Latin en weet daarmee publiek aan zich te binden

De laatste kaarten werden aan de 
deur alsnog verkocht en zo zat de 
grote zaal in De Loop’ruiteindelijk 
afgestreken vol. Ook voor dit twee-
de jubileumconcerttrad NosJungit 
Apollo (NJA) op voor een groot pu-
bliek. Vol verwachting klopte ieders 
hart. Waar bij het Sylvesterconcert 
de hele geschiedenis van het orkest 
de revue passeerde, kon het publiek 
nu weer iets heel anders verwach-
ten: NJA goes Latin.

Zonder omwegen bracht het orkest 
haar toehoorders met ‘Beguinefor 
band’in Latijns-Amerikaanse sfeer. 
Lichtvoetig werd vervolgens het 

tweede stuk in-
gezet. Even klonk 
een triangel, een 
moment  van 
adempauze leek 
te volgen en toen 
zette gastspe-
ler Tiny van de 
Wijdeven in met 
zijn trompet. Dat 
‘Carnaval de Ve-

nice’, bij uitstek een shownummer is 
voor trompetsolisten, behoefde geen 
nadere toelichting. Ook ‘Danzón No. 
2’ zorgde voor een verrassende wen-
ding. In eerste instantie begon slechts 
de sopraan-saxofoon,al snel volgden 
een aantal andere instrumenten en zo 
werd de spanning opgebouwd: tot-
dat de zaal leek uit de barsten in een 
ware kakofonie van geluid. Schijnbaar 
moeiteloos bracht NJA even later het 
publiek weer in melancholischer sfeer 
tijdens ‘Castle View’:met Theo Per-
soons op Euphonium en Tiny van de 
Wijdeven op trompet.
“We waanden ons al in de arena. 
Compleet met castagnetten”, gaven 

een aantal dames tijdens de pauze 
aan. “Het leek even of we bij de film 
zaten.” Ook een moeder en dochter, 
even verderop, genoten erg van het 
concert. “Onze vroegere buurman 
zit in het orkest”,  gaf dochterlief 
aan. “We komen graag luisteren. 
Ik hoor NJA vaak repeteren en dan 
klinkt het al goed.” Langzaam drup-
pelde iedereen weer naar zijn/haar 
eigen plek. Ook voor het tweede 
gedeelte van de avond had NJA een 
gastspeler van formaat uitgenodigd. 
Als je je ogen dichtdeed, leek het 
alsof kunstfluiter Geert Chatrou een 
dwarsfluit bespeelde, maar niets was 
minder waar. Zonder enig instru-
ment kon hij zich toch goed meten 
aan het orkest. Chatrou daagde het 
publiek uit om mee te fluiten met ‘La 
Fête de la Belle’; maar dan wel na-
tuurlijk op de juiste toonhoogte! Na 
even oefenen klonk het volgens de 
fluiter al veelbelovend… ‘NJA went 
Latin’ en wist daarmee het publiek 
aan zich te binden tot aan de laatste 
noot. Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Modeshows, demonstraties en 
proeverijen in De Beurs

Aanstaande donderdag houden een 
aantal ondernemers de tweede edi-
tie van “Fashion & Friends” in de 
Beurs. Naast de modeshows op ver-
hoogde catwalk, zodat iedereen het 
goed kan volgen, vinden er verschil-
lende demonstraties en proeverijen 
plaats.

Ze hebben DJ Mart Habraken van 
Habb-events kunnen toevoegen aan 
het geheel. Mart verzorgt de muziek 
vanuit zijn verlichte vleugel. In de 
pauze van de modeshow - verzorgd 
door Shoeby, Gerits, Switch, Pour 
Vous en Huiskens - vindt een loterij 
plaats.  Alle bezoekers maken met de 
entreekaart kans op één van de vele 
mooie prijzen, beschikbaar gesteld 
door de deelnemende bedrijven. 
Tenslotte ontvangt iedere bezoeker 
aan het einde van de avond een 

goed gevulde goodiebag. Kortom, 
een avond die je niet mag missen.

Kaartjes voor deze avond zijn nog 
beperkt verkrijgbaar bij de deelne-
mende ondernemers en kosten €15,- 
per persoon incl. hapjes en drankjes. 
Wacht niet te lang met het kopen 
van je kaartje, want VOL=VOL. 
Pour Vous Schoenmode, Gerits Man 
en Mode, SWITCH Fashion & Life-
style, DA vd Linden, Savohs hair skin 
& Make-up, De Wit Schijndel,  De 
Leijer drankenhandel, Las Herma-
nas, Brekelmans, Schip Ahoy, Shoe-
by Fashion, Jac Kemps tweewielers, 
Van Dijk BMW, Bodyresult, Huiskens 
Optiek, Juwelier Opaal, Puur Bra-
bant, De Bever Groente & Fruit, De 
Beurs, Nagelstyliste Nikki vd Broek, 
Inge van Boxtel mantelzorg.

Check ons op Facebook

Live, on stage!

Terug naar de roemruchte 
50- 60- en 70er jaren

Zaterdag 12 April
Aanvang: 20:00uur

Live, on stage!Live, on stage!

Presenteert:
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Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Waarschijnlijk gebruiken zij glasvezel. Waarmee thuiswerken zonder zorgen 
gaat. Grote bestanden versturen, HD-beeldbellen met meerdere mensen 
tegelijk, het is allemaal geen punt met glasvezel. Wilt u net als uw buren 
gebruikmaken van glasvezel? Doe dan de postcodecheck op onze website en 
sluit nu een glasvezelabonnement af. Bijvoorbeeld bij een van onderstaande 
serviceproviders. U profiteert nu bovendien van aantrekkelijke acties.

ONTDEK WAAROM
1 OP DE 3 BUREN IN 
SINT-OEDENRODE MINDER
NAAR HET WERK GAAT.

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.

Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/sint-oedenrode. 

Glasvezelwinkel in Totel Tech IT-professionals, Kofferen 27 
in Sint-Oedenrode.

088 006 37 10 (lokaal tarief)

1e en 2de Paasdag
Paasbrunch vanaf 11.00 uur

€ 24,95 per persoon
inclusief 1,5 uur gratis kegelen

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

Springkussen aanwezig.

Reserveer snel ... vol is vol.

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

www.devresselsehut.nl

Geslaagde 33e editie museumweekend
Bijna 300 musea hielden in het kader 
van het thema “Doe eens een muse-
um” op 5 en 6 april allerlei activitei-
ten. In Rooi waren twee musea open; 
het museum van Brabantse Mutsen 
en Poffers en het Smederijmuseum.

Zaterdag 5 april was het een zeer 
zonnige dag en vooral voor het 
museum van Brabantse Mutsen en 
Poffers, want tijdens het museum-
weekend kwam de heer Ad Dams 
uit Eindhoven naar het museum met 
een schenking. Hij bracht de muts 
en de poffer van zijn oma, Adriana 
van den Langenberg, getrouwd met 
Marinus van Kempen. Ze woonden 
op Heezelaar in Liempde. Ook schonk 
hij een serie dia's met zwart-wit foto's 
van het oude Brabantse leven.

Het Poffermuseum is gevestigd in 
het eeuwenoude Sint-Paulusgast-
huis, als begijnenhof gesticht in 
1434 en tot 1972 werd het gast-
huis, dat uit verschillende huisjes 

bestond, nog bewoond door arme 
alleenstaande vrouwen. Na een ver-
bouwing, waarbij de huisjes onder-
ling met elkaar verbonden werden, 
zijn ze als museum en VVV-winkel 
ingericht. Het museum bezit een 
unieke collectie Brabantse mutsen 
en poffers. De tentoonstelling van 
al dat historisch materiaal was goed 
en professioneel ingericht en ook de 
kruidentuin lag er mooi bij.

In het Smederij Museum, 
(Kofferen 22) was in 1905 Harrie 
van de Kamp begonnen met zijn 
smederij, die uitgroeide tot BV Oda 
Staalwerk. In 1967 werd het opge-
nomen in de Ahrend-Groep. Daar 
zagen bezoekers demonstraties van 
twee smeden met de materialen die 
een Brabantse smid gebruikte in het 
begin van de 20ste eeuw. De sme-
derij was tevens het woonhuis en 
achter het huis werden de paarden 
beslagen. De opkamer, de geut en de 
kelder zijn nog steeds te zien.

Unieke poffer geschonken aan het 
Mutsen-en Poffermuseum
Tijdens de eerste dag van het muse-
umweekend, zaterdag 5 april, kwam 
de heer Ad Dams uit Eindhoven naar 
het Mutsen- en Poffermuseum met 
een schenking. Hij bracht de muts en 
de poffer van zijn oma, Adriana van 
den Langeberg.

Ook schonk hij een serie dia's met 
zwart-wit foto's van het oude Bra-
bantse leven. Hij vertelde dat hij 
vroeger bij zijn oom en tante Van den 
Oever, die in de Kerkstraat woonden, 
op bezoek kwam en dat achter het 
huis de speelplaats van de jongens-
school lag. De huidige Kerkstraat stelt 
de heer Dams teleur, maar Rooi blijft 
een gezellig dorp vindt hij.

 

Ad Dams (l) schonk zaterdag deze 
poffer aan het museum in Rooi.

Tijden veranderen….

Ontslagrecht anno 2014….
Het wetsvoorstel “Werk en zeker-
heid” luidt een nieuwe tijd in! Het 
kan u als ondernemer niet zijn ont-
gaan; er staat veel te gebeuren op het 
gebied van het ontslagrecht.

Op 19 februari jl. heeft de Tweede Ka-
mer met dit wetsvoorstel ingestemd. 
Met deze wet worden onder andere 
de regels rond ontslag gewijzigd. De 
vertrouwde manieren om arbeidsrela-
ties te beëindigen, gaan op de schop. 

Wat betekent dat voor u als werkge-
ver? Waar moet u als werknemer re-
kening mee houden? Waar moet u nu 
al op gaan letten? Op deze en andere 
vragen geven wij u graag antwoord 

tijdens onze gratis voorlichtingsbijeen-
komst op 24 april 2014. Programma: 
19:00 uur ontvangst met koffie en 
thee. 19:30 uur start lezing. 20:30 uur 
borrel. Locatie: Kehrens Snoeks Advo-
caten & Mediators, Eindhovenseweg 
32 A te Best. Aanmelden via:   
info@Kehrens-Snoeks.nl of 
0499-379111. Wij hopen u op 24 april 
aanstaande te mogen verwelkomen. 
Kunt u ons uiterlijk 14 april laten we-
ten dat u aanwezig gaat zijn? 

advertorial

www.facebook.com/demooirooikrant
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Toen ik vorige week door ons dorp liep ontmoette ik een statige dame en 
haar dochter, die ik kende van de golfclub. “Waar gaat je volgende column 
over, want mijn moeder leest ze allemaal?”, vroeg ze aan me. “Nou, ik heb 
op dit moment nog geen idee”, zei ik, “maar ik ga in ’t weekend weer in m’n 
fotoalbums bladeren en dan heb ik zo weer iets.” “Schrijf dan iets over ’t 
golfen”, suggereerde ze, “want daar gebeurt toch genoeg. Net zoals bij die 
…, die uit pure frustratie z’n golftas met complete uitrusting in een van de 
vijvers smeet. Besefte de stakker echter te laat dat z’n autosleutels er ook nog 
in zaten, Tsja”. Goed, dacht ik, golf is inderdaad een sport van ups en downs.
Ergens eind vorige eeuw werd ik door een relatie uitgenodigd voor een 
zgn. golfclinic, chique woord voor kennismaking met die sport. Nu was 
ik al eerder licht gefascineerd , omdat ik ’n keer met ’n scharrel van mijn 
zuster mee mocht kijken op de golfbaan, die eigenlijk voor buitenstaanders 
tot no-go-area was bestempeld. Golf was, zeker toen, een rijke-mensen-
sport en er was een wachtlijst van hier tot het hiernamaals om überhaupt 
in aanmerking te komen de kort gemaaide en eeuwig groene graspistes 
te mogen betreden. Dat golf weldegelijk elitair was werd bewezen in een 
VPRO-uitzending, waarin een club, die bekend stond om het exclusieve 
lidmaatschap van louter captains-of-industry, oud geld en nogal wat adel, 
feilloos onder valse voorwendselen aan de tand werd gevoeld. De film-
makers volgden een echtpaar van middelbare leeftijd, dat op de nominatie 
stond toegelaten te worden tot deze gesloten kring van golfuitverkorenen. 
Op een ochtend zitten ze aan tafel en maken de post open (geënsceneerd). 
De brief van de club wordt eruit gevist, ze kijken allebei de interviewer 
aan en zeggen dan: “Zouden we het geworden zijn?” alsof dit heugelijke 
feit de belangrijkste gebeurtenis in hun leven is, opgenomen te worden in 
het afgesloten netwerk van “the upperclass”. Later heeft de golfclub nog 
zachtjes geprotesteerd tegen de uitzending, waarin de makers, o.a. in het 
kleedlokaal van de heren, enige ernstig foute en feodale uitspraken bij en-
kele leden ontlokten. Ze maakten zich er alleen maar meer belachelijk mee. 
Ook heden zijn er nog bekakte clubs waarbinnen een ballotage (waarop die 
gebaseerd is weet niemand) plaatsvindt door een daartoe aangestelde com-
missie, onvoorstelbaar. In ons dorp is dat gelukkig anders.
Hoewel zomaar een rondje golf op de baan een geweldige hoofdleegmaker 
kan zijn, vormen wedstrijden en competitie de echte charme. Na een aantal 
jaren gespeeld te hebben besloten wij met een aantal vrienden een team te 
vormen en werden wij aldus voor de leeuwen geworpen. Net als met tennis 
wordt je ingedeeld in een poule en rijd je vervolgens half Nederland door 
om terecht te komen bij diverse clubs, allemaal met een andere cultuur, de 
ene wat meer gastvrij dan de andere.
De dagen zijn lang, ’s morgens vroeg vertrekken, vervolgens 27 holes af-
werken en afsluitend een gezamenlijk diner met bijbehorende, vaak trei-
terende speeches om nog eens wat extra zout in de wonden van de te-
genstander te wrijven. Enfin, goed besprenkeld keer je huiswaarts en zo 
gaat dat vijf zondagen op een rij. Mooi als het dan weer voorbij, vindt ook 
moeder de vrouw.
Golf is een sport met regeltjes, heel veel regeltjes, die eigenlijk alleen maar 
bedoeld zijn om het spel  zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Er is bijna 
geen situatie denkbaar waarin de regels niet voorzien en belangrijkste regel 
is: speel de bal zoals die ligt en verder geen geouwehoer. Je leert al doende 
je pappenheimers kennen en ik heb grote mannen met verantwoordelijke 
posities héél klein zien worden op de golfbaan. Gewoon geconstateerd dat 
ze oneerlijke dingen deden tijdens een wedstrijd, kinderachtig en zelfs stie-
kem, en dan vraag je je of die lui dat ook in het dagelijks leven flikken. 
Da’s toch een terechte vraag, nietwaar? Daarentegen maak je ook mee dat 
iemand zijn bal in de bosjes heeft geslagen, waarna hij buiten het oog van 
de anderen op zoek gaat en vervolgens na enige tijd tevoorschijn komt en 
zegt: “sorry, jongens, ik heb vijf keer moeten hakken voor ik m’n bal er uit 
kreeg”. Dat is dan weer mooi, dan ben je tenminste ’n kerel.
Wachtlijsten behoren tegenwoordig tot het verleden, dus steek uw licht 
eens op, hier of daar.

Hamburgers Caprese (4 pers. naar Jeroen Meus), een aanwijzing
Maak de hamburgers: meng 400 gr gekruid rundergehakt met 100 gr gema-
len varkensnek, meng er ook een bolletje buffelmozzarella, 30 gr uitgelekte 
zongedroogde tomaatjes en een vuistje basilicumblaadjes door, alles zeer 
fijngesneden. Maak smeuïg met wat olijfolie. Draai een verse pesto van 40 
gr pijnboompitten, 50 gr Parmezaanse kaas, 40 gr basilicum, 1 teentje knof-
look en 1 dl olijfolie in de keukenmachine. Bak de hamburgers licht rosé op 
een bakplaat. Bak ondertussen ook 4 plakjes pancetta. Leg er 4 doorgesne-
den broodjes bij en bak op de snijkant ietsje krokant. Besmeer de onderste 
helften met een laagje pesto, leg er wat rucola en plakjes tomaat op, be-
sprenkel met wat olie, balsamico en peper en zout. Leg er de hamburgers op, 
daarop een plakje mozzarella en een plakje pancetta en tot slot de bovenste 
helft van het broodje. Elke Franse golfbaan serveert wel ’n hamburger.

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

Golf

1 uur proefrijles 
voor vrachtauto 
geen €56,- maar op 
17 april gratis 
op tijd aanmelden want 
VOL IS VOL 
Aanmelden op www.code95demodag.nl

Transport Academie dé Transportopleider uit Son
www.transportacademie.nl  |  0499 490077

CODE95 DEMO-DAG SON

KNLTB voorjaarscompetitie ook bij 
TV de Kienehoef weer van start

tennis

Daar waar het voetbal het seizoen 
aan het afronden is, gaat het tennis-
seizoen juist van start. Je mag ons 
ook wel ‘mooi weer spelers’ noe-
men. Op dinsdag, woensdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
spelen vele wedstrijdspelers van TV 
de Kienehoef externe competitie.

Meestal bestaat een team uit vier 
tot acht deelnemers en wordt uit of 
thuis gespeeld tegen zeven andere 
ploegen tot begin juni. Naast dat het 
erg gezellig is om met de relatief in-
dividueel georiënteerde tennissport 
als team te fungeren is het ook altijd 
leuk om de competitie aan te gaan 
tegen gelijkgestemde van andere 
verenigingen.
De selectieleden en junioren spelen 
op woensdag en/of zondag. Het 
vaandelteam van TV de Kienehoef 
speelt Heren 3e klasse zondag. Een 

klasse waarin de spelers in de drie en 
vier categorie tegen elkaar strijden. 
Het team van talenten bestaat uit 
Frank van Gils, Arne van Haver, Mark 
Sittrop, Luuk v/d Mortel, Roy van 
Hoef en Stefan Kuijpers (geblesseerd 
tot speeldag 3). Afgelopen zondag, 
de eerste speeldag, stond VTC uit op 
het programma. Frank, Luuk, Mark 
en Roy verloren alle vier de enkel-
partijen. Frank was nog het meest 
dicht bij een punt met 7-6, 6-7, 3-6. 
Het is de vraag of de derde set werd 
verloren op conditie/spelritme door-
dat Frank vlak voor de competitie 
enkele weken lang geblesseerd is 
geweest.  De hatelijk nul verdween 
wel van het scorebord doordat Frank 
en Roy de eerste dubbel wonnen. 
Luuk en Mark waren helaas niet op-
gewassen tegen het dubbelgeweld 
van de heren van VTC. Met een 
5-1 verlies valt er komende zondag 

thuis dus wat te corrigeren. Heren 
twee uitkomend in de vierde klasse 
is achteraf blij met het gelijke spel. 
De mannen wonnen twee enkels 
en één dubbel tegen de mannen uit 
Rosmalen. Heren 3 wist 2 punten te 
bemachtigen in de vijfde klasse. Na 
dit opwarmertje zullen ze volgende 
week zeker beter gaan presteren. De 
jeugd heeft de toekomst. Dit is een 
waarheid als een koe. Trots zijn wij 
op de jeugdteams welke uit de start-
blokken geschoten zijn. Volgende 
week heeft de competitie al meer 
vorm gekregen waardoor u meer 
zult worden geïnformeerd, ook over 
de jeugdteams. Bent u nieuwsgie-
rig naar de uitslagen dan kunt u die 
vinden op www.mijnknltb.nl. U bent 
ook welkom om te komen kijken. 
Vanaf 10.30 uur vangen de partijen 
komende zondag aan.

Onderling toernooi Dai Ippojudo

Op zondag 6 april vond in sporthal 
De Kienehoef het onderling toer-
nooi van Dai-Ippo plaats. Deze on-
derlinge toernooien worden door 
een aantal bevriende judoclubs uit 
de regio georganiseerd om vooral 
beginnende judoka´s wedstrijderva-
ring te laten opdoen.

De tuimelaars beten dan ook het 
spits af. Dit zijn de jongste judoka´s 

en voor een groot aantal was het de 
allereerste keer dat ze echte wed-
strijdjes compleet met scheidsrechter 
moesten spelen. De spanning was 
dan ook van de gezichtjes te lezen 
en hier en daar werd van de zenu-
wen zelfs een traantje geplengd. Dit 
was uiteraard over nadat de prijs-
uitreiking was geweest en iedereen 
met een mooie beker naar papa en 
mama terug kon. Na de kleintjes was 

het de beurt aan de al iets ervarenere 
judoka´s, die allemaal volgens hun 
gewicht waren ingedeeld. Ook hier 
mochten sommige op het erepodium 
gaan staan, maar iedereen ging met 
een mooie beker huiswaarts. Dai-
Ippo bedankt iedereen, die heel hard 
geholpen heeft om ook dit instap-
toernooi tot een succes te maken. 
Niet in de laatste plaats de judoka´s, 
die heel hard gewerkt hebben.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Bestuur Rhode en Klankbordgroep 
“Rhode in beweging” richten vizier 
op toekomst

Ongeveer zes maanden geleden 
is in samenspraak met het be-
stuur van Rhode een “taskforce” 
opgericht onder de naam “Rhode 
in beweging” om een heldere 
toekomstvisie te formuleren. Dit 
ingegeven door kansen en bedrei-
gingen waar de vereniging mee 
te maken heeft en gaat krijgen op 
het gebied van o.a. financiën, vrij-
willigers, damesvoetbal, fusies, 
sponsoring, kantine en velden. De 
kernvraag luidde; “hoe moet Rho-
de eruit zien in 2020? En hoe gaan 
we dit bereiken?”
 
Afgelopen donderdagavond heeft 
Rhode in Beweging samen met het 
bestuur de plannen voor de toe-
komst kenbaar gemaakt. In aan-
wezigheid van veel leden, leiders 
en andere Rhode betrokkenen is 
er uitgelegd dat de uitkomsten van 
het clubonderzoek heeft uitgewe-
zen dat er een bestuursstructuur 
dient te komen waarbij het bestuur 
in staat is om strategisch (dus op 
lange termijn) te kunnen hande-
len en operationele zaken door 
anderen, vooral werkgroepen, te 
laten doen.  Een aantal van deze 
werkgroepen zijn intussen al gefor-

meerd en operationeel, met name 
de werkgroep kantine en dames- & 
meisjesvoetbal hebben al goede 
vooruitgang geboekt. 

Naast wijzigingen in de bestuurs-
structuur en de verschuiving van 
de operationele taken was er tij-
dens de presentatie ook veel aan-
dacht voor de accommodatie. Ook 
hiervoor is intussen een werkgroep 
opgericht welke met een zeer open 
vizier naar de accommodatie heeft 
gekeken, dit heeft gezorgd voor 
een aantal interessante scena-
rio’s waarbij ingezet wordt op een 
multifunctioneel sportpark. Uiter-
aard viel tijdens de avond ook het 
woord “kunstgras” meermaals, 
dit blijft bovenaan de prioriteiten/
wensenlijst van Rhode staan en is 
ook de reden dat de reeds aange-
kondigde investeringen in de kan-
tine nog even uitgesteld worden 
omdat deze mogelijk desinvesterin-
gen worden wanneer de beoogde 
wijzigingen op het sportpark reali-
seerbaar blijken.

Aan het eind van de presentatie 
werd nog flink nagepraat over alle 
ideeën en initiatieven, zo ontston-
den weer nieuwe ideeën en melden 
zich spontaan vrijwilligers aan. Zo 
bleek eens temeer dat Rhode veel 
betrokken leden heeft. Om alle ini-
tiatieven een goed vervolg te kun-
nen geven roept Rhode echter haar 
leden (en niet-leden) op om een 
bijdrage te leveren. Via www.rho-
de.nl zullen binnenkort functiepro-
fielen van de diverse openstaande 
vacatures verschijnen. In het ko-
mende seizoen, 2014/2015, moet 
het nieuwe bestuursmodel met de 
werkgroepen operationeel zijn.

Succesvolle opening triathlon seizoentriatlon

Afgelopen zondag was voor Lex 
Habraken de opening van het triat-
lonseizoen. De wedstrijd in Venray 
ging over 1 km zwemmen en 10 km 

lopen.

Al voor de wedstrijd was het doel 
duidelijk, winnen net als vorig jaar. 

Omdat zwemmen het betere onder-
deel van Lex was moest hij zorgen 
dat hij daar zijn voor sprong pakte. 
Doordat er met zes man in één baan 
gezwommen werd, waren er een 
aantal keerpunten een beetje du-
wen en trekken maar na 12 minuten 
en 2 seconden kwam Lex als eerste 
uit het water. De voorsprong op de 
nummer 2 was ruim anderhalve mi-
nuut. In de eerste drie (van totaal 4 
ronden) loopronde liep deze voor-
sprong terug tot een halve minuut. 
Door de laatste ronden te lopen in 
een tijd van 9:46 wist Lex toch zijn 
voorsprong te behouden en de winst 
te pakken. Met een looptijd van 
41:56 kwam zijn totale tijd op 58:58.

Zwemmarathon in zwembad 
De Neul

Op vrijdag 11 april 2014, 20.00 uur, 
zullen bij alle zwemmers en zwem-
sters de zenuwen door het lichaam 
gieren, want dan klinkt het startsein 
voor alweer de 37ste edite van de 
24-uurs zwemmarathon georgani-
seerd door zwem- en waterpolover-
eniging Argo. 

De conditie en het doorzettingsver-
mogen zullen stevig aan de tand 
worden gevoeld tijdens deze 24 uur 
durende krachtmeting tussen de vol-
gende deelnemende verenigingen: 
Argo (Sint-Oedenrode), Nautilus 
(Veghel), Tempo (Valkenswaard) en 
Zegenwerp (Sint-Michielsgestel).

Argo is trots om dit jaar een jong 
en dynamisch team aan het publiek 
te mogen voorstellen. Ze zullen het 
gevecht met de andere verenigin-
gen aangaan, maar wie de winnaar 
wordt is erg spannend.  

Ook dit jaar hebben alle verenigin-
gen zich weer op en top voorbereid 
door middel van intensieve training. 
Natuurlijk gaan ze allemaal voor het 
verbreken van het marathonrecord. 
Hierbij kunnen ze de hulp van het 
publiek goed gebruiken. Kom dus 
dan ook allemaal naar zwembad 
”De Neul” om de zwemmers en 
zwemsters aan te moedigen. Het 
zwembad zal 24 uur gratis geopend 
zijn voor publiek. Vooral de uurtjes 
midden in de nacht zijn erg zwaar 
voor onze topsporters. Na meer-
dere malen een uur lang 50 meter 
sprint te hebben gezwommen, gaat 
vermoeidheid parten spelen een en-
thousiast publiek doet dan wonde-
ren.

Wie zullen er dit jaar het team van 
Argo vormen? De heren: Pascal van 
Bakel, Jannus van Dinther, Fime 
Namwansa, Tom van Wanrooij, Bart 
van Eindhoven, Jop Smit en Luuk 
Santegoeds (reserve). De dames:  
Marit van Weert, Loes van Eindho-
ven, Marijke van der Heijden, Ardian 
Peijnenburg, Fleur Gibbels, Loes van 
Eck en Dana Janssen (reserve). De 
onmisbare coaching wordt verzorgd 
door: Roxanne Linders, Lotte van 
Schijndel, Wilm Cornelissen en Ro-
nald van Kaathoven. Verder zullen 
Mark, Henri en Marijke de masseurs 
zijn. Anthony van Hout maken de 
begeleiding van de marathonploeg 
compleet. Wie zal dit jaar de zwem-
marathon winnen? Het antwoord 
op deze vraag zal zaterdag 12 april 
om 20.00 uur beantwoord worden, 
want dan klinkt het eindsignaal! Kijk 
voor de uitleg en het complete pro-
gramma van de marathon op 
www.mooirooi.nl

zwemmen
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Rooi opnieuw winnaar in burenruziehockey

Beter een goede buur dan een verre 
vriend. Dat was van toepassing op 
de wedstrijd tussen de dames van 
Rooi en de dames van het Schijn-
delse De Hopbel. Waar de gemoe-
deren in het verleden nog al eens 
hoog opliepen, werd er zondag een 
uitsluitend sportieve strijd gestre-
den. Rooi, dat voor de winter ook al 
met 2-1 te sterk was voor De Hop-
bel, veroverde zondag opnieuw drie 
punten. Op het moeilijk bespeel-
bare waterveld werd het weer 2-1. 
Linksachter Lisa van de Ven werd 
verkozen tot Woman of the Match. 

Rooi kwam al snel op voorsprong. 
De rebound uit de eerste strafcor-
ner werd door Loes van der Heijden 
benut. Uit de draai schoot ze de bal 
achter de Schijndelse sluitpost. Luid-
keels aangemoedigd door Hopbel 
heren 2, die zojuist kampioen wa-
ren geworden, kwam de Hopbel op 
gelijke hoogte. Een Schijndelse inzet 
uit een strafcorner kwam ongeluk-
kig via een Rooise verdedigster in 
het doel terecht. Rooi zette goed 
door en bleef geduldig opbouwen. 
Via een prachtige aanval over rechts 
waarbij Floor Oppers zich sterk vrij 
speelde, kwam de bal bij Elles Kraay-

vanger. Elles, die ook zondag weer 
van zich liet spreken, speelde na een 
mooie actie Iris van de Loo aan. Die 
bleef koel en schoof de bal tegen de 
plank. 

Na rust kregen beide teams nog ver-
schillende kansen maar werd niet 
meer gescoord. De burenruzie ein-
digde daardoor voor de tweede keer 
dit seizoen in het voordeel van de 
Rooise dames. Met nog drie wed-
strijden te spelen heeft Rooi zich 
stevig gevestigd op de derde plaats. 
Volgende week neemt Rooi het in 
Limburg op tegen Tegelen.

Rooi heren 1 steeds dichter bij kampioensschap
Na de 3-2 overwinning van vorige 
week tegen concurrent HOD moes-
ten de mannen uit Rooi op bezoek 
bij Scoop in Sittard. Scoop staat 
op de vijfde plek en heeft de laat-
ste paar weken een aantal goede 
wedstrijden gespeeld. Vorige week 
speelden ze nog gelijk tegen Ge-
mert, als er ook gekeken wordt naar 
de vorige wedstrijden tegen Scoop 
kon het alle kanten op. Een jaar ge-
leden verloor Rooi nog tegen Scoop, 
maar in de eerste helft van de com-
petitie won Rooi H1 met 9-4, een 
ruime overwinning.

In het begin van de wedstrijd was erg 
onrustig, veel onnodig balverlies aan 

beide kanten en wat slordige pas-
sing. Het duurde erg lang voordat 
het eerste doelpunt viel, toch was het 
Rooi wat in de 24e minuut de ope-
ningstreffer maakte door middel van 
een strafcorner. Na een groot aantal 
strafcorners pushte Willem van der 
Heijden deze uiteindelijk hard in de 
linkerhoek. Rooi wist de voorsprong 
niet vast te houden, na acht minuten 
scoorde Scoop de gelijkmaker. Dit 
was tevens de stand bij rust.

In de tweede helft wist Rooi het spel 
beter op te pakken, het veldspel van 
Rooi werd beter en er werden veel 
kansen gecreëerd. Echter laat in de 
wedstrijd werd de tweede goal van 

Rooise kant gescoord, wederom was 
het Willem van der Heijden die de 
bal in de goal pushte. Scoop cre-
eerde nog een aantal kansen door 
balverlies. Door een overtreding van 
de keeper van Rooi kreeg Scoop een 
strafbal, deze werd benut in de 61e 
minuut. Rooi had nog een kleine 
tien minuten om de drie punten mee 
naar huis te nemen. Willem van der 
Heijden maakte zijn derde doelpunt 
van de wedstrijd in de 64e minuut; 
hij sloeg de bal hard binnen in de 
lange hoek. Dit zorgde voor een 
eindstand van 2-3 in het voordeel 
van Rooi. Volgende week moet Rooi 
thuis tegen DES om 14.30. De sup-
port is welkom!

Marwin van den Nieuwenhuijzen 
vierde op KNHS kampioenschappen

paardensport

Dit weekend zijn de KNHS kampi-
oenschappen verreden in Ermelo. In 
de klasse L kwam Marwin van den 
Nieuwenhuijzen  van de Nijnselse 
Ruiters met zijn paard  Amadeus 
aan de start. Na een foutloos ba-
sisparcours en een foutloze barrage  

behaalde hij de vierde plaats. 

De zusjes Peters hebben een spring-
wedstrijd in Maren Kessel bezocht. 
Zaterdag behaalde Rachel Peters 
met har pony Lando de vierde prijs 
in de klasse DE B.

Ashley Peters zadelde haar pony 
Napoleon en was iedereen te vlug af 
in de klasse CDE M. Ze behaalde de 
eerste prijs. Op zaterdag was het tijd 
voor de paarden en Eline startte in 
de klasse M haar paard Balinda F.S. 
en behaalde een vierde prijs.

Martijn van Stiphout tweede tijdens Eventing klasse L 
met Allure
Tijdens een Eventing wedstrijd in 
Etten Leur behaalde Martijn van 
Stiphout met zijn paard Allure een 
tweede plaats.
 

Een Eventing wedstrijd bestaat uit 
een dressuurproef , een cross (ter-
reinproef met vaste hindernissen) en 
een springparcours. Martijn behaal-
de 59 punten voor de dressuurproef, 

geen fouten tijdens de cross en ook 
een foutloos springparcours. Rachel 
Peters is met haar pony Lando naar 
Asten geweest. Ze behaalde hier een 
achtste prijs in de klasse DB.

Hans Vogels zet goede vorm voort

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

Tijdens de tweede wedstrijd - mee-
tellend voor het ONK MX Open te 
Halle - heeft Hans een goede vijfde 
plaats weten te behalen.

Tijdens de tijdtraining zetten Hans 
een negende tijd neer. De vorige 
wedstrijd moest er gereden worden 
na de quad klasse waardoor de baan 
al enige sporen vertoonde. Daar er 
nu gereden moest worden voor de 
quad klasse was de baan nog erg 
vlak en lagen de rondetijden erg 
dicht bij elkaar.
Tijdens de start van de eerste man-
che ging Hans rond de zevende plek 
de eerste bochten door. Naarmate 
de wedstrijd vorderde reed Hans zich 
verder naar voren en werd uiteinde-
lijk op een vijfde plaats afgevlagd.

Tijdens de start van de tweede man-
che ging Hans weer rond de zevende 
plek de eerste bochten door, maar een 
paar bochten verder werd Hans, en 
enkele rijders meer, opgehouden door 
een gevallen rijder. Hans moest wach-
ten totdat hij deze gevallen rijder kon 
omzeilen. Nadat bijna alle rijders wa-
ren gepasseerd kon Hans weer verder 
op een vijfentwintigste plaats en reed 
zich in grote sprongen verder naar 
voren. Na vele rijders te hebben inge-
haald, werd Hans uiteindelijk op een 
vierde plaats afgevlagd. Hans werd 
door deze resultaten totaal vijfde in de 
daguitslag, en staat nu op een derde 
plaats in de tussenstand voor het ONK 
MX Open motorcross. De volgende 
wedstrijd van Hans is de ONK MX 
Open motorcross te St Isidorushoeve.

Hans Vogels wint ONK MX Open 
te St. Isidorushoeve
Tijdens de derde wedstrijd meetel-
lend voor het ONK MX Open mo-
torcross te St. Isidorushoeve heeft 
Hans, middels een vierde plaats 
in de eerste manche en een eerste 
plaats in de tweede manche, de 
dagoverwinning weten te behalen.

´s Morgens tijdens de tijdtraining 
lagen de tijden erg dicht bij elkaar. 
Plaats twee tot en met tien lag bin-
nen 1,5 seconden. Hans behaalde 
een negende plaats tijdens de trai-
ning op een erg vlakke en snelle 
baan. Tijdens de start van de eerste 
manche reed Hans rond de achtste 
plaats de eerste bochten door. Naar-
mate de wedstrijd vorderde haalde 
Hans enkele rijders in en werd hij 
uiteindelijk op een vierde plaats af-

gevlagd.
De tweede manche was de start van 
Hans beter, en kwam hij de eerste 
ronde op een vierde plaats door. 
Elke ronde haalde Hans een rijder in 
en pakte de koppositie in de vijfde 
ronde. In de zesde ronde werd Hans 
ingehaald en lag toen enkele ronden 
op de tweede plaats. In de tiende 
ronde nam Hans de koppositie weer 
terug en stond deze verder niet meer 
af.
Door deze uitslagen pakte Hans de 
dagoverwinning, en staat hij nu op 
een gedeelde eerste plaats in de tus-
senstand voor het ONK MX Open 
motorcross. De volgende wedstrijd 
van Hans is de ONK MX Open mo-
torcross te Valkenswaard.

Rooise Biljart Competitie

In ronde 24 haalde Gin Keus een 
goede score van 83 punten. 

biljarten

Korte partijen: Jan van de Oetelaar 
(Boskant) 52 car. in 11 beurten (moy. 
4,72), Theo Tebbertman (Boskant) 44 
car. in 11 beurten (moy. 4,0), Dorita 
Bekkers (Dorpsherberg) 20 car. in 12 
beurten (moy. 1,66), Arnold de Haan 
(’t Pumpke) 20 car. in 13 beurten (moy. 
1,53), Richard van Liempd (Wapen van 
Eerschot) 38 car. in 14 beurten (moy. 
2,71), Hans van Dinten (B.C. Eerschot) 
en Henk van Eerdt (D’n Toel) 22 car. in 
14 beurten (moy. 1,57), Johan van de 
Sande (’t Pumpke) en Peter de Koning 
(Beurs) 20 car. in 14 beurten (moy. 
1,42).
Uitslagen: B.C. Eerschot – Krijt op Tijd 
80-60, Oud Rooi – Dorpsherberg 79-
61, D’n Toel – Gin Keus 53-83, Wapen 
van Eerschot – Wellie Winne Welles 

72-68, Jachtrust – Kofferen 78-62, ’t 
Pumpke – St.Joris 61-71, Beurs – Bos-
kant 66-74.
Stand: 1 Oud Rooi 1874, 2 Gin Keus 
1822, 3 Kofferen 1746, 4 St.Joris 1739, 
5 Wapen van Eerschot 1728, 6 Wellie 
Winne Welles 1727, 7 Boskant 1715, 
8 Jachtrust 1702, 9 D’n Toel 1661, 
10 Krijt op Tijd 1615, 11 Beurs 1608, 
12 B.C. Eerschot 1573, 13 ’t Pumpke 
1513, 14 Dorpsherberg 1394.
Programma Ma. 7 apr.: Krijt op Tijd – 
Wapen van Eerschot, Boskant – Jacht-
rust en Kofferen – Gin Keus
Di. 8 apr.: Oud Rooi – B.C. Eerschot, 
Dorpsherberg – Beurs en St.Joris – D’n 
Toel
Do. 10 apr.: Wellie Winne Welles – ‘t 
Pumpke

Anne de Beer en Evelyne Evers gaan met de winst 
naar huis
Op verschillende locaties werden af-
gelopen weekend outdoor wedstrij-
den georganiseerd. Een aantal leden 
kwam aan de start om in vorm te ko-
men voor de eerste selectiewedstrij-
den. Aankomend weekend zal na-
melijk in Geldrop de eerste selectie 
dressuurwedstrijd verreden worden.  

Wederom was er dit weekend winst 
voor Evelyne Evers en haar paard 
Ohlala. Ze verscheen aan de start in 
Boxtel en liet twee uitstekende proe-
ven zien. Beide proeven in de klasse 
M2 werden beloond met de over-
winning. Na deze mooie resultaten 
in deze klasse, gaan zij volgende 

week starten in de klasse Z1. In de 
klasse L1 kwam Suzanne Klomp aan 
de start met haar paard Annatrichta. 
Ook zij wist op deze wedstrijd in de 
prijzen te rijden. Een goede 3e plaats 
was de uitslag. 
In Helvoirt werd een springwedstrijd 
georganiseerd. Miranda Ulehake 
nam met haar paard Eugenique deel 
in de klasse L. Hier reden zij een 
foutloze eerste omloop, waarna er 
in de barrage een balk viel. Met dit 
resultaat mochten zij zich op een 
5e plek in de prijzenreeks opstellen. 
Anne Jansen en Zennith hebben het 
ritme te pakken, in de klasse Z re-
den zij de eerste omloop foutloos. 

Vervolgens lieten ze in de barrage 
nogmaals een goede rit zien, maar 
helaas viel ook bij hen één van de 
balken. Ondanks dat eindigde zij op 
een verdiende 2e plek.  

Anne de Beer reed dit weekend naar 
Heeswijk-Dinther, waar een out-
door dresuurwedstrijd werd geor-
ganiseerd. Ze nam met haar paard 
Elibo H deel aan twee proeven in de 
klasse B. De eerste proef resulteerde 
in een 2e plaats. Vervolgens kwam 
de uitslag van de tweede proef, 
waar zij met trots de overwinning in 
ontvangst namen. Met handenvol 
cadeaus en een goed gevoel keerde 
Anne huiswaarts. 
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Brons voor Veerle Dahler

Goud voor Amy Pompen en Noa der Kinderen bij tweede Jong Talent wedstrijd
turnen

Zaterdag 5 april stonden de meisjes 
van de Jong Talent al vroeg in Box-
meer voor hun tweede wedstrijd te-
gen De Meere. Dit keer een individu-
ele wedstrijd; de meisjes geboren in 
2005/2006 namen het tegen elkaar 
op en de meisjes uit het geboortejaar 
2007.  

In de categorie 2005/2006 kwamen 
namens Dioscuri 5 meisjes in actie. Op 
het onderdeel sprong begonnen Noa 

Saris en Alysha Broeders erg goed aan 
de wedstrijd. Met handstandplatvallen 
behaalden zij mooie scores van respec-
tievelijk 12,45 en 12,55 pt. Op balk 
toonde Keri Habraken een keurige oe-
fening aan jury en publiek, goed voor 
11,00 pt. Veerle Dahler liet op brug 
zien waar ze goed in is. Haar brug- en 
rekstokoefening werden beloond met 
een gemiddelde van 12,20 pt. In het 
individuele eindklassement wist Veerle 
na het turnen van vier toestellen zelfs 

knap de 3e plaats te behalen. Amy 
Pompen domineerde de wedstrijd. Op 
het onderdeel sprong gooide ze hoge 
ogen met haar salto. Ze behaalde op 
alle vier de toestellen de hoogste sco-
re. Eindresultaat: verdiend goud. 
In de categorie 2007 kwam alleen 
Noa der Kinderen namens Dioscuri 
uit. Wiese van den Eertwegh was he-
laas ziek en heeft vanaf de tribune toe 
moeten kijken. Noa turnde een goede 
wedstrijd. Op brug liet ze voor het 

Sem van Vonderen
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De achtjarige Sem van Vonderen  
is zondag 13 april  “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen DAW 1.

Sem voetbalt in de F7. Zijn  trainers/ 
leiders  zijn Jeroen v.d Oever, Wiljan 
van Esch en Hans v.d Linden. Hij is 
vaste keeper  en vindt dit leuk om 
te doen. Zal hij zijn vader achterna  
gaan,  die ook lid is van Rhode en  
vele jaren in Rhode 1 heeft  ge-
keept? Opa Wout is een trouwe 
supporter van Rhode 1. In het na-
jaar is Sem met Rhode F7 kampioen 
geworden. PSV is  zijn favoriete 
voetbalclub. Sem zijn hobby’s zijn 
natuurlijk voetbal en gamen. Hij  
zit in groep 4 van de  Odaschool . 

Rekenen  en buiten spelen vindt hij 
het leukst om te doen. Hij is iedere 
week trouw aanwezig bij de training 
en wedstrijd. Sem zal aanwezig zijn 
bij de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere verrich-
tingen van Rhode 1 vanuit de dug-
out volgen. Wij wensen hem een 
gezellige voetbalmiddag bij Rhode.

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl
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• Exclusief assortiment stoelen

d-Bodhi 
100% recycled goods
d-Bodhi
100% Recycled goods

ACCESSOIRES

eerst een spreidondersprong zien en 
ook op de andere drie toestellen liet 
Noa zien thuis te horen in de Jong Ta-
lent. Ze mocht tijdens de prijsuitreiking 
zelfs de gouden medaille in ontvangst 
nemen.  Zondag 6 april turnden het 
D1-1 en het 3e divisie bovenbouw-
team hun laatste competitiewedstrijd. 

Het D1-1 team nam het op tegen 
Turnlust uit Budel. De wedstrijd be-
gon op brug, waar Nynke Pontzen de 
hoogste score voor Dioscuri liet note-
ren. Haar brugoefening met een keuri-
ge salto af werd beloond met 13,5 pt. 
Op vloer liet Frederieke Hengstman 
een mooie oefening zien, inclusief ara-
bier flikflak. Amber Minten turnde op 
vloer het zuiverst en behaalde hier dan 
ook de hoogste score: 13,4 pt. Ook op 
sprong wist Amber de hoogste score 
te behalen. Haar handstandplatval-
len en salto werden beloond met een 
gemiddelde van maarliefst 13,75 pt. 
Op de evenwichtsbalk schitterden Evi 
van den Meerendonk en Kaya van der 
Wijst. Beiden lieten een mooie radslag 
in hun oefening zien en scoorde ruim 
in de 13 punten. Het was tot het einde 

een erg spannende wedstrijd. Dio-
scuri trok uiteindelijk aan het langste 
eind en won met 208,70 pt tegenover 
207,725 pt. In het individueel klasse-
ment werden Amber en Evi tweede en 
veroverde Kaya met slechts één tiende 
meer knap de eerste plaats. 
Het 3e divisie bovenbouwteam turnde 
hun laatste competitiewedstrijd tegen 
Ars uit Eindhoven. Helaas was Jade 
van Vechel geblesseerd en konden 
namens Dioscuri maar 4 turnsters van 
start gaan. De dames lieten zich niet 
kennen en turnde een mooie wed-
strijd. Linde van Grunsven behaalde 
de hoogste score op sprong, 11,55 
pt. Ook Ilse van der Heijden scoorde 
hoog op dit onderdeel: 11,275 pt. Op 
balk wist Sterre van den Brand met 
een stabiele oefening 11,90 pt binnen 
te slepen. Ook op brug turnde Sterre 
een vrijwel foutloze oefening. Op 
vloer tot slot werd de elegante vloer-
oefening van Eline Mathot beloond 
met een mooie 11,60 pt. De wedstrijd 
werd met 176,55 tegenover 184,415 
pt helaas verloren, maar de meiden 
hebben het competitieseizoen keurig 
afgesloten.   

Vervolg voorpagina

VV Nijnsel / TVE Reclame terug in vierde klasse

door Martijn Klerks

Na afloop bleek dat Nijnsel zelfs bij 
verlies kampioen zou zijn geworden, 
omdat de enig overgebleven concur-
rent, Constantia, zelf verloor. Zonder 
die wetenschap speelde Nijnsel een 
’zenuwachtige wedstrijd’, zo ver-
telde een dolblije coach Hageman 

na afloop. „Er stond heel veel span-
ning op, maar uiteindelijk gaat het 
om het hele seizoen en hebben we 
terecht sinds de zomer bovenaan 
gestaan.” Het kampioenschap is de 
kroon op Hagemans werk, die vorig 
seizoen een net gedegradeerd Nijn-
sel in één klap naar de nacompetitie 
katapulteerde, en de ploeg nu dus 

voor het eerst in tien jaar kampioen 
maakt. „We willen nu een stabiele 
vierdeklasser worden”, blikt Hage-
man alvast vooruit. „We hebben de 
brede selectie ervoor, en daar spelen 
ook ploegen die ons beter liggen. 
Misschien kunnen we volgend sei-
zoen al meteen een periodetitel pak-
ken.”
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Adrie Koster: 'De supporters willen me wel terug…'voetbal

Hij speelde als professional bij 
Roda JC en PSV. Was vanaf 1990 
hoofdtrainer van een stuk of twaalf 
Nederlandse en Belgische voetbal-
clubs. Toch bleef hij (al sinds 1985) 
met zijn gezin in Nuenen wonen. En 
nu is Adrie Koster (59) na een kort-
stondig Tunesisch avontuur weer 
terug op het vertrouwde nest. Daar 
praten we met hem na.

Interview en foto: Frans Lammerts

In vogelvlucht Adrie's carrière tot nu 
toe. Begonnen als rechtsbuiten in 
Zierikzee, speelde hij als prof twee 
seizoenen bij Roda JC, gevolgd door 
drie bij PSV. Flinke blessures maak-
ten een eind aan zijn voetbalcarrière. 
Na enkele jeugd- en assistent-trai-
nerschappen begon in 1990 bij Wil-
lem II Adrie's carrière als hoofdtrai-
ner. Hij trainde een twaalftal clubs in 
Nederland, later ook België, waar-
van die van Ajax het meest pres-

tigieus was. Adrie: 'Ik was net een 
gang naar het buitenland aan het 
overwegen toen ze me vroegen of 
ik de talenten van Jong Ajax wilde 
trainen. Leek me wel leuk, een kijkje 
te kunnen nemen in de keuken van 
een topclub. Ik heb toen voor 2 jaar 
getekend.' Toen Henk Ten Cate in 
2007 gedwongen opstapte, volgde 
Adrie hem op als hoofdtrainer van 
het eerste. Nooit verhuisplannen 
gehad, in die serie trainerschappen? 
Adrie: 'Nee. We hadden met ons ge-
zin in Nuenen ons sociale leven, en 
houvast en stabiliteit voor de kinde-
ren. Daarom ging ik toen ook niet in 
op 'verre' aanbiedingen.' Tot er een 
aanbieding kwam vanuit Tunesië…

Club Africain: warme ontvangst
Club Africain, qua positie in  
Tunesië vergelijkbaar met bij ons 
Feyenoord, zocht een Nederlandse 
trainer: ze wilden meer aanvallend 
voetbal zien. Adrie tekende voor 2 
jaar. En mocht een eigen staf mee-
nemen, met onder meer de Belg 
Dany Verlinden als keeperstrainer. 
'Africain', vertelt Adrie, 'is echt een 
club van het volk, met heel fanatieke 
supporters. Ik werd op het vliegveld 
feestelijk ontvangen, met een hoop 
pers eromheen. Voetbal is daar heel 

belangrijk: de kranten vullen er da-
gelijks 2 à 3 pagina's mee. Ze zorg-
den goed voor mij. We zaten in ap-
partementen in het Golden Tulip in 
Marsa. We zagen elkaar elke avond, 
reden naar de club en terug, dron-
ken 's avonds wat in het hotel, alles 
was goed geregeld.' Behalve…

'Ik heb bewust het avontuur ge-
zocht, wilde het wel eens meema-
ken. Het is een heel andere cultuur.  
Alles wordt veel intenser beleefd, ze 
zijn fanatieker. Maar voor mij is een 
trainerschap daar niet voor herha-
ling vatbaar. Qua organisatiestruc-
tuur en accommodaties is het veel 
minder dan in Nederland. Maar ook 
de mentaliteit is anders. Bij ons zijn 
afspraken, afspraken; daar niet. Ze 
komen soms gewoon niet opdagen, 
zonder enige afmelding. Je kon ook 
bijna niets plannen. In een week tijd 
konden complete speelschema's 
veranderen.' 

En toen, na amper een half jaar… 
Adrie: 'Ik hoorde wel een aantal we-
ken van tevoren dat ze niet tevreden 
waren. Maar ja: we hadden nu een-
maal geen spitsen van Barcelona-
kaliber. En de spelers die ik wilde 
aantrekken, werden om vage rede-

nen gepasseerd. Toch hadden ze in 
10 tot 15 jaar tijd niet zulke goed 
resultaten behaald. We speelden 13 
wedstrijden waarvan we er maar 2 
verloren, maar scoorden ook slechts 
13 maal. We stonden bovenaan in 
de competitie, maar toch bleven ze 
ontevreden. En toen ik na een kort 
verblijf in Nederland in januari terug-
keerde…, bleken ze al een nieuwe 
trainer aangesteld te hebben! Dus, 
eh… oké, dat was het dan!' 

'We zijn nu, 5 maart, 6 weken ver-
der. Die nieuwe trainer is inmiddels 
weer ontslagen. En Africain staat nu 
derde, met 9 punten achterstand op 
de koploper. De supporters zouden 
wel willen dat ik terugkwam, hoor 
ik via mijn contacten daar… Je moet 
weten: bij de 16 Tunesische compe-
titieclubs hebben ze dit seizoen al 
36 trainers en hulptrainers versleten, 
sommige 3 à 4 trainers per seizoen. 
Ze kennen geen langetermijnvisie, 
terwijl dat van essentieel belang is.'
Adrie Koster heeft wel al meteen 
nieuwe aanbiedingen gehad (o.a. 
uit Tunesië e.o.…), maar wil nu even 
niets. 'Er zal vast wel weer iets op 
mijn pad komen.' Tot zolang: geen 
zwart gat, maar lekker mountainbi-
ken!

OLAT voorjaarstocht vanuit 
Oostelbeers

wandelen

Op zondag 13 april organiseert 
Wandelsportvereniging OLAT een 
mooie voorjaarstocht vanuit Oos-
telbeers. 

Zoals gebruikelijk wandelt men bij 
OLAT voornamelijk over onverharde 
paden, ditmaal door het gevarieerde 
landschap rondom Oostelbeers. De 
wandelaars kunnen volop genieten 
van de lente: kleinschalige gebied-
jes, houtwallen met bloeiende wilde 

heesters, voorjaarsbloeiers langs de 
slootkanten, bos en heide vol ontlui-
kend groen.  Afhankelijk van de te 
lopen afstand passeren we de bos-
sen van de Oostelbeersche Heide 
en Buikheide. Lopen door het wis-
sellende landschap tussen Vessem 
en Netersel en de langere afstan-
den doen ook de Neterselsche en 
de Mispeleindsche Heide aan als-
mede een stukje van Landgoed De 
Utrecht. Via de Spreeuwelsche en 

Landschotse Heide gaan we richting 
Kuikeindsche Heide. De wande-
laars zullen zeker genieten van deze 
Landschotse Heide met haar vennen 
te midden van het heidelandschap. 
Alle afstanden volgen een tijd de 
oevers van de meanderende Kleine 
Beerze om weer terug te keren naar 
het startpunt van de wandeling in 
Oostelbeers. Kortom een onverge-
telijke wandeltocht. 

Startlocatie is Café-zaal ’t Dorps-
plein, 5091 BE Kerkstraat 10a in 
Oostelbeers. Alle afstanden mogen 
vanaf 08.00 uur starten. De ervaren 
wandelaars kunnen wandelen op de 
40, 30 of 20 km. Voor degenen die 
minder willen wandelen en voor fa-
milies met kinderen kan men tot ui-
terlijk 12.30 uur ook starten op de 
15 of 10 km. Men moet rond 17.00 
uur weer terug zijn op de startloca-
tie. Onderweg heeft OLAT enkele 
wagen- en caférustposten ingericht. 
Er hangen pijlen en men krijgt een 
routebeschrijving mee, waardoor de 
routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Nadere informatie 
op www.olat.nl of winter@olat.nl. 

Fantastische overwinning team 
3 TTV Attaque

tafeltennis

Verder wonnen team 2 en het jeugd-
team hun wedstrijd, alleen team 1 
verloor. Team 2 kan aanstaande vrij-
dag kampioen worden.

Attaque 1 speelde tegen Wilvo/ttv 
Bergeijk en verloor deze wedstrijd 
met 7-3. Maarten Kerkhof won twee 
wedstrijden, Menno van Os won er 
één, invaller Co Stamps wist geen 
wedstrijd te winnen, hij miste duide-
lijk wedstrijdritme. Door deze uitslag 
blijft Attaque op de 5e plaats staan 
wat rechtstreekse degradatie bete-
kent. De achterstand op het op de 4e 
plaats staande Return Oss is vergroot 
tot 5 punten. Het zal de laatste twee 
wedstrijden nog veel punten moeten 
halen om niet te degraderen.

Attaque 2 behaalde een 7-3 overwin-
ning op TTCV van Herwaarden uit 
Veghel. Henry van Casteren won drie 

wedstrijden, Peter Verhagen won er 
twee en Leon Huijberts won er één, 
verder werd ook het dubbelspel ge-
wonnen. Met nog twee wedstrijden 
te gaan is de voorsprong op nummer 
2  Kruiskamp 14 punten. De eerst 
volgende wedstrijd is tegen Kruis-
kamp, indien Attaque 5 punten be-
haalt is het kampioenschap binnen.

Attaque 3 behaalde een geweldige 
overwinning. Met maar liefst de 
maximale score van 10-0 werd nota-
bene koploper Asio uit Haaften ver-
slagen. Cliff van Driel, Anne van de 
Sande en Stefan Kerk zorgden voor 
deze sensatie. Door deze overwin-
ning staat Attaque op de 2e plaats 
met 48 punten, op slechts 2 punten 
van koploper Never Despair. Met nog 
twee wedstrijden te gaan heeft het 
nog alle kans om kampioen te wor-
den.

Het jeugdteam speelde een uitwed-
strijd bij Smash in Geertruidenberg. 
Het won overtuigend met 7-3. Atta-
que speelde maar met twee spelers, 
wat dus betekent dat Bas Janssen 
en Sam Heijmans al hun wedstrij-
den wonnen. Het team bezet met 46 
punten de 3e plaats.  
  

Beugelkampioenen

beugelen

Op donderdag 3 april is het 4e team 
van de Lustige Spelers uit Olland, 
dat speelt in de 2e klas van de B.O.B 
(Best of Brabant) kampioen in deze 
klas geworden. Ze moesten naar 
Liempde om nog minimaal 2 pun-
ten te behalen. De winst was voor 
de Lustige Spelers want ze wonnen 
in Liempde met 3-2. De spelers van 
links naar rechts: staand: Wil Peters, 
Mies van Hoof, Christ Essens, Ge-
rard v.d.Heijden. Zittend links: Jurre  
Verhagen en Roel v.d. Pasch. Van 
harte gefeliciteerd met deze prestatie.

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Seniorenmarkt  

Bezoek onze kraam bij de Seniorenmarkt in Odendael op 
vrijdag 11 april van 16:00 tot 21:00 uur en op 
zaterdag 12 april van 10:00 tot 16:00 uur. 
Medewerkers van zwembad De Neul staan klaar om u 
vrijblijvend informatie te geven over de activiteiten die wij 
dagelijks in het zwembad voor de senioren organiseren.                                                                                                                                  
Kom naar onze kraam voor de actiekaart. 
Fifty-Fit Soos 
Wat houdt Fifty-Fit Soos in?
Maandagmiddag en vrijdagochtend is het zwembad voor u open als u ouder bent dan 50 
jaar, om te komen gymnastieken, zwemmen en aqua-joggen. Na a� oop kunt u genieten 
van een drankje (ko�  e, thee en dergelijke) tegen betaling. 
Een gezellige middag/ochtend, waarbij u tegen één prijs 
kunt deelnemen aan meerdere bewegingsactiviteiten. U 
kunt komen en gaan tijdens deze middag/ochtend wan-
neer u wilt. 

Opzet van de middag/ochtend 
vrijzwemmen/vrijblijvend zwemopdrachten volgen 
watergymnastiek 
aqua-joggen 

55+ Combi-Fit
Voor sportieve mensen van 55 jaar en ouder
Combi-� t is een combinatie van � inke inspanning (conditioneel) en spieroefeningen 
(gymnastiek). Het eerste deel van de les besteden wij aandacht aan zwemoefeningen 
zoals we dat bij het trimzwemmen ook doen. In het tweede deel van de les besteden wij 
aandacht aan rek-en strekoefeningen in het water.

Zwemmen en Watergym voor 
ouderen
Begeleid zwemmen
U zwemt wekelijks met een vaste groep deelnemers, om 
uw conditie op peil te houden. U beoefent diverse zwem-
slagen, maar we besteden ook aandacht aan aqua-jogging. 
Er zijn in totaal drie groepen. Het niveau van de groepen 
verschilt onderling. Echter het belangrijkste is, dat u lekker 
een uurtje kunt zwemmen.

Watergymnastiek
De groepen van de watergymnastiek, bewegen in het 
instructiebad. Hierdoor kunnen ook de mensen die niet 
kunnen zwemmen meedoen. De les duurt 35 minuten. 
Daarna kunt u eventueel even lekker bubbelen op de 
bubbelbank.

In verband met de 24 uurs marathon van Argo is er op vrijdag 11 april geen disco 
zwemmen. Zaterdag 12 april vervallen de zwemlessen en het recreatief zwemmen.  

Aanmelden                                                                                                                                                  
Inschrijven, waarvoor wij € 13,25 vragen, kan aan de balie van het zwembad tijdens de 
openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijf je vóór 10 april in, dan hoef je geen 
inschrijfgeld te betalen.

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

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

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

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

De Neul

voetbal Ollandia wint, Rhode en Boskant verliezen

De omgekeerde wereld

Op de dag dat Nijnsel kampioen 
werd in de vijfde klasse, kwamen de 
drie andere Rooise clubs tot verras-
sende uitslagen. De opsteker van het 
weekend kwam van Ollandia, dat na 
een zege op VOW ineens weer volop 
uitzicht heeft op lijfsbehoud. Rhode 
en Boskant, al weken in de race om 
promotiewedstrijden, vielen juist op 
door allebei te verliezen.

VOW – Ollandia 2-3 (1-2)
Ollandia vierde de overwinning op 
middenmoter VOW alsof het net 
kampioen was geworden. Dat is niet 
zo: de ploeg van coach Gerard van 
Zutphen staat nog altijd laatste, maar 
het gat met de veilige tiende plaats 
bedraagt nog maar één puntje. „Als 
we uit de laatste drie wedstrijden zes 
punten halen, dan gaat het dak er pas 
echt af”, belooft Van Zutphen, die na 
afloop van de wedstrijd enthousi-
ast aansloot in een heel lange derde 
helft. „We speelden zeker niet goed”, 
analyseerde de coach, „maar we zijn 
voor de winst blijven gaan en hebben 
laten zien dat we nog niet verslagen 
zijn.” Toch mist de oefenmeester ’een 
echte vechtersmentaliteit’. De zege in 
Zijtaart kwam dan ook met heel veel 
moeite tot stand, het duurde tot in de 
85e minuut voordat Robert Erven zijn 
ploeg voor de derde en beslissende 
keer op voorsprong zette. Eerdere 
goals van René Raaymakers en Paul 

van Driel waren door VOW-spits Rick 
van der Linden vakkundig ongedaan 
gemaakt. Zondag mag Ollandia het 
goede resultaat thuis tegen NLC ’03 
een vervolg geven, twee weken later 
volgt de levensgrote degradatiekra-
ker tegen Ruwaard.

Cito – Boskant 2-0 (0-0)
Het was een typisch lesje in effectivi-
teit dat Boskant in Oss kreeg van Cito. 
Een beetje jammer wel, want de di-
recte concurrent om de tweede plaats 
en dus plaatsing voor de nacompetitie 
gaat met de zege over Boskant heen 
en staat nu één punt voor, al had het 
voor die prestatie wel een wedstrijd 
meer nodig dan de blauwe brigade 
van Henry van Wanrooij. Dat maakt 
dat Boskant nog altijd goed gepositi-
oneerd staat om in mei promotiewed-
strijden te spelen, maar eenvoudiger 
is het er niet op geworden. „Het is 
heel spannend”, geeft Van Wanrooij 
toe. „Bijna elke ploeg in deze com-
petitie heeft nog iets om voor te spe-
len, en dus zijn de punten erg duur.”  
Boskant had in de eerste helft drie 
kansen om de score te openen, maar 
benutte die niet. Van Wanrooij: „Áls 
we scoren valt de wedstrijd zeker 
onze kant op, maar dat gebeurt niet. 
Na rust zakken we heel ver weg, krij-
gen we nog een halve kans, maar 
weet Cito uit drie kansen wel twee 
keer te scoren.” Zondag speelt Bos-

kant thuis tegen DVG. De Liempde-
naren knokken nog voor lijfsbehoud.

Rhode – Stormvogels ’28 0-2 (0-2)
Ze waren nog zo gewaarschuwd. 
Maar Rhode speelde tegen Storm-
vogels ’28 een eerste helft ’beneden 
alle peil’, volgens coach Theo van 
Lieshout. Daardoor konden de be-
zoekers, die aan een ijzersterke derde 
periode bezig zijn, op de Neul een 
nieuwe zege aan een imposante serie 
toevoegen. „We roepen het wel een 
beetje over onszelf af, al ontbreekt 
het ons ook aan geluk”, analyseert 
Van Lieshout de ontmoeting. En in-
derdaad: Rhode miste niet alleen 
twee penalty’s, kon een manmeersi-
tuatie niet in het eigen voordeel uit-
drukken, maar raakte ook nog eens 
paal, lat en de uitstekend keepende 
Jaap Janssen – en dat allemaal meer-
dere malen. „We wisten van tevoren 
dat deze lastig zou worden, en toch 
ontbreekt het ons voor rust aan de 
juiste instelling. Na rust kunnen we 
dat niet meer repareren”, consta-
teert Van Lieshout. In de resterende 
drie wedstrijden heeft Rhode volgens 
hem „nog drie punten nodig om uit 
de degradatiezorgen te komen, en 
zeven om play-offs te mogen spe-
len”. De eerste van die punten wach-
ten zondag, als Rhode dan wel bij 
de les is, in de thuiswedstrijd tegen 
DAW.

Zondag opnieuw belangrijk thuisduel Ollandia 1
Om degradatie proberen te voor-
komen moet Ollandia nog 3 fina-
les spelen. Zondag is daarvan de 
eerste thuis tegen NLC’03 en dat 
is al weer de voorlaatste thuiswed-
strijd van het seizoen. Met 3 punten 
meer en 1 wedstrijd minder is ook 
deze tegenstander nog zeker niet 

veilig en heeft de punten ook nog 
nodig. Ook Ollandia heeft zondag 
de 3 punten hard nodig om zicht te 
houden op handhaving in de 4de 
klasse. Het zal er dan ook als echt 
team met z’n allen vol voor moeten 
gaan en er ook zelf in geloven dat 
dit ook nog mogelijk is. Zondag kan 
Ollandia alle steun goed gebruiken 
en hoopt dan ook dat de trouwe 
supporters op een positieve manier 
hun bijdrage leveren aan een goed 
resultaat. Ook alle andere senioren- 
en jeugdteams komen in het ko-
mende weekeinde weer in actie en 
zullen weer hun beste beentje voor 
zetten om de punten binnen te ha-
len. Vanwege de diverse wijzigingen 
en aanvullingen in het programma 
raden wij iedereen aan om regelma-
tig de Ollandia site www.ollandia.nl 
te bekijken.

Playback Ollandia voor groot en 
klein.
Naast het voetbal zijn er komend 
weekeinde ook volop andere activi-
teiten. Op vrijdagavond 11/4 vanaf 
20.00 uur begint in de kantine op 
sportpark Ekkerzicht de Playback-

avond, waarbij weer diverse mooie 
acts te bewonderen zullen zijn. De 
jury zal er weer een zware taak aan 
hebben om de winnaars te bepalen.
Op zondagmiddag 13/4 is het na de 
wedstrijd Ollandia 1-NLC’03 vanaf 
16.30 uur tijdens de Playbackmid-
dag de beurt aan de jeugd om hun 
talent te laten zien.  Ook hierbij zal 
de jury alles tegen elkaar moeten 
afwegen om uiteindelijk tot de win-
naars te komen. 

Vv Ollandia Penaltybokaal
Tussen de Playback van vrijdag-
avond en zondagmiddag zal er op 
zaterdagmiddag door de Ollandia 
jeugd, vanaf de Mini’s tot aan de 
A-jeugd ook nog gestreden gaan 
worden om de vv Ollandia Penal-
tybokaal. Via de voorronden van de 
diverse teams zijn de finalisten al be-
paald. Zaterdagmiddag zullen vanaf 
18.00 uur de Mini’s tot en met de A-
jeugd in een spannende strijd gaan 
bepalen wie de bokaal in ontvangst 
mag nemen. Vooraf zullen vanaf 
16.30 uur de ouders op de proef ge-
steld worden in een voetbalwedstrijd 
tegen hun eigen kinderen. 

Sjors Sportief: 
meisjesvoetbal 
bij Rhode
Voetbalvereniging Rhode biedt meis-
jes (van groep 5, 6, 7 en 8) die ge-
interesseerd zijn in voetbal, de mo-
gelijkheid om kennis te maken met 
het voetbalspel via Sjors Sportief. 
Op onderstaande data worden ex-
tra trainingen gegeven door enkele 
speelsters van Dames 1: 
- 15 april 2014 18:00 tot 19:00 
- 22 april 2014 18:00 tot 19:00 
- 13 mei 2014 18:00 tot 19:00
Ben jij nieuwsgierig geworden en wil 
jij ook graag eens tegen een bal trap-
pen? Geef je dan snel op via:
www.sjorssportief.nl
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Sterke strijdsters KV Rooi winnen 
bekerwedstrijd 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi begon zwak waardoor er 
binnen 3 minuten een 0-2 achter-
stand was. Ilse van den Bosch liet 
bracht met haar afstandsschot de 
stand op 1-2. KV Rooi wist het spel 
niet te vinden en kon niet reageren 
op het spel van Heumen, hierdoor 
werd de achterstand alleen maar 
groter en stond de stand na 8 minu-
ten spelen al op 1-5. 

Daarna was het weer Ilse van den 
Bosch die de bal raak schoot, 2-6. 
Helaas was dit voor korte duur en 
wist Heumen hierop te antwoorden: 
2-7. Deze grote achterstand moest 
ingehaald worden, een zware, maar 
absoluut mogelijke taak voor KV 
Rooi. Rachel Heijmans wist de score 
van afstand en Elise van der Ploeg 
wist haar doorloopbal keurig af te 
ronden. Heumen liet het hier niet bij 

zitten en wist direct te reageren. KV 
Rooi leek weer in het spel te komen 
en Daisy Schuurmans wist daarbij 
haar wegtrekbal in de korf te gooi-
en, 5-8. Na de 5-9, was het Sanne 
Hulsen die het mandje wist te vin-
den en daarmee de ruststand op 6-9 
bracht.
In de rust was KV Rooi er van over-
tuigd deze wedstrijd te gaan winnen. 
Met volle inzet, wilskracht en fana-
tisme verschenen de meiden weer 
op het veld. KV Rooi bleek waar 
te maken wat er afgesproken was, 
want Marlou Schoenmakers knalde 
haar afstandsschot erin, Rachel He-
ijmans wist haar doorloopbal mooi af 
te ronden en Daisy Schuurmans wist 
de gelijkmaker te scoren door mid-
del van een wegtrekballetje. Hiermee 
stonden beide ploegen weer op gelij-
ke hoogte, 9-9. Helaas wist Heumen 

opnieuw te scoren. KV Rooi creëerde 
kans na kans uit mooie aanvallen, 
weer was het Marlou die van afstand 
wist te scoren, 10-10. Dorenda van 
Liempd wist eindelijk die voorsprong 
voor KV Rooi op het scorebord te 
zetten, 11-10. KV Rooi bleef knok-
ken voor elke bal, maar helaas kwam 
opnieuw de gelijkmaker op het sco-
rebord. Met nog 10 minuten op de 
klok was het Ilse van den Bosch die 
van afstand raak schoot en opnieuw 
bouwde aan die voorsprong. Ook 
ditmaal was het voor korte duur en 
stond de stand meteen daarna op 
12-12. De laatste minuten tikten 
weg en in de laatste minuut was 
het Ellen Hulsen die het verlossende 
woord gaf. En eindelijk was daar dan 
het verlossende fluitsignaal en gaat 
KV Rooi door naar de halve finale 
van de bekerwedstrijd! 

KV Rooi wint overtuigend 
van De Horst
KV Rooi begon ontzettend sterk aan 
de wedstrijd. Dit bracht ze dan ook 
gelijk op een 1-0 voorsprong door 
Ilse van den Bosch van afstand. 
Daarna leek de concentratie even 
weg te zakken en wist De Horst 
maar liefst 2x te scoren, 1-2. Geluk-
kig was dit maar voor korte duur en 
werd de doelpuntenregen geopend 
aan de kant van KV Rooi. 

Maartje van Aarle scoorde vanuit 
een doorloopbal, Ellen Hulsen van 
afstand, Sanne Hulsen wist 2x achter 
elkaar de korf te raken met een kort 
kansje en een vrije bal. En het ging 
nog even door; Ilse van den Bosch 
scoorde van afstand, Ellen Hulsen 
ronde haar strafworp keurig af en 
Elise van der Ploeg wist haar door-
loopbal ik de korf te mikken. Samen 
bracht dit overwegend sterke team 
de 9-2 op het scorebord. De Horst 
liet ook nog even van zich horen in 
de eerste helft, maar direct daarna 
was het woord aan KV Rooi. Ilse van 
den Bosch wist van achter de korf te 
scoren, Ellen Hulsen knalde er een 
prachtig afstandsschot in, Elise van 
der Ploeg ging voor een doorloop-
bal die ze keurig afrondde en Sanne 

Hulsen wist nog net voor rust haar 
strafworp koelbloedig in de korf te 
gooien. Dit bracht de ruststand op 
13-3 in het voordeel van KV Rooi. 
Dit prachtige spel, mooie aanvallen 
en de goede kansen moesten voort-
gezet worden in de tweede helft. 
Helaas ging KV Rooi minder sterk 
van start en wist De Horst daar ge-
bruik van te maken. Zij wisten maar 
liefst 4x te scoren en brachten daar-
mee de stand op 13-7. Na ruim een 
kwartier spelen in de tweede helft 
leek KV Rooi dan eindelijk het spel 
weer langzaam op te pakken en wist 
Rachel Heijmans van afstand te sco-
ren, 14-7. De Horst liet het hier niet 
bij zitten en wist nog één puntje te 
pakken. Maar ook deze wedstrijd 
was het laatste woord aan KV Rooi 
en was het Suze van der Zanden die 
haar doorloop keurig afrondde en 
de daarmee de eindstand op 15-8 
zette. Een wedstrijd waar de meiden 
van KV Rooi vooral in de eerste helft 
een top prestatie hebben geleverd! 
Dinsdag 9 april speelt KV Rooi haar 
verplaatste competitiewedstrijd te-
gen Bladella om 20.00u thuis. Voor 
zondag 13 april staat JES op het pro-
gramma, om 13.00u te Venhorst. 

Nieuwe vlag en logo voor jarige korfbalvereniging Nijnsel

Op vorige week dinsdag was het pre-
cies een halve eeuw geleden dat korf-
balvereniging Nijnsel werd opgericht. 
Afgelopen vrijdag was er daarom een 
reünie en afgelopen zaterdag hield de 
jarige vereniging een gezellig feestje. 
Bovendien kreeg de vereniging een 
nieuw logo en weer een eigen vlag. 

Het afgelopen weekend had korfbal-
vereniging het druk. Er stonden een 
aantal feestjes op het programma 
vanwege het gouden jubileum van de 
club. Het feestgedruis begon vrijdag-
avond al met een reünie. “Het was 
een gezellige avond”, zeggen Nicolle 
van Kessel en voorzitter Erik Hoppen-
brouwers. “We waren met zo’n hon-
derdzestig mensen bij elkaar. Er wa-
ren zelfs mensen van het eerste uur. 
Sommigen hadden elkaar al meer dan 

twintig jaar niet meer gezien”.

Nieuw logo en vlag
Hoogtepunt van het feestweekend 
was de onthulling van de nieuwe vlag 
en het nieuwe logo tijdens de receptie. 
“De oorspronkelijke vlag van de ver-
eniging is sinds de verbouwing van de 
kantine, nu zo’n jaar of twee geleden, 
spoorloos verdwenen. Daarom heb-
ben we onder de leden een prijsvraag 
uitgeschreven om een nieuw logo te 
ontwerpen. Die prijsvraag werd ge-
wonnen door Wendy Verhoeven”.

Geen twee feestjes tegelijk
“Eigenlijk zou er zondag ook nog een 
familiedag zijn, maar die is een week 
uitgesteld. Omdat de voetbalvereni-
ging zondag kampioen kan worden, 
is op voorhand besloten om de fami-

liedag maar een weekje uit te stellen. 
Voor veel mensen zou dat betekenen 
dat ze dan op twee plaatsen tegelijk 
zouden moeten zijn”, zegt Erik Hop-
penbrouwers. 

Promotie en kampioenschap
Overigens heeft korfbalvereniging 
Nijnsel sowieso al reden tot feesten 
want de A-junioren zijn in februari 
al kampioen geworden in de zaal. 
Ook het eerste heeft wat te vieren, 
want dat team promoveert volgend 
jaar naar de eerste klasse. Maar het 
bestuur heeft voor alle leden een ca-
deautje. In het weekend van 14 en 
en 15 juni, tijdens het jaarlijkse fami-
lie- en vriendentoernooi, komen twee 
spelers van het Nederlandse Team een 
clinic verzorgen.

NK judo -18 te Emmen

judo

Zaterdag 5 april waren er de Neder-
landse Kampioenschappen judo voor 
de categorie tot 18 jaar. Alleen Ryan 
Lo-A-Njoe en Gijs Packbiers hadden 
zich weten te plaatsen. 

Vooral voor Gijs was dit een bekro-
ning voor het goede werk van de af-
gelopen tijd. Gijs draait nog in de -15 
maar wilde een kans wagen in een 
hogere categorie op districtsniveau en 
werd daar gewoon 2e. Dat gaf hem 
het startbewijs voor dit NK. Gijs begon 
met een verliespartij. Was het dan toch 
te hoog gegrepen in deze klasse? Nou, 
zijn tegenstander was niet de minste. 
Hij werd uiteindelijk kampioen. Gijs 
wist zich goed over dit verlies heen te 
zetten en won vervolgens twee partijen 
op ippon. Omdat Gijs in de 1e ronde 
een vrijloting had, stond hij gewoon in 
de strijd om de 3e plek. Hierin draaide 
hij qua snelheid een tandje te laag. Hij 
verloor deze partij maar maakte het 
toch nog moeilijk voor zijn tegenstan-
der. Gijs  werd toch maar mooi vijfde. 
Met opgeheven hoofd verliet hij de 
wedstrijdmat. 
Ryan zit als veertienjarige nu in zijn 1e 
jaar in de -18. Van hem wordt veel ver-
wacht. Hij volgt een speciaal traject op 

het Joriscollege, gericht op topsport. 
Ryan heeft onlangs al een paar inter-
nationale toernooien gedraaid op uit-
nodiging van de judobond. Ook daar 
heeft hij al het een en ander laten zien. 
Zondag moest er ook met hem reke-
ning gehouden worden. Hij begon zijn 
toernooi zeer voortvarend. Zijn 1e par-
tij was er een om er lekker in te komen. 
Met een ippon versloeg hij zijn tegen-
stander. Van zijn 2e tegenstander werd 
Ryan niet blij. Een lastige judoka die 
niet goed te volgen was. Het ging er 
hard aan toe, tot het moment dat Ryan 
hem met een geweldige worp naar de 
verliezersronde wist te sturen. Dan in 
de halve finale tegen de gedoodverfde 
favoriet. Ook dit werd een zware par-
tij. Ryan wist zich kranig te weren maar 
moest uiteindelijk toch het onderspit 
delven. Ryan maakte zich op voor de 
strijd om de 3e plek. Hij kende zijn te-
genstander. Hij heeft onlangs nog van 
hem gewonnen. Helaas waren de rol-
len omgedraaid. Ook Ryan moest ge-
noegen nemen met een 5e plek.
Twee voormalige leden van Dai-Ippo 
deden ook van zich spreken. Jeroen 
Wirken werd ook 5e, maar Jasper van 
de Oetelaar uit Schijndel werd Neder-
lands Kampioen in de klasse tot 73 kg.                 

Odisco verliest van Geko
Afgelopen zondag speelden de da-
mes van Odisco 1 de thuiswedstrijd 
tegen Geko 1. De uitwedstrijd op het 
veld werd met 6 – 4 gewonnen, maar 
sindsdien zijn de prestaties van Geko 
alleen maar beter geworden. Een pit-
tige klus voor de Ollandse dames om 
de zo broodnodige punten in de strijd 
tegen degradatie binnen te halen. 

Het begin van de wedstrijd was rom-
melig. Geko greep elke mogelijkheid 
aan om de dames van Odisco niet in 
hun spel te laten komen door te gros-
sieren met overtredingen. Toch was 
het Odisco dat de leiding nam via een 
afstandsschot. Om en om scorend 
werd halverwege de eerste helft een 2 
– 2 stand bereikt. Duidelijk was dat de 
Ollandse dames niet in hun spel kon-
den komen en zich ook begonnen te 

irriteren aan de tegenstander. Bij een 
2-3 tussenstand nam Odisco een time 
out om orde op zaken te stellen.
Ondanks dat Geko snel na de time out 
een voorsprong van twee doelpunten 
nam, kwam Odisco wel beter in de 
wedstrijd. Vlak voor rust kwam Odisco 
dan ook verdiend terug tot 5-5. Door 
een benutte strafworp door Geko ging 
Odisco met een kleine achterstand, 5 
– 6, de rust in. Maar belangrijker, de 
Ollandse dames knokten zich helemaal 
terug in de wedstrijd.

Na de rust ging Odisco door met het 
creëren van goede aanvallen. Halver-
wege de tweede helft stond het dan 
ook 8-8. De wedstrijd kon alle kanten 
op. En dan zal je altijd zien dat de te-
genstander net dat beetje meer mazzel 
heeft. Daar waar aan Odisco kant twee 

goede afstandsschoten uit de korf 
draaien en een paar moeilijke door-
loopkansen net aan gemist werden, 
waaiden (letterlijk) drie van de vier  
afstandsschoten aan Geko kant wel 
binnen en liepen de Gestelse dames uit 
naar 8-12. Ondanks dat Odisco bleef 
knokken voor een goed resultaat kon 
de ploeg niet dichterbij komen en werd 
de wedstrijd verloren met 
10-14. Odisco heeft twee punten ach-
terstand op de naaste concurrent Kor-
loo en zal in de komende wedstrijden 
vol aan de bak moeten om handhaving 
te behalen.

De doelpunten werden gemaakt door: 
Dena Essens 3, Meike Leenderts 2, Ma-
rieke van Heeswijk, Marlon van Hees-
wijk, Michelle van Heereveld, Myrthe 
van Heereveld en Floor van Heeswijk

Familiedag en loterij bij KV Nijnsel
Aanstaande zondag is het zover: de 
familiedag van KV Nijnsel. Na de 
festiviteiten van afgelopen week-
end staat nu het volgende op het 
programma.

Het hele dorp wordt uitgenodigd 
voor spellen op het korfbalveld. 

Dat is ook de dag dat de grote lo-
terij plaatsvindt. Mede dankzij de 
lotenverkoop en een bijdrage van 
sponsoren zijn er prachtige prijzen 
beschikbaar. Vooral de twee hoofd-
prijzen – twee keer een tweeper-
soons ballonvaart – mogen er zijn. 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap



Woensdag 9 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 45

Maak kennis met golf!!!
Grijp nu uw kans en neem uw vrienden mee 

naar de Open Golfdagen 2014 op
Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode 

op zondag 13 april a.s.

Warme ontvangst met koffie
Rondleiding over de golfbaan

Demonstratie door professionals
Zelf een balletje slaan op de drivingrange

Informatie over lidmaatschap en spelen op Golfclub “De Schoot”

Golf is een sport voor iedereen, 
dus ook voor u!!

Golf & Country Course
Sint-Oedenrode

Schootsedijk 18 - 5491 TD - Sint-Oedenrode  
www.golfbaandeschoot.nl

zondag 13 april 
van 12.00 - 17.00 uur

Maak kennis met golf tijdens 
Nationale Open Golfdag  

golf

“Golf en Country Course De 
Schoot” en Golfbaan “De Schoot” 
zetten op zondag 13 april 2014, 
tussen 12:00 uur en 17:00 uur, hun 
“deuren” wagenwijd open voor ie-
dereen die wil kennismaken met de 
golfsport.

Golf is mede door de toegenomen 
toegankelijkheid, voor jong en oud 
enorm populair geworden en is in-
middels de derde sport in Nederland.  
”Golfclub De Schoot” heet u dan 
ook van harte welkom om de golf-
club te bezichtigen en deel te nemen 
aan de activiteiten. Onze gediplo-
meerde PGA golfprofessionals staan 
klaar, om samen met u op de Open 
Golfdag uw eerste golfbal te slaan 
en u te informeren over alle aspec-

ten van de golfsport. 
In het clubhuis geven clubleden 
informatie over het clublidmaat-
schap, de speelmogelijkheden en het 
9-stappenplan. Dit is een in 2012 
ontwikkelde methode om sneller en 
eenvoudiger te leren golfen, waarbij 
ook het examen voor het golfvaar-
digheidsbewijs sterk is vereenvou-
digd. Er zijn ook aantrekkelijke aan-
biedingen voor een lidmaatschap, 
een cursus of golfles. Kortom, alle 
reden om op zondag 13 april naar 
Golfbaan “De Schoot” te komen!

Naast de gezelligheid is er binnen 
de club ook het competitie element 
volop aanwezig. Voor de beginnen-
de golfer wordt er jaarlijks een aantal 
wedstrijden georganiseerd, waarbij 

een ervaren golfer de nodige onder-
steuning en begeleiding biedt. Op 
deze wijze proberen we de nieuwe 
golfer sneller vertrouwd te maken 
met de club en het golfspel te ver-
beteren.
Dit jaar nemen 11 teams deel aan 
de landelijke golfcompetitie die af-
gelopen zondag weer van start is 
gegaan. Op donderdag spelen 3 
dames senioren teams, op vrijdag 5 
heren senioren teams en op zondag 
1 dames en 3 heren teams. 

Kom gerust langs, u bent van harte 
welkom! Meer informatie over de 
Open Golfdag op Golfbaan “De 
Schoot”, kunt u ook vinden op web-
site www.golfbaandeschoot.nl.

Elke dinsdag inloopavond bij Golf 
& Country Course Sint-Oedenrode
Vanaf dat de klok is verzet naar de 
zomertijd is er elke dinsdag bij Golf 
& Country Course Sint-Oedenrode 
de Danhis. Danhis staat voor Dins-
dag Avond Negen Holes Individu-
eel Strokeplay en is een uitermate 
gezellige inloopavond vanaf 16:00 
uur. Iedereen met een GVB kan hier 
aan mee doen en gezellig aanslui-
ten bij andere golfers. 

Na het golfen kunt u gebruik maken 
van een heerlijke Danhis schotel voor 
nog geen 10,=. Tevens is de greenfee 
tijdens de Danhis ook goedkoper. Een 
ideale manier om na het werk nog 
even 9 holes te golfen samen met 

andere golfers van alle niveaus.
Er zijn drie categorieën waar men 
zich voor ik kan schrijven en elke 
avond worden de winnaars van 
die avond bekent gemaakt. Op de 
1e dinsdag van de maand worden 
de maandwinnaars van de vorige 
maand bekent gemaakt en worden 
de, meestal vreemde, prijzen uit-
gereikt. Om in de prijzen te vallen 
moet men minimaal twee keer heb-
ben meegedaan. Als men meer dan 
twee keer meedoet, tellen de twee 
beste uitslagen van die maand. Zo 
kan iedereen een keer winnen, maar 
ook als u niet in de prijzen valt heeft 
u gegarandeerd een leuke avond !

BMX’ers rijden Europese wedstrijd
Zaterdag 5 en zondag 6 april zijn de 
1e en de 2e Europese wedstrijden 
gereden. Vanaf 12-jarigen en ouder 
reden per klasse 150  rijders mee uit 
verschillende landen. Dit zijn de uit-
slagen van de Rooise BMX’ers
 
Lex Veldt
Boys 11/12 jarigen: zaterdag in de 
manches 2 x 8e. Zondag in de man-
ches 5e ,4e,  1/16, finale 8e/
Bas Verhagen 
Zaterdag in de manches 5e en 6e.
Zondag in de manches 7e en 7e.
 
Kyro van Schijndel
Zaterdag in de manches: 6e,2e, 
1e,16e finale 8e.
Zondag manches 5e en 3e, in de 
1/16 6e.
 
Wessel van Dijk 
Boys 13/14 jarigen: zaterdag man-

ches 6e en 5e. Zondag manches 6e 
en 5e.
 
Koen van der Wijst 
Boys 15/16 jarigen:
Zaterdag manches 2 x 1e, 1/16 1e, 
1/8ste 2e, kwart 4e, halve 6e. Zon-
dag manches 2e,1e, 1/16 2e, 1/8ste 
2e, kwart 3e, halve finale 2e, de fi-
nale 5e.
 
Alex Veldt 
Zondag in de manches 4e en 5e bij 
de cruissers all.

bmx

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Stormvogels’28 1 0-2
Rhode 2 - UDI 3 1-3
DVG 2 - Rhode 3 n.b. 
Gemert 6 - Rhode 4 1-3
Rhode 5 - Nulandia 5 4-2
Rhode 6 - Volkel 5 1-2 
Rhode 7 - Boekel Sport 6 0-1 
Erp 5 - Rhode 8 9-0
Irene 2 - Rhode 9 10-3
Rhode 10 - Blauw Geel 18 3-5 
Rhode VR1 - DVG VR1 1-3

Uitslagen jeugd:
Margriet A1 - Rhode A1 1-3
Rhode A2 - Erp A3 1-3
HVCH B1 - Rhode B1 1-4
Sparta’25 B2 - Rhode B2 0-5
Brandevoort B1 - Rhode B3 3-5
Gemert B4 - Rhode B4 1-4
Rhode C1 - MULO C1 0-4
Rhode C2 - Schijndel C4 4-0
Schijndel C3 - Rhode C3G 2-2
Blauw Geel C6 - Rhode C4 3-3
Rhode C5 - Blauw Geel’ C5 2-6
Boekel D1 - Rhode D1G 1-1
Boskant D1 - Rhode D2 3-3
Rhode D3 - Blauw Geel D3 0-10
WEC D3G - Rhode D4 5-3
Rhode D5 - Boekel D5 2-2
Rhode E1 - NWC E1 3-2
MULO E2 - Rhode E2 1-4
Rhode E3 - Blauw Geel E3 2-5
Rhode E4G - Erp E3 1-3
Rhode E5 - Mierlo Hout E3 8-1
Rhode E6 - Nijnsel/TVE E1 2-3
Schijndel E8 - Rhode E7 4-4
Blauw Geel E13 - Rhode E8 1-9
Boekel E7G - Rhode E9G 2-4
Rhode F1 - Mifano F1 4-0
DVG F1 - Rhode F2 5-0
Rhode F3 - Avanti’31 F2 5-1
Rhode F4 - Gemert F3 2-1
Sparta’25 F3G - Rhode F5G 2-2
Blauw GeelF8  Rhode F6 2-0
VOW F2 - Rhode F7 2-0
Rhode F8 - Nijnsel/TVE F1 8-0
Rhode F9G - Blauw Geel F11 15-1
Rhode F10 - Schijndel F7 0-18
Sparta’25 F8G - Rhode F11 3-4
HBV MA1 - Rhode MA1 4-0
ST SCV’58MC2 - Rhode MC1 afg.
Rhode MD1 - Irene MD1 2-2

Programma senioren:
Rhode 1 - DAW 1 14:30u
Rhode 2 - Erp 2 11:00u
Schijndel 3 - Rhode 3 12:00u
Rhode 4 - Sparta 6 12:00u
UDI 10 - Rhode 5 10:00u
Rhode 6 - Schijndel 7 12:00u
DVG 6 - Rhode 7 10:30u
Erp 7 - Rhode 9 12:00u
Gemert 13 - Rhode 10 10:00u
Rhode VR1 - Keldonk VR1 10:00u
Erp 8 - Rhode 10 19:30u
Veteranen – MULO 16:30u

Programma Jeugd za 12/4:
Rhode A1 - HVCH A1 14:30u
Rhode A2 - Mifano A2 14:30u
JVC Cuijk B1 - Rhode B1 16:00u
Brandevoort B1 - Rhode B2 15:00u
Rhode B3 - Bavos B1G 14:30u
Rhode B4 - Mierlo Hout B4 13:00u
Nooit Gedacht C1G - Rhode C1 13:00u
Mierlo Hout C3 - Rhode C2 12:30u
Rhode C3G - Gemert C3 13:00u
Rhode C4 - Schijndel C2 13:00u
Irene C2 - Rhode C5 13:00u
Rhode D1G - ONDO D1 11:30u
Rhode D2 - Gemert D4 11:30u
Schijndel D3 - Rhode D3 11:45u
Rhode D4 - SCMH D2 11:30u
MULO D4 - Rhode D5 11:15u
SchijndelE1 - Rhode E1 10:15u
Rhode E2 - Bavos E1G 9:15u
Boskant E1 - Rhode E3 10:30u
Irene E1 - Rhode E4G 9:30u
Gemert E6 - Rhode E5 9:15u
SCMH E1 - Rhode E6 9:30u
Rhode E7 - RKPVV E2 9:15u
Rhode E8 - Nijnsel/TVE E2G 9:15u
Rhode E9G - MULO E9 9:15u
Helmondia F1 - Rhode F1 10:00u
Rhode F2 - Sparta’25 F2 10:30u
Rhode F3 - MVC F1 10:30u

Avanti’31 F2 - Rhode F4 10:30u
Keldonk F1G - Rhode F5G 10:30u
Rhode F6 - Boerdonk F1 10:30u
Gemert F7 - Rhode F7 10:30u
Rhode F8 - Gemert F8 10:30u
ASV’33 F4 - Rhode F9G 9:15u
Blauw Geel F14 - Rhode F10 10:15u
Rhode F11 - Gemert F14 10:30u
Rhode MA1 vrij
HVCH MC2 - Rhode MC1 12:15u
UDI’19MD1 - Rhode MD1 10:15u
Mini-pupillen onderling  10:00u

Ollandia

Uitslagen senioren: 
VOW 1-Ollandia 1   2-3
Ollandia 2-DVG 3   2-0
Ollandia 3-DVG 7   1-1
DAW 11-Ollandia 4   0-4
Vorstenb. Boys Vr1-Ollandia Vr 1   4-0    

Uitslagen jeugd: 
Boekel Sport A2-Ollandia A1   1-5
ELI B2-Ollandia B1   0-5
Ollandia C1G-Boekel Sport C4   1-1
Ollandia D1-Avanti’31 D2    1-2
Gemert E3-Ollandia E1    7-3
Ollandia E2-SCMH E1    4-2
Ollandia F1-Mierlo Hout F2   0-2
ODC MF5-Ollandia MF1   7-1

Programma senioren zo 13/4:
Ollandia 1-NLC’03   14.30u 
VOW 2-Ollandia 2   12.00u 
Avanti’31 8-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-WHV 5   10.00u
ELI Vr1-Ollandia Vr1  11.00u

Programma jeugd za 12/4:
Ollandia A1-Erp A2   14.30u
Ollandia B1-Gemert B3  14.30u
Avanti’31 C4G-Ollandia C1G v:12.00u
Ollandia D1-Bavos D2   10.00u
Ollandia E1-Venhorst E2    9.30u
Bavos E2-Ollandia E2   v:9.45u
Erp F2-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia MF1-Zwaluw VFC MF5   10.30u

VV Boskant

Uitslagen senioren:
Cito 1-Boskant 1 2-0
Gemert 4-Boskant 2 6-1
Sparta’25 6-Boskant 3 2-4
Boskant 4-UDI’19 10 2-7
Boskant 5-Boerdonk 3 3-1
Boekel Sport 7-Boskant 6 5-1
Boskant 7-UDI’19 15 0-1
Boskant VR1-EVVC VR2 3-3

Uitslagen jeugd:
Boskant A1–Blauw Geel ’38 A5 1-0
Oss’20 C2–Boskant C1 1-4
DVG C3–Boskant C2 3-2
Boskant D1–Rhode D2 3-3
Venhorst E1–Boskant E1 4-1
Boskant F1-Blauw Geel’38 F4 0-8

Programma senioren:
Boskant 1-DVG 1 14.30u.
Boskant 2-Oss’20 3 11.30u.
Boskant 3-Avesteyn 5 12.00u.
Nooit Gedacht 5-Boskant 4 12.00u.
Boskant 6-Nijnsel 5 10.00u.
Schijndel 12-Boskant 7 10.00u.
SCMH VR1-Boskant VR1 11.00u.

Programma jeugd woe 9/4:
Boskant C1–NLC ’03 C1 a.19:00u., 

Programma jeugd do 10/4:
Boskant D1–Boekel Sport D4G a.19:00u.

Programma jeugd za 12/4:
Schijndel A2–Boskant A1 v.13:45u.
Boskant C1–Avesteyn C1 a.13:00u.
Boskant C2–Erp C4 a.13:00u.
Sparta ’25 D3–Boskant D1 v.10:15u.
Boskant E1–Rhode E3 a.10:30u.
Schijndel F3G–Boskant F1 v.8:30u.
Boskant mini F–ODC mini F3 a.10:30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 1 - DSV 1 2 - 2

Nijnsel/TVE 2 - Erp 3 4 - 1
Deurne 5 - Nijnsel/TVE 3 2 - 2
Nijnsel/TVE 4 - Erp 6 1 - 3
Nijnsel/TVE 5 - Boerdonk 4 5 - 3
Nijnsel/TVE 6 - Heeswijk 5 1 - 1
Nuenen VR2 - Nijnsel/TVE VR1 2 - 7
Volkel VR1 - Nijnsel/TVE VR2 4 - 0
Nijnsel vets. – ASV vets  3-1

Uitslagen jeugd:
Avesteyn C1 - Nijnsel/TVE C1 1 - 0
Nijnsel/TVE A1 - ELI A1 4 - 1
Stiphout V. B2 - Nijnsel/TVE B1 7 - 2
Avanti’31 C3 - Nijnsel/TVE C2 2 - 1
Blauw Geel D8 - Nijnsel/TVE D1 5 - 2
Rhode E6 - Nijnsel/TVE  E1 2 - 3
Nijnsel/TVE  E2G - Blauw Geel E12 2 - 2
Rhode F8 - Nijnsel/TVE  F1 8 - 0
Nijnsel/TVE F2 - DVG F4 5 - 5
Nijnsel/TVE MD1 - de Rakt MD1 0 - 1

Programma jeugd woe 9/4:
Nijnsel/TVE  A1-Someren A2 19:30u
Boekel C2 - Nijnsel/TVE C1 19:00u
ELI E3 - Nijnsel/TVE  E2G 18:30u

Programma jeugd za 12/4:
ASV’33 A1 - Nijnsel/TVE A1 14:30u
Nijnsel/TVE B1 - Sparta’25 B2 14:45u
Nijnsel/TVE C1 - Handel C1 12:00u
ASV’33 C2 - Nijnsel/TVE C2 12:30u
Nijnsel/TVE D1 - Schijndel D5 11:30u
Nijnsel/TVE E1 - Schijndel E6 10:00u
Rhode E8 - Nijnsel/TVE E2G 9:15u
Nijnsel/TVE F1 - Boekel Sport F6 10:00u
WEC F3G - Nijnsel/TVE F2 10:30u
Vorstenb. Boys MD1 - Nijnsel/TVE MD1 
9:00u

Programma senioren zo 13/4:
de Rakt 1 - Nijnsel/TVE 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - Prinses Irene 3 12:00u
Milheezer Boys 2 - Nijnsel/TVE 3 11:30u
Nijnsel/TVE 4 - ELI 5 12:00u
Boskant 6 - Nijnsel/TVE 5 10:00u
Blauw Geel 18 - Nijnsel/TVE 6 10:00u
RKVVO VR1 - Nijnsel/TVE VR1 12:00u
Nijnsel/TVE VR2 - 
Vorstenbossche Boys VR1 10:00u
Nijnsel/TVE VR3 - Prinses Irene VR3 10:00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen
Wetering Boys – Royal Queen Seeds 5-5
Raaijmakers/der Kinderen – 
Krans Hoveniers 4-4
Brasserie de Beleving – 
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 6-6
Schildersbedrijf gebr. Harks – 
Gerits/vd Warenburg 0-0
Programma vrij 11/04:
Afisca – Rewi/van Acht 19:30u
Woonwinkel – Huiskens  20.15u
twinscooking.nl – HNM 21.00u
Pijnappels/van Schijndel – 
Amigos /van Dijk 21.45u

Maandag 14/04: ½ finale Beker
Woonwinkel – 
Dorpsherberg/van Driel 21.00u
Gerits/vd Warenburg – 
Klerkx Hoveniers 21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 2 apr.
1 Hrn. H.v.Erp- T.v.Erp 65,83 % 2 
Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten en 
Echtpr. Van Gerwen 58,75 % 3 Echtpr. 
Seegers 57,40 %.
 
BC Rooi 750

Uitslagen 2/4:
A-lijn: 1/2.Will Schilder & Tino Hil-
lenaar 58,33  1/2.Ad van Helvoort & 
Jan van Lanen 58,33 3.Irmgard Etman 
& Willem de Roo 57,29
B-lijn: 1.Ria Habraken & Toon Habra-
ken 61,56 2.Nellie Spanjers & Nellie 
Vervoort 56,35 3.Yvonne Daemen & 
Antony Maat 54,17 
C-lijn: 1.Harrie Hol & Ad van Kaatho-

ven 59,58 2.Jannie Boxtel van & Bets 
Versantvoort 56,25 3.Betsy van Kaat-
hoven & Tiny v.d. Pasch 54,58

B.C.”d’n einder’05”

Uitslag 2/4: 
A lijn: 1.Rien en Helma v.d.Heuvel 
62.73;. 2.Jo Evers-Anja Lafleur 58.10; 
3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 57.64; zie 
ook: www.deneinder.nl.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag van 3/4: 
A-lijn : 1. Nellie en Ad Vervoort 70.31 
%  2. Harrie en Jan van Erp  55.72 %  
3. Mieke en Frans van de Ven  55.20 
%  B-lijn : 1. Liesbeth van Dijk en Nelly 
Philipsen 63.33 %  2. Gerda en Bert 
Schellekens 59. 16 %  3. Anny en Lena 
van Acht 57.91 %  

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 1/4
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 56,25 % 
2.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 55,73 
% 3.Albert & Petra v.d.Hurk en Jo Ver-
hoeven & Corry Kastelijn 53,65 B-lijn: 
1.Hein & Jo de Wit 56,67 % 2.Chris 
& Christien v.Helvoirt  56,25 % 3. Ad 
Koevoets & Jacqueline Brus en Piet 
v.Schaijk & Mari v.d.Steen 55,00 %

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 4/4
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 59,58 % 
2.Harrie Lucius & Nelleke Stolk 57,92 
% 3.Toon & Marietje v.Schaijk 57,08 
% B-lijn: 1.Hans v.d.Brand & Jo Ver-
hoeven 61,81 % 2.Adriaan v.d.Tillart 
& Petra v.d.Hurk 58,16 % 3.Piet 
v.Schaijk & Mari v.d.Steen 57,46 %.

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 7/4 en eindstand van cy-
clus 6
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
66,22; 2 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 64,69; 3 Rietje Donker & Nelly van 
Zon 62,33
B-lijn: 1 Agnes & Gerard Obbema 
56,67; 2 Corry & Jos van der Hams-
voort 55,42; 3 Marcel Janse & Jan van 
der Velden en Herman Pauw & Leny 
van de Wall 55,00
C-lijn: 1 Tonny van Acht & Ben van 
der Steen 63,54; 2 Anny van Acht 
& Lena van Acht 59,90; 3 Dinie van 
Oorschodt & Janneke van Oosterhout 
54,69
Eindstand: A-lijn: 1 Jan Machielsen & 
Rien Voets 60,51; 2 Hetty van Geffen 
& Wil Schilder 53,51; 3 Lieke Pieters & 
Jos van Rijbroek 52,58
B-lijn: 1 Corry & Jos van der Hams-
voort 57,40; 2 Agnes & Gerard Ob-
bema 55,96; 3 Tiny van der Steen & 
Lies Vissers 53,32
C-lijn: 1 Tonny van Acht & Ben van der 
Steen 59,99; 2 Wil Janse & Veva van 
de Wiel 53,67; 3 Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 53,56

Bridgeclub De Neul

Uitslag 7/4:
A-lijn: 1 en 2 gedeeld: Nellie en Ad 
Vervoort en M55.56; 4. ia Poels en Pe-
ter Wagenaar 57.99; 3. Henny van de 
Linden en Ria Theunis Nettie Passier 
en Ans Wagenaar 54.17.
B-lijn: 1. Hannie de Laat en Zus van de 
Rijt 60.71; 2. Anja Lafleur en Els Raa-
ijmaakers 57.44; 3. Cor van Gerwen 
en Toon van der Vleuten 55.06 C-lijn: 
1. Ardie v58.33; 3. an Bakel en Johan 
van Bakel 60.42; 2. Netty van Dijck en 
Thea Huijberts 57.99. Voor alle uitsla-
gen: www.bcdeneul.nl

hardlopen

SV Fortuna ‘67

2 april Stiphout NK Veldloop gemeenten 

Mannen45 11.860 m
Art Vissers 49.58

Mannen55 6.085 m
Dick Swinkels 32.47

Mannen60 6.085 m
Peter Hellings 42.14

3 april Eindhoven Dommelloop 
MannenTrim 5.000 m
Henry Wijffelaars 21.35

VrouwenTrim 10.000 m
Rikie Huyberts 46.30 (3e) (PR)
Tineke Mous 48.45

5 april Reusel Grensloop 
JongensTrim 1.800 m
Guus van Kessel 8.02

VrouwenTrim 3.700 m
Sanne van Lieshout 16.17 (3e)

MannenTrim 6.850 m
Patrick Sanders 25.42
Marco Verbeek 26.12
Peter Hellings 45.56

VrouwenTrim 6.850 m
Pam van den Hurk 38.57

VrouwenTrim 10.000 m
Annette Boonstoppel 1.00.00
Saskia Boonstoppel 1.00.01

Mannen35 10 Engelse mijlen
Thijs Thielemans 1.06.29 (PR)

Mannen45 10 Engelse mijlen
Jos van Uden 1.21.37
Peter van Rooij 1.29.02

Mannen55 10 Engelse mijlen
Henry Wijffelaars 1.11.28

Vrouwen45 10 Engelse mijlen
Rikie Huyberts 1.18.02 (PR)
Tineke Mous 1.19.35 (Clubrecord)

MannenTrim 10 Engelse mijlen
Bart van de Sande 1.18.13 (PR)

5 april Linden Kraaijenbergse 
Plassenloop 
VrouwenTrim5.000 m
Carin van Hoof 31.43

6 april Eindhoven Eindhoven Airport 
Run Eindhoven
MannenTrim 12.500 m
Gert-Jan van Thienen 1.02.02

waterpolo

Argo

Uitslagen:
De Treffers - C1 7-4
SWNZ - D1 8-15
Dames 1 – Arethusa 6-13
DBD - E1 0-3
De Treffers - E2 1-11
De Vennen - Heren 1 19-7
Aquamigos - Heren 2 9-5

Programma
Zondag in De Wiemel te Deurne:
DZT`62 - Dames 1 16.30u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen 
KV Rooi MW1 - ?  3-15
Odisco MW1-KV Rooi MW2 12-9
KV Rooi MW3-De Kangeroe MW1  8-7
SCMH A1-KV Rooi A1  11-5
SVSH/KSV A1-KV Rooi A1  12-8
Tuldania B1-KV Rooi B1  3-7
KSV/SVSH C2-KV Rooi C1  3-2
Corridor C1-KV Rooi C2  2-1
KV Rooi D1-Klimop D1   3-0
KV Rooi D2-SCMH D1  3-4
DOT E1-KV Rooi E1  4-1
Odisco F1-KV Rooi F2  0-6



Woensdag 9 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 47

Uitslagen
Programma di 8/4:
KV Rooi 1-Bladella 1  a. 20.00u.

Programma woe 9/4:
KV Rooi MW1-SVSH MW 1 a. 20.00u. 
Nijnsel MW2-KV Rooi MW 2  a. 20.00u. 
Celeritas MW1-KV Rooi MW 3  a. 20.00u.

Programma za 12/4:
KV Rooi A1-BMC A1  a. 15.30u. 
KV Rooi A2-Blauw Wit A1  a. 14.00u. 
KV Rooi B1-Stormvogels B1  a. 13.30u. 
Flamingo’s C1-KV Rooi C1  v. 09.45u. 
KV Rooi C2-Ollandia C1  a. 12.30u. 
KV Rooi D1-KSV D1  a. 12.00u. 
KV Rooi D2-JES D1  a. 11.00u. 
KV Rooi E1-Klimop E1  a. 11.00u. 
KV Rooi E2-De Kangeroe E1  a. 10.00u. 
De Korfrakkers F2-KV Rooi F1  v. 08.45u. 
KV Rooi F2-Altior F2  a. 10.00u.

Programma zo 13/4:
JES 1-KV Rooi 1  a. 13.00u. 
SCMH 2-KV Rooi 2  a. 11.15u.

Odisco

Uitslagen:
Odisco MW1 - Rooi MW2  12 - 9
Odisco D1 - De Korfrakkers D4 0 - 4
Odisco F1 - Rooi F2     0 - 6
Odisco F2 - Be Quick F2    1 - 2
Odisco 1 - Geko 1       10 – 14

Programma za 12/4:
Rooi C2 - Odisco C1           12:30u
Odisco D1 - Altior D3       13:00u
Avanti (S) F2 - Odisco F1       09:00u
Odisco F2 - Korloo F1       11:30u
Zo 13/4:

Celeritas (S) 1 - Odisco 1     13:30u
KSV/SVSH 4 - Odisco 2    10:30u 
Woe 16/4:
Corridor MW1 - Odisco MW1     20:00u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland 
 
Olland 1 - Sevenum 1 3 - 2
Olland 2 - Loosbroek 2 3 - 2
Olland 3 - Heeze 1 4 - 1
Liempde 1 - Olland 4 2 - 3
Olland 5 - Hoogeloon 5 2 - 3
  
Programma za 12/4:
Hoogeloon 3 - Olland 1 20.00u

Afsluiting winterboulen De Klutsers

jeu de boules

Door Boulesvereniging De Klutsers is 
de wintercompetitie 2013-2014 afge-
sloten met de uitreiking van de prijzen 
voor de winnaars. Aan de competitie 
namen 30 leden deel die elke week 
een partij voor deze competitie spelen. 

De stand wordt opgenomen voor de 
einduitslag. Van de 15 partijen wist Ad 
Hurkmans er 12 te winnen met een 
positief saldo van 60 punten, tweede 
werd Frans van der Velden met 11 
winst en 52 pluspunten, derde werd 
Stien van 't Hof met 10 winst en 49 
plus, vierde en vijfde werden Martien 

Versantvoort en Rien van der Loo met 
9 winst en 34 plus en zesde werd Jet 
van Heesch met 9 winst en 22 plus-
punten. Vanaf 31 maart wordt er weer 
buiten op het eigen complex achter De 
Beckart gespeeld. Ook hier wordt weer 
in competitieverband gespeeld, te be-
ginnen op woensdag 9 april.
Op zaterdag 12 april vangen de in-
structies aan voor de nieuwkomers. 
Deze instructie is gratis. Geïnteres-
seerden kunnen zich nog melden bij de 
clubsecretaris Rien van der Loo. Tele-
foon 474165 of per email: 
riengina@kpnmail.nl  

Op de foto staan achtereenvolgens:
Ad Hurkmans, Martien Versantvoort, Stien van 't Hof, 
Rien van der Loo en Jet van Heesch.
Frans van der Velden ontbreekt door verhindering.  

Buitenseizoen van start met tête-à-tête 
clubkampioenschap 2014
Op donderdagavond 3 april is het bui-
tenseizoen weer officieel van start ge-
gaan. 43 spelers gingen de strijd aan 
om het tête-à-tête clubkampioenschap 
2014. 

Dit toernooi wordt gespeeld op 4 op-
eenvolgende donderdagavonden met 
als afsluiting een finaleavond op vrijdag 
25 april. Wat het weer betreft kon het 
niet mooier van start gaan en de spelers 
hadden, na een half jaar binnen spelen, 
er dan ook weer volop zin in. Deze 

eerste avond speelde iedereen 3 wed-
strijden en de eerste successen en te-
leurstellingen tekenden zich snel af. Bij 
tête-à-tête is men volledig op zichzelf 
aangewezen en kan men zich niet ver-
schuilen achter teamgenoten. In poule 
A bleef alleen Kees Luijten (3 +28) en 
in poule B Jos van Eck (3 +12) onge-
slagen. In poule C waren dat Erik Ver-
schuijten (3 +28) en Frits Tak (3 +14), 
terwijl dit in poule D liefst drie perso-
nen lukte: Wim vd Rijdt  (3 +25), Jan vd 
Schoot (3 +11) en Martin Gerritsen (3 

+10). Alle overige spelers liepen al te-
gen 1 of meerdere verliespartijen aan.

Vrijdagavondcompetitie
De 4e april was ook al de eerste wed-
strijdavond in de vrijdagavondcompeti-
tie om de zomerbeker. 5 spelers bleven 
deze avond ongeslagen en gingen met 
de punten aan de haal. Rob van Ber-
kel werd afgetekend 1e (+25), gevolgd 
door Frenk van Mierlo (2e, +20), Ad 
Ketelaars (3e, +19), Harrie van Breugel 
(4e, +18) en Frans vd Velden (5e, +17). 

Waterpolodames Argo met lege handenwaterpolo

Ook de voorlaatste wedstrijd van de 
waterpolodames uit Sint-Oedenrode 
tegen Arethusa uit Oss heeft geen 
punten opgeleverd. 

Nu rekende Argo ook niet echt op 
winst, maar een uitslag van 6-13 is 
toch wel teleurstellend. Argo heeft 
geen moment echt tegenstand kun-
nen bieden aan Arethusa, een ploeg 
die dit seizoen tevreden moet zijn 
met een klassering laag in de mid-
denmoot. Argo kreeg in de wedstrijd 
genoeg kansen om meer dan 6 doel-
punten te maken, maar er ontbrak 
duidelijk scherpte bij de speelsters. Het 
is dan ook lastig om scherp te zijn in 
de wetenschap dat je al een paar we-
ken geleden gedegradeerd bent. Dat 
resulteert toch in een bepaalde mat-
heid binnen het team. Ook de manier 

waarop de tegendoelpunten vielen, 
paste precies in dit straatje. Een aan-
tal knullige doelpunten, een niet altijd 
even goede verdediging of een flauwe 
boogbal in het eindsignaal maakte het 
mogelijk dat Arethusa weinig moeite 
had met Argo. Ondanks de einduitslag 
keken de dames van Argo terug op een 
leuke wedstrijd. Volgende week zal de 
laatste competitiewedstrijd gespeeld 
gaan worden tegen DZT in Deurne. 
Een laatste kans voor Argo om van 
de hatelijke 0 af te komen en er zijn 
echt wel mogelijkheden, DZT is na-
melijk eveneens gedegradeerd en dus 
kan het een mooie wedstrijd worden. 
Doelpunten van Argo zijn gemaakt 
door Josine Raaijmakers (2x), Renske 
vd  Burgt, Gabri va Boxmeer, Lotte van 
Schijndel en Liesbeth van der Korst.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 15 jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 5e Minioren 
wedstrijd in het zwembad ‘De Beemd’ 
in Veghel. Tijdens deze wedstrijd wer-
den er 4 gouden, 2 zilveren en 4 bron-
zen medailles behaald. Daarnaast zijn 
er 20 persoonlijke records gezwom-
men. 

Programma
Komend weekend wordt in zwembad 
‘De Neul’ de 37e 24 uurs Zwemma-
rathon gezwommen. Deze begint vrij-
dagavond om 20.00 uur en eindigt 
zaterdagavond om 20.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom om te komen 
kijken, ook ’s nachts. De toegang is 
gratis. Meer informatie op 
www.zw-argo.nl/marathon

Handboogvereniging Ontspanning

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Vo-
rige week was de winnaar Jan van 
Bergen met een score van 225. Ver-
dere uitslag: Jan Gordijn 210, Leo van 
Breugel 206, Wim Boonstoppel 
201, Ron Spijker 178, Toon Hermes 
161, Albert Ofwegen 139 en Jan 
Lathouwers 122. Deze week was de 

winnaar van de gezellige wedstrijd 
Antoon Vervoort met een score van 220. 
Verdere uitslag : Jan van Bergen 217, 
Jan Gordijn 216, Jan van Erp 209, 
Leo van Breugel 208, Wim Boonstop-
pel 195, Albert Ofwegen 191, Toon 
Hermes 188 en Jan Lathouwers 120. 

Vorige week vrijdag is thuis de eerste 

vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Krijgsman Soranus uit Lieshout ge-
schoten voor de wisselbeker. Gescho-
ten wordt tegen een vooraf opgege-
ven jaargemiddelde. De scores waren: 
Piet van den Berg 240 (230), Jos van 
den Berg (hout) 95 (153), Jan van 
Bergen 231 (221),  Wim Boonstoppel 
184 (138), Jan van Erp 193 (182), Jan 

handboogschieten

Op de foto: vlnr Isabel, Simon, Lonneke, Tim, 
Piet, Rens, Floris, Luc, Tristan, Dione en Coen.

Gordijn 186 (170), William Huyberts 
224 (222), Mark Kuys 200 (157), 
Michael Moonen (hout) 94 (102), John 
van Mulukom 205 (200), Jos van der 
Veer 196(191), Mart Verhoeven 215 
(207) en Antoon Vervoort 201 (206). 
Eindscore Ontspanning +55 tegen 
Soranus -18. De eerste wedstrijd is ge-
wonnen door Soranus. Later dit jaar 
wordt de tweede wedstrijd bij Soranus 
geschoten.
Op vrijdagavond is de eerste wedstrijd 
voor de Ontspanning bokaal gescho-
ten. De scores van de eerste 15 pijlen 
wordt na afloop bepaald door loting. 
Voor de laatste 10 pijlen geldt de nor-
male score. De eerste wedstrijd is ge-
wonnen door Marjelein Verhoeven-van 
de Staak 186 punten, de normale score 
was 193. Verdere uitslagen: Frans van 
de Braak 185 (204), Antoon Vervoort 
178 (201), John van Mulukom 177 
(208), Jos van der Veer en Jan van Erp 
173 (189), Jan van Bergen 172 (228), 
Mart Verhoeven 165 (213), Wim 
Boonstoppel 161 (194), Mark Kuys 150 
(202), William Huyberts 148 (233), 
Toon Hermes 145 (127) en Jos van den 
Berg met houten boog 126 (114). 

Op woensdag heeft de jeugd de twee-
de wedstrijd voor de Crocuscup ge-
schoten. Het gaat hierbij om de meeste 
zevens. De uitslagen waren: Simon 
Boersbroek 179 (4x7), Remco Boleij 
96 (5x7), Dani Hobbelen 167 (4x7), 
Tim Hulsen 101 (1x7), Luc van de Klok 
108 (5x7), Martijn de Kok 164 (4x7), 
Bram Kuys 175 (6x7), Bas van de Laak 
139 (3x7), Ray Matuszewski 99 (3x7), 

Dione Mesu 187 (6x7), Floris Mesu 
175 (1x7), Thomas Mesu 133 (5x7) en 
Simon Roumen 76 (3x7).

Op zaterdag hebben 6 schutters van 
Ontspanning geschoten bij de Rayon 
Jeugd Uitwisseling. Onze schutters 
schoten voor regio 111. Bij de aspiran-
ten schoten Tim Hulsen, Luc van de 
Klok en Simon Roumen in het team met 
drie schutters van Concordia: Coen en 
Rens van der Heijden en Tristan van de 
Berk. De aspiranten werden in de voor-
ronde drie keer tweede en gingen dus 
als tweede naar de finale. Daar troffen 
zij het team uit regio 110. Deze finale 
verloren zij helaas en zij werden knap 
tweede. Bij de cadetten schoten Piet 
van den Berg en Dione en Floris Mesu 
samen met Isabel Bodéwes uit Schijndel 
en Lonneke Steenbakkers uit Best. De 
cadetten werden in de voorronde een-
maal eerste en tweemaal tweede. Ook 
zij gingen als tweede naar de finale. 
In de finale bleef het spannend tot de 
laatste ronde, de teams gingen lange 
tijd gelijk op. Uiteindelijk trok het team 
van regio 112 aan het langste eind en 
onze regio werd ook hier tweede.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Op dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
haar clubmiddag. Vrijdagavond is de 
clubavond voor de senioren met steeds 
een andere wedstrijd uit het jaarpro-
gramma. De leden hebben een eigen 
sleutel en kunnen vrij trainen als de ac-
commodatie niet bezet is. De jeugdtrai-
ning is op woensdagavond.

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 13 april, Tuinmeubelshow 12.00 – 17.00 uur

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel volgt nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Vaak worden dagelijks nieuwe on-
derwerpen toegevoegd! Uitzending: 
elk heel uur, vlak voor alle andere 
programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 16 april zijn in Rondje 
Rooi de volgende onderwerpen te 
zien: Bestuurswisseling heemkundige 
kring “De Oude Vrijheid” - Verant-
woorde voeding bij kookworkshop 
Donkershoeve - Roois Kamerkoor 
jubileert met bijzondere voorstel-
ling - Vrijwilligers aan de slag bij NL 
Doet - Popkoor Novelty in Mariën-
dael met wervelende “WhatsUpp” - 
Toneelvereniging Klavertje Vier weet 
toeschouwers te boeien - Rabobank 
maakt projecten van het jaar bekend 
- Gradje Brouwers vertelt over “Na-
tuur rondom Rooi” - Jeugdtoernooi 
basketbal BV Rooi

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Oog Op Rooi Aflevering april 2014. 
Presentator Michiel Bakker heeft 
voor deze uitzending de volgende 
gasten uitgenodigd:
-  Leo Leenders over de Stichting 

Zienderogen en beter zien in ont-
wikkelingslanden  

-  Walter Versantvoort van bedrijf 
4Pico vertelt over zijn opmerkelijke 
hightech onderneming 

-  Wijkagent Frans van Rozendaal 
over criminaliteit in Rooi, hoe in-
braken te voorkomen, en meer ….

Mensen op straat wordt gevraagd of 
ze winkelen in Rooi.
Willy Damen vertelt interessante za-
ken over de Mater Lemmensstraat.
 
Oog Op Rooi wordt uitgezonden tot 
en met vrijdag 11 april.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined 
en KPN op kanaal 559. OnsBrabant-
Net digitaal via kanaal 38, analoog 
op 792 MHz. Via UPC analoog op 
256 MHz.
Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen via www.tvmeierij.nl 

3 maart - 20 april 
Tentoonstelling 
Maria Kemps
Mariendael 

 10 - 11 april 
Koster Brock herleeft

Sint-Oedenrode 

10 april 
Fashion & Friends

De Beurs 

11 - 12 april 
Seniorenmarkt

Odendael 

11 april 
Goed Vout party

The Joy 

11 - 12 april 
Zwemmarathon Argo

de Neul 

12 april 
The Vitals

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

12 april 
Advies over klachten 

na fi etsen
parkeerterrein sportcentrum 

van den Oever 

12 april 
Testdag aanhanger/caravan

Masta aanhangwagens 

12 april 
Oceandrum maken

Leef & Vind 

13 april 
Olat wandeltocht

Oostelbeers 

13 april 
Nationale Open Golfdag

Golfbaan en country course de 
Schoot 

13 april 
Wine Experience

Drankenhandel van Boxmeer 

13 april 
’t Rooi Tulpen festijn

de Beurs 

14 april 
KBO fi lm: Calendar girls

Odendael 

16 april 
Roois biergilde
café van Ouds 

18 april 
Goede vrijdag

19 - 21 april 
Opening Streekbelevingscentrum 

De Gasthuishoeve
Liempdseweg 31 

21 april 
Paashaasbezoek en knutselmiddag

Kinderboerderij 
de Kienehoeve 

24 april 
De Rouille et d’os

Mariendael 

25 april 
Rythm & Blues 

door MoyoHand
Eet- en muziekcafé 

De Ossekop 

26 april 
Koningsdag

27 april
OLAT wandeltocht
De Vresselse Hut 

27 april 
Rikken Dorpskapel
De Dorpsherberg

28 april 
E-Bike cursus

Bike Center Rooi 

29 april 
Herhaling reanimatie 

met AED
Zorgboerderij de Dommelhoeve

1 mei 2014 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

3 mei 
Dansavond KBO

Odendael 

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

4 mei
Dodenherdenking

4 mei 
Libellenexcursie 

Hazeputten 

5 mei 
Van de Ven Academy – 

Co-creatie: 
samen innoveren 

Jan Tinbergenstraat 4 

5 mei
Bevrijdingsdag

7 mei 
Mamacafé

De Gouden Leeuw 

9 mei 
Lezing Peter Buwalda

De Knoptoren 

9 mei 
Beachparty

The Joy 

10 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




