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Kerkstraat 18       Sint-Oedenrode

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

We hebben beloofd u op de hoog-
te te houden van de vorderingen 
van de Oranje vereniging v.w.b. 
het programma op vrijdagavond 
25- en zaterdag 26 april a.s. We 
zijn er uit, het programma is klaar. 
Om het voor u wat gemakkelijker 
te maken hebben we alle activi-
teiten even op een rijtje gezet. De 
Oranje Vereniging wenst iedereen 
een gezellig en zonnig 
Koningsfeest toe.

Op vrijdagavond 25 april, vooraf-
gaande aan Koningsdag, zal het 
in Rooi bruisen van muziek. Op 
de diverse podia in het centrum 
zullen dan tussen 21.00 uur en 
01.30 uur diverse orkesten optre-
den. Bij ’t Dommeltje, tegenover 
De Ossekop, in ’t Stroatje en op 
het Kerkplein zullen deze bandjes 
hun uiterste best doen om van 
het Centrum van Rooi één grote, 
gezellige ontmoetingsplaats te 
maken voor jong en oud. Zeker de 
moeite waard om het Koningsfeest 
2014 te beginnen. 

Het programma van zaterdag 26 
april, Koningsdag, ziet er als volgt 
uit:

10.00 UUR
Burgemeester Peter Maas zal 
de nationale driekleur hijsen en 
Koningsdag 2014 of� cieel openen. 
De Brabantband is daarbij aanwe-
zig en zal het Wilhelmus spelen 

10.30 UUR
De kramen van de kinder speel-
goedmarkt kunnen ingericht wor-
den. Zorg dat de oranje kaarten 
met de nummers, die u mee kreeg 
op het VVV kantoor, goed zicht-
baar voor de voorruit van uw auto 
zijn geplaatst.
Alleen met zo’n oranje kaart mag 
u door de wegafzetting 

Op hetzelfde tijdstip vindt ook 
de start plaats van de versierde 
� etsentocht. Dit jaar is het de 
bedoeling dat niet alleen de kin-
deren hun � etsen, (bolderkarren 
en stepjes) mooi versieren, maar 
ook de opa’s en oma’s, want ook 
daar zal de deskundige jury kritisch 
naar kijken. Welke opa of oma 
heeft zijn of haar � ets het mooist 
versiert? Misschien wel mooier 
dan die van hun kleinkind, of toch 
niet…….?

Voor de kinderen staan er nu al 
3 prachtige bekers te glimmen 
en voor de opa’s en oma’s liggen 
de gouden, zilveren en bronzen 
medailles al klaar. Voor alle deel-
nemende kinderen is er ook nog 
eens een lekkere, goed gevulde 
snoepzak. 
Ze worden muzikaal uitgezwaaid 
door de Brabantband.

Op de terugweg bij het VVV kan-
toor staat voor alle deelnemers een 
lekkere verfrissing klaar.
Op het podium op het kerkplein 
staat inmiddels DJ Frank klaar om 
e.e.a. muzikaal te ondersteunen.
Daar zal ook de prijsuitreiking 
plaatsvinden voor de mooist ver-
sierde � etsen.
En natuurlijk is deelname helemaal 
gratis.

10.45 UUR
Of� ciële opening van Koningsdag 
2014 bij Odendael door Oranje 
Vereniging. 

Gezamenlijk zingen van het Wil-
helmus.

11.00 UUR
Aanvang Oranjeconcert door de 
Ollandse Dorpskapel.

Op kasteel Henkenshage zullen de 
gedecoreerden ontvangen worden 
en toegesproken worden door 
Burgemeester Maas.

11.30 UUR 
Inmiddels zijn de kramen ingericht 
en zal het of� ciële startsein gege-
ven worden van de traditionele 
kinder speelgoedmarkt door de 
winnaar of winnares van de mooist 
versierde � ets.

12.00 UUR
Niemand minder dan Connie 
Simons uit Sint-Oedenrode zal met 
haar wereldberoemde schmink-
koffer tot 16.00 uur op de Mark 
klaarstaan om kinderen, die dat 
willen, gratis prachtig te schmin-
ken. 
 
14.00 UUR
Op diverse podia in het centrum 
zullen diverse koren hun prachtige 
en gezellige, herkenbare liederen 
ten gehore brengen. Om enkele 
namen te noemen van koren die 
we hebben kunnen contracteren: 
“De Rooi Tulpen” uit Sint-Oeden-
rode, “De Rooise Dommelklan-
ken” uit 
Sint-Oedenrode, Shantykoor 
“Deining” uit Drunen en gezellig-
heidskoor “Égewies” uit Wanroij. 
Zoals u ziet, grote namen.

14.30 UUR
Op het Kerkplein staan Neeltje van 
Kasteren en Claudia van Gorcum 
klaar om met hun dansgroepen 
een schitterend dansspektakel te 
laten zien.
En de kinderen hoeven niet alleen 
te kijken, ze kunnen ook meedan-
sen.

Op de Markt en op het Kerkplein 
zullen een aantal prachtige spring-
kussens klaarstaan voor de klein-
tjes. Dus lekker springen en dollen.

Er zullen op verschillende plaatsen 
in het centrum kraampjes staan 
waar allerlei lekkernijen te koop 
zijn. 

In Zorgcentrum Odendael zal 
om13.30 uur weer het traditio-
nele kaarten plaatsvinden met om 
16.30 uur de prijsuitreiking. Om 
19.30 uur zal de Oranje Kienavond 
van start gaan met een loterij met 
prachtige prijzen.

De Oranje Vereniging is van 
mening dat ze met bovenstaand 
programma “VOOR ELK WAT 
WILS” heeft kunnen organiseren. 
Wij hopen uiteraard dat u dan ook 
met grote getalen richting Cen-
trum komt om te genieten van 
al dat moois dat u aangeboden 
wordt. En gelukkig hoeft u niet te 
kiezen, want u kunt gewoon alles 
meemaken.

Ook dat is Sint-Oedenrode, het 
bruisende (oranje) hart van de 
Meijerij

Namens Oranje Vereniging 
Sint-Oedenrode

PROGRAMMA 
KONINGSDAG 
SINT-OEDENRODE

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Koningsnacht
Buitenpodium Kerkplein: 

The Wieners
21.00 tot 01.00 uur

Spectaculaire Rock & Roll

Buitenpodium d’n Dommel:
Schipper en Landa op herhaling 

vanaf 21.00 uur
Onvervalste Bluesrock

Buitenpodium De Ossekop:
MojoHand Rythm & Blues

Buitenpodium ’t Straotje:
DJ Stan en coverband 

Cherry & the sugarstuds

Koningsdag
Buitenpodium Kerkplein:

Live muziek van DJ
Gratis springkussen en schminken 

Lokale koren door het hele centrum

Buitenpodium De Ossekop:
Zanger/pianist Rob

Buitenpodium d’n Dommel:
Private Label vanaf 21.00 uur

Regionale topformatie 

Buitenpodium ’t Straotje:
DJ Deftige Dirk 13.00 uur

Buitenpodium De Beurs:
Coverband De Daltons 

vanaf 14.00 uur
Rock, funk, Nederlandstalig, reggae

- Koningsdag

- Windkracht 14

- 50-jarigen reünie

pag. 4-5 

pag. 8

pag. 12-13

Folders deze week:
De Punder

Roxs elektro
Verkuijlen advocaten

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl

www.bbqenzo.nl
Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK, 
HEERLIJK EN 
VOORDELIG!

Onbezorgd genieten 
van een complete 
barbecue, gratis 
thuisbezorgd

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Gasthuishoeve biedt de producten van het Groene Woud

» Lees meer op pag. 25

Rooise topfokker erelid van Stamboek Blauwe Texelaars

Plotseling stond de woonkamer 
van Henk van den Dungen vol met 
mensen. ‘Wat gebeurt hier’? dacht 

de Rooienaar. Hoofdgasten aan de 
Boskantseweg waren bestuursleden 
van het Stamboek Blauwe Texelaars. 

Ze kwamen met een speciale reden 
vanuit Limburg en het hoge noor-
den naar Sint-Oedenrode. Henk 
werd namelijk gekroond tot erelid. 

Onder toeziend oog van vrouw, kin-
deren en kleinkinderen nam hij de ere-
titel in ontvangst. De geste deed Henk 
zichtbaar veel. De schapenfokker heeft 
onlangs door gezondheidsproblemen 
moeten besluiten om te stoppen met 
zijn grootste hobby. Het fokken van 
schapen kost heel veel tijd en energie. 
Dat was voor Henk gewoonweg niet 
meer op te brengen. Eén ding is ze-
ker. De topfokker laat duidelijke spo-
ren achter in de wereld van de Blauwe 
Texelaar en de bijbehorende bloedlijn.
» Lees meer op pag. 10

René Dekkers 
ontvangt Zilveren 
Erepenning
Afgelopen dinsdagmiddag is een 
Gemeentelijke Onderscheiding uit-
gereikt aan de heer René Dekkers
(55 jaar) tijdens een afscheidsrecep-
tie van hem en collega-wethouder 
Cees van Rossum.
 
Hij ontving de Zilveren Erepenning 
bij gelegenheid van zijn afscheid als 
wethouder van de gemeente Sint-
Oedenrode. Overzicht politieke 
loopbaan de heer Dekkers (VVD-
fractie):

» Lees meer op pag. 3

Koningsdag 26 april 
Winkels open van 10.00 tot 17.00 uur

- Secretaresse van het Jaar

pag. 9

Zaterdag 3 mei 10.00 uur

Start voorverkoop 
Natuurtheater

Kersouwe

www.kersouwe.nl

Henk van den Dungen (r) ontving de eretitel uit handen van de 
voorzitter Stamboek Blauwe Texelaars, zijn vrouw kreeg bloemen
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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

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
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

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
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

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Moeder zijn is alles geven 
Zorg en lijden, liefde en leven 
Moeder zijn is alles derven 
Alles … en tevreden sterven 

 
Met al haar wilskracht en vechtlust  

had ze nog graag verder willen leven.  
Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven  

hebben wij afscheid moeten nemen van  
mijn lieve en zorgzame vrouw, ons mam en lieve oma 

 

Corry van Casteren Corry van Casteren Corry van Casteren Corry van Casteren ––––    van den Bergvan den Bergvan den Bergvan den Berg    
 

∗ 26 augustus 1934                   † 16 april 2014  
 

echtgenote van 
 

Henk van Casteren 
 

 
Corina en Peter 

Linda 
Rudy 
Anne 

 
Henry en Ine 
 
Werner en Desiree 
Francy † 
 

Deken van Erpstraat B110 
5492 DG Sint-Oedenrode 
 
De crematiedienst werd gehouden op dinsdag 22 april in 
het crematorium in Eindhoven. 
 

Als leven lijden wordt, is rusten goed. 
 
Een speciaal woord van dank voor Brabantzorg en 
huisartsenpraktijk van Mil en van Osch. 

Voor uw belangstelling en medeleven ter gelegenheid van
het afscheid van mijn man, onze vader en opa

Jan van den Nieuwenhof

danken wij U heel hartelijk.
Fam. van den Nieuwenhof-Smedts

Boskant

DANKBETUIGING

 Glimlach als jullie aan me denken. 
  

Verdrietig, maar met vele mooie herinneringen aan zijn leven,  
hebben wij afscheid genomen van  

mijn dierbare man, onze lieve vader en opa   
 

Tjeu van Grinsven 
 

∗ Sint-Oedenrode, 6 februari 1930 
† Sint-Oedenrode, 20 april 2014 

 
echtgenoot van 

 
Nellie van Grinsven - Coppelmans  

 
  Sint-Oedenrode: Nellie 
 
 Heeswijk-Dinther: Riky en Theo 
 
 Best: Piet en Vera 
   Mariëlle 
 
 Sint-Oedenrode: Sjan en Michel 
   Niels en Lisa 
   Tessa en Frans 
   Sjoerd en Sem 
   Stan 
 
 Sint-Oedenrode: Jos en Dorine 
   Martijn en Madelief 
   Joyce en Tom  
Ollandseweg 91 
5491 GR Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 25 april 
om 10.30 uur in de H. Antonius van Paduakerk van de 
H. Odaparochie, Lieshoutseweg te Nijnsel, waarna 
aansluitend de begrafenis plaatsvindt op het kerkhof 
aldaar. 
Donderdag 24 april is om 19.00 uur de avondwake in 
bovengenoemde kerk. 
Samenkomst voor aanvang van beide diensten in de 
kerk waar tevens gelegenheid is om schriftelijk te 
condoleren. 
Tjeu is thuis.  
U bent daar dagelijks vanaf 10.30 uur en donderdag na 
de avondwake welkom om afscheid te komen nemen. 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

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

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl
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Willem van der Pasch geeft zetel toch terug aan CDA
Na uit de fractie van CDA-Rooi te zijn gestapt 
heeft Willem van der Pasch besloten zijn zetel in 
de Rooise Raad niet in te nemen. 

De algemene ledenvergadering van CDA-Rooi 
van 9 april heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
dit besluit. “Daar zijn behartenswaardige dingen 
gezegd en ik heb veel steun ervaren en begrip 
ontmoet. Daardoor voel ik nog meer respect voor 
de leden van onze partij. We hebben er allemaal 
van geleerd”, aldus Van der Pasch.
Het is nu tijd, vindt hij, om hier een streep onder 
te zetten en met het echte werk te beginnen. Van 
der Pasch: “Rooi heeft behoefte aan een zo sterk 
mogelijke oppositie om de coalitie, die momen-
teel wordt gevormd, scherp te houden. Dat is 
hard nodig, want er komen heel belangrijke dos-

siers aan: De transitie van overheidstaken en de 
gemeentelijke herindeling. Als je dat optelt bij de 
uitdagingen van vandaag: Hoe krijg ik voldoende 
werk naar onze mensen en hoe betrek ik de jon-
geren bij de maatschappelijke besluitvorming? 
Dan heb je je handen meer dan vol.”

Juist om die reden maakt Van der Pasch deze 
keuze. Uit respect voor de mores van de partij 
kiest hij voor eenheid. “Ik ben een CDA-er in hart 
en nieren. Hoe kan ik dat beter laten zien dan 
door mijn zetel terug te geven aan mijn CDA, 
waardoor we weer op de volle sterkte van 4 
zetels in de raad zitten. Nu is het aan de fractie 
om te laten zien wat we waard zijn. Ik wens hen 
daarbij heel veel kracht en creativiteit”, besluit 
Van der Pasch.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

Speelweek van wo 23/04  t/m wo 30/04/2014
The Other Women (€ 7,50) do. 20:00, vr./zo./ma./di./ (wo. 30 april) 19:00 & 21:15 -

Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) (wo. 23 april) 13:45 za./ma./(wo. 30 april) 13:30, zo./di. 
11:30 - Toen Was Geluk Heel Gewoon  (€ 7,50)  zo./di 16:00 - Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.23 april) 
15:45, do./vr. 16:45, za. 15:30, zo. 13:30, ma. 11:15 & 16:00 .di. 13:30, (wo.30 april)  11:15 & 16:00

 SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Still Mine  (€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+ 

Bitswijk 10a | 5401 JB Uden | 0413-256916 | www.adbouwwonen.nl

A.S. ZONDAG OPEN

2-zits bank in Sity leder, v.a.  € 1650,-

11.00 - 17.00 uur

NEWSITY

Het hele seizoen:
50 soorten vaste planten 
à € 1,00 per st.  Perk- en kuipplanten
Bloeiende, staande geraniums 
à € 0,99 per stuk

-  Coniferen, heesters en alle soorten 
bomen. 

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

KONINGSDAG GEOPEND 

A
A
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G

Groencentrum L. van Heesch
Kerkdijk-zuid 7b 5492 HW  Sint-Oedenrode | 0413-472040
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Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222, EINDHOVEN  – Aalsterweg 14, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

KONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAG
ook voor prinsesjes

Oranje tompouce
per stuk 1,75

4+1
 GRATIS

23 t/m 29 april

Oranje tompouce
per stuk 1,75

4+1  9 
oranje soesjes

6,50

23 t/m 29 april

4 
keizerbroodjes

1,00

23 t/m 29 april

babab

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222, EINDHOVEN  – Aalsterweg 14, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   

oranje soesjes

6,50

1,00

•  1994 t/m 1998; commissielid (niet 
raadslid).

•  1998 t/m 2006; raadslid/lid com-
missie OW (tot 2002)/lid commis-
sie BGR (tot 2002)/lid commissie 
GGB – voorzitter (2002-2006)/lid 
presidium (2002-2006)

•  2006 t/m 2014; wethouder met als 
portefeuille: economische zaken, 
sociale zaken en werkgelegenheid, 
verkeer en vervoer, landschapsbe-
leid, sport, openbare werken, af-
val/riolering, accommodatiebeleid, 
kleine kernen en wijken: Boskant, 
Centrum en Vogelenzang incl. 
IDOP en IWOP. De Zilveren Ere-
penning werd uitgereikt door bur-
gemeester Maas.

Voor Dekkers is het de tweede on-
derscheiding in korte tijd. Twee we-
ken geleden kreeg hij de dr. M.U. 
Stikkerplaquette. Een hoge onder-
scheiding binnen VVD kringen. 

Vervolg voorpagina
René Dekkers ontvangt Zilveren Erepenning

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

René Dekkers kreeg van de burgemeester de Zilveren 
Erepenning en een aandenken.

Cees van Rossum nam eveneens 
afscheid afgelopen dinsdag.
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       facebook.com/straotje                         @straotje

Kerkstraat 18       Sint-Oedenrode

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

We hebben beloofd u op de hoog-
te te houden van de vorderingen 
van de Oranje vereniging v.w.b. 
het programma op vrijdagavond 
25- en zaterdag 26 april a.s. We 
zijn er uit, het programma is klaar. 
Om het voor u wat gemakkelijker 
te maken hebben we alle activi-
teiten even op een rijtje gezet. De 
Oranje Vereniging wenst iedereen 
een gezellig en zonnig 
Koningsfeest toe.

Op vrijdagavond 25 april, vooraf-
gaande aan Koningsdag, zal het 
in Rooi bruisen van muziek. Op 
de diverse podia in het centrum 
zullen dan tussen 21.00 uur en 
01.30 uur diverse orkesten optre-
den. Bij ’t Dommeltje, tegenover 
De Ossekop, in ’t Stroatje en op 
het Kerkplein zullen deze bandjes 
hun uiterste best doen om van 
het Centrum van Rooi één grote, 
gezellige ontmoetingsplaats te 
maken voor jong en oud. Zeker de 
moeite waard om het Koningsfeest 
2014 te beginnen. 

Het programma van zaterdag 26 
april, Koningsdag, ziet er als volgt 
uit:

10.00 UUR
Burgemeester Peter Maas zal 
de nationale driekleur hijsen en 
Koningsdag 2014 of� cieel openen. 
De Brabantband is daarbij aanwe-
zig en zal het Wilhelmus spelen 

10.30 UUR
De kramen van de kinder speel-
goedmarkt kunnen ingericht wor-
den. Zorg dat de oranje kaarten 
met de nummers, die u mee kreeg 
op het VVV kantoor, goed zicht-
baar voor de voorruit van uw auto 
zijn geplaatst.
Alleen met zo’n oranje kaart mag 
u door de wegafzetting 

Op hetzelfde tijdstip vindt ook 
de start plaats van de versierde 
� etsentocht. Dit jaar is het de 
bedoeling dat niet alleen de kin-
deren hun � etsen, (bolderkarren 
en stepjes) mooi versieren, maar 
ook de opa’s en oma’s, want ook 
daar zal de deskundige jury kritisch 
naar kijken. Welke opa of oma 
heeft zijn of haar � ets het mooist 
versiert? Misschien wel mooier 
dan die van hun kleinkind, of toch 
niet…….?

Voor de kinderen staan er nu al 
3 prachtige bekers te glimmen 
en voor de opa’s en oma’s liggen 
de gouden, zilveren en bronzen 
medailles al klaar. Voor alle deel-
nemende kinderen is er ook nog 
eens een lekkere, goed gevulde 
snoepzak. 
Ze worden muzikaal uitgezwaaid 
door de Brabantband.

Op de terugweg bij het VVV kan-
toor staat voor alle deelnemers een 
lekkere verfrissing klaar.
Op het podium op het kerkplein 
staat inmiddels DJ Frank klaar om 
e.e.a. muzikaal te ondersteunen.
Daar zal ook de prijsuitreiking 
plaatsvinden voor de mooist ver-
sierde � etsen.
En natuurlijk is deelname helemaal 
gratis.

10.45 UUR
Of� ciële opening van Koningsdag 
2014 bij Odendael door Oranje 
Vereniging. 

Gezamenlijk zingen van het Wil-
helmus.

11.00 UUR
Aanvang Oranjeconcert door de 
Ollandse Dorpskapel.

Op kasteel Henkenshage zullen de 
gedecoreerden ontvangen worden 
en toegesproken worden door 
Burgemeester Maas.

11.30 UUR 
Inmiddels zijn de kramen ingericht 
en zal het of� ciële startsein gege-
ven worden van de traditionele 
kinder speelgoedmarkt door de 
winnaar of winnares van de mooist 
versierde � ets.

12.00 UUR
Niemand minder dan Connie 
Simons uit Sint-Oedenrode zal met 
haar wereldberoemde schmink-
koffer tot 16.00 uur op de Mark 
klaarstaan om kinderen, die dat 
willen, gratis prachtig te schmin-
ken. 
 
14.00 UUR
Op diverse podia in het centrum 
zullen diverse koren hun prachtige 
en gezellige, herkenbare liederen 
ten gehore brengen. Om enkele 
namen te noemen van koren die 
we hebben kunnen contracteren: 
“De Rooi Tulpen” uit Sint-Oeden-
rode, “De Rooise Dommelklan-
ken” uit 
Sint-Oedenrode, Shantykoor 
“Deining” uit Drunen en gezellig-
heidskoor “Égewies” uit Wanroij. 
Zoals u ziet, grote namen.

14.30 UUR
Op het Kerkplein staan Neeltje van 
Kasteren en Claudia van Gorcum 
klaar om met hun dansgroepen 
een schitterend dansspektakel te 
laten zien.
En de kinderen hoeven niet alleen 
te kijken, ze kunnen ook meedan-
sen.

Op de Markt en op het Kerkplein 
zullen een aantal prachtige spring-
kussens klaarstaan voor de klein-
tjes. Dus lekker springen en dollen.

Er zullen op verschillende plaatsen 
in het centrum kraampjes staan 
waar allerlei lekkernijen te koop 
zijn. 

In Zorgcentrum Odendael zal 
om13.30 uur weer het traditio-
nele kaarten plaatsvinden met om 
16.30 uur de prijsuitreiking. Om 
19.30 uur zal de Oranje Kienavond 
van start gaan met een loterij met 
prachtige prijzen.

De Oranje Vereniging is van 
mening dat ze met bovenstaand 
programma “VOOR ELK WAT 
WILS” heeft kunnen organiseren. 
Wij hopen uiteraard dat u dan ook 
met grote getalen richting Cen-
trum komt om te genieten van 
al dat moois dat u aangeboden 
wordt. En gelukkig hoeft u niet te 
kiezen, want u kunt gewoon alles 
meemaken.

Ook dat is Sint-Oedenrode, het 
bruisende (oranje) hart van de 
Meijerij

Namens Oranje Vereniging 
Sint-Oedenrode

PROGRAMMA 
KONINGSDAG 
SINT-OEDENRODE

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Koningsnacht
Buitenpodium Kerkplein: 

The Wieners
21.00 tot 01.00 uur

Spectaculaire Rock & Roll

Buitenpodium d’n Dommel:
Schipper en Landa op herhaling 

vanaf 21.00 uur
Onvervalste Bluesrock

Buitenpodium De Ossekop:
MojoHand Rythm & Blues

Buitenpodium ’t Straotje:
DJ Stan en coverband 

Cherry & the sugarstuds

Koningsdag
Buitenpodium Kerkplein:

Live muziek van DJ
Gratis springkussen en schminken 

Lokale koren door het hele centrum

Buitenpodium De Ossekop:
Zanger/pianist Rob

Buitenpodium d’n Dommel:
Private Label vanaf 21.00 uur

Regionale topformatie 

Buitenpodium ’t Straotje:
DJ Deftige Dirk 13.00 uur

Buitenpodium De Beurs:
Coverband De Daltons 

vanaf 14.00 uur
Rock, funk, Nederlandstalig, reggae
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Kerkstraat 18       Sint-Oedenrode

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

We hebben beloofd u op de hoog-
te te houden van de vorderingen 
van de Oranje vereniging v.w.b. 
het programma op vrijdagavond 
25- en zaterdag 26 april a.s. We 
zijn er uit, het programma is klaar. 
Om het voor u wat gemakkelijker 
te maken hebben we alle activi-
teiten even op een rijtje gezet. De 
Oranje Vereniging wenst iedereen 
een gezellig en zonnig 
Koningsfeest toe.

Op vrijdagavond 25 april, vooraf-
gaande aan Koningsdag, zal het 
in Rooi bruisen van muziek. Op 
de diverse podia in het centrum 
zullen dan tussen 21.00 uur en 
01.30 uur diverse orkesten optre-
den. Bij ’t Dommeltje, tegenover 
De Ossekop, in ’t Stroatje en op 
het Kerkplein zullen deze bandjes 
hun uiterste best doen om van 
het Centrum van Rooi één grote, 
gezellige ontmoetingsplaats te 
maken voor jong en oud. Zeker de 
moeite waard om het Koningsfeest 
2014 te beginnen. 

Het programma van zaterdag 26 
april, Koningsdag, ziet er als volgt 
uit:

10.00 UUR
Burgemeester Peter Maas zal 
de nationale driekleur hijsen en 
Koningsdag 2014 of� cieel openen. 
De Brabantband is daarbij aanwe-
zig en zal het Wilhelmus spelen 

10.30 UUR
De kramen van de kinder speel-
goedmarkt kunnen ingericht wor-
den. Zorg dat de oranje kaarten 
met de nummers, die u mee kreeg 
op het VVV kantoor, goed zicht-
baar voor de voorruit van uw auto 
zijn geplaatst.
Alleen met zo’n oranje kaart mag 
u door de wegafzetting 

Op hetzelfde tijdstip vindt ook 
de start plaats van de versierde 
� etsentocht. Dit jaar is het de 
bedoeling dat niet alleen de kin-
deren hun � etsen, (bolderkarren 
en stepjes) mooi versieren, maar 
ook de opa’s en oma’s, want ook 
daar zal de deskundige jury kritisch 
naar kijken. Welke opa of oma 
heeft zijn of haar � ets het mooist 
versiert? Misschien wel mooier 
dan die van hun kleinkind, of toch 
niet…….?

Voor de kinderen staan er nu al 
3 prachtige bekers te glimmen 
en voor de opa’s en oma’s liggen 
de gouden, zilveren en bronzen 
medailles al klaar. Voor alle deel-
nemende kinderen is er ook nog 
eens een lekkere, goed gevulde 
snoepzak. 
Ze worden muzikaal uitgezwaaid 
door de Brabantband.

Op de terugweg bij het VVV kan-
toor staat voor alle deelnemers een 
lekkere verfrissing klaar.
Op het podium op het kerkplein 
staat inmiddels DJ Frank klaar om 
e.e.a. muzikaal te ondersteunen.
Daar zal ook de prijsuitreiking 
plaatsvinden voor de mooist ver-
sierde � etsen.
En natuurlijk is deelname helemaal 
gratis.

10.45 UUR
Of� ciële opening van Koningsdag 
2014 bij Odendael door Oranje 
Vereniging. 

Gezamenlijk zingen van het Wil-
helmus.

11.00 UUR
Aanvang Oranjeconcert door de 
Ollandse Dorpskapel.

Op kasteel Henkenshage zullen de 
gedecoreerden ontvangen worden 
en toegesproken worden door 
Burgemeester Maas.

11.30 UUR 
Inmiddels zijn de kramen ingericht 
en zal het of� ciële startsein gege-
ven worden van de traditionele 
kinder speelgoedmarkt door de 
winnaar of winnares van de mooist 
versierde � ets.

12.00 UUR
Niemand minder dan Connie 
Simons uit Sint-Oedenrode zal met 
haar wereldberoemde schmink-
koffer tot 16.00 uur op de Mark 
klaarstaan om kinderen, die dat 
willen, gratis prachtig te schmin-
ken. 
 
14.00 UUR
Op diverse podia in het centrum 
zullen diverse koren hun prachtige 
en gezellige, herkenbare liederen 
ten gehore brengen. Om enkele 
namen te noemen van koren die 
we hebben kunnen contracteren: 
“De Rooi Tulpen” uit Sint-Oeden-
rode, “De Rooise Dommelklan-
ken” uit 
Sint-Oedenrode, Shantykoor 
“Deining” uit Drunen en gezellig-
heidskoor “Égewies” uit Wanroij. 
Zoals u ziet, grote namen.

14.30 UUR
Op het Kerkplein staan Neeltje van 
Kasteren en Claudia van Gorcum 
klaar om met hun dansgroepen 
een schitterend dansspektakel te 
laten zien.
En de kinderen hoeven niet alleen 
te kijken, ze kunnen ook meedan-
sen.

Op de Markt en op het Kerkplein 
zullen een aantal prachtige spring-
kussens klaarstaan voor de klein-
tjes. Dus lekker springen en dollen.

Er zullen op verschillende plaatsen 
in het centrum kraampjes staan 
waar allerlei lekkernijen te koop 
zijn. 

In Zorgcentrum Odendael zal 
om13.30 uur weer het traditio-
nele kaarten plaatsvinden met om 
16.30 uur de prijsuitreiking. Om 
19.30 uur zal de Oranje Kienavond 
van start gaan met een loterij met 
prachtige prijzen.

De Oranje Vereniging is van 
mening dat ze met bovenstaand 
programma “VOOR ELK WAT 
WILS” heeft kunnen organiseren. 
Wij hopen uiteraard dat u dan ook 
met grote getalen richting Cen-
trum komt om te genieten van 
al dat moois dat u aangeboden 
wordt. En gelukkig hoeft u niet te 
kiezen, want u kunt gewoon alles 
meemaken.

Ook dat is Sint-Oedenrode, het 
bruisende (oranje) hart van de 
Meijerij

Namens Oranje Vereniging 
Sint-Oedenrode

PROGRAMMA 
KONINGSDAG 
SINT-OEDENRODE

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Koningsnacht
Buitenpodium Kerkplein: 

The Wieners
21.00 tot 01.00 uur

Spectaculaire Rock & Roll

Buitenpodium d’n Dommel:
Schipper en Landa op herhaling 

vanaf 21.00 uur
Onvervalste Bluesrock

Buitenpodium De Ossekop:
MojoHand Rythm & Blues

Buitenpodium ’t Straotje:
DJ Stan en coverband 

Cherry & the sugarstuds

Koningsdag
Buitenpodium Kerkplein:

Live muziek van DJ
Gratis springkussen en schminken 

Lokale koren door het hele centrum

Buitenpodium De Ossekop:
Zanger/pianist Rob

Buitenpodium d’n Dommel:
Private Label vanaf 21.00 uur

Regionale topformatie 

Buitenpodium ’t Straotje:
DJ Deftige Dirk 13.00 uur

Buitenpodium De Beurs:
Coverband De Daltons 

vanaf 14.00 uur
Rock, funk, Nederlandstalig, reggae
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Aantal inschrijvingen bevestigt succes Zevensprong

Een grote rij mensen had zich af-
gelopen donderdagavond voor de 
achteringang van Mariëndael verza-
meld. Een negental vrijwilligers van 
Stichting de Zevensprong zat klaar 
achter de tafels in de ruimte van 
jongerencentrum Honk 1224. Som-
mige inschrijvers hadden al twee 
uur op het startschot gewacht.

Opgelucht zag de groep wachtenden 
de deur opengaan. Om de beurt lie-

pen er groep-
jes ouders, 
verzorgers of 
andere ver-
wanten van 
de toekom-
stige deelne-
mers, naar 
binnen om 

een formulier in te vullen. 
De vrijwilligers probeerden zoveel 
mogelijk rekening te houden met 
de wensen van het kind. Zo mocht 
er een groepsvoorkeur opgegeven 
worden. Ook werd er rekening ge-
houden met eventuele allergieën of 
andere medische aandachtspunten.
De stroom mensen bleef constant 
komen. Toch verliep alles vlekkeloos. 
Het ging in één moeite door. Ruim 
280 inschrijvingen in 18 minuten was 
het resultaat. Iets om als organisatie 

trots op te zijn. “Normaal gesproken, 
duurt het 25 minuten”, zegt de trotse 
voorzitter Martin van Hastenberg. “Ik 
ben tevreden over hoe we dit op touw 
hebben gezet en kijk erg positief naar 
Zevensprong 2014. Ik vind het één 
van de hoogtepunten in het jaar. Er is 
nog plaats vrij voor deelnemers, maar 
dan moet je er wel snel bij zijn. We 
zitten namelijk vrij gauw vol.”

De Zevensprong is een kindervakantie-
week voor alle kinderen van groep drie 
en vier uit Sint-Oedenrode. Ook kin-
deren die naar het speciaal basisonder-
wijs gaan, kunnen hieraan deelnemen.
De Zevensprong vindt plaats van 
dinsdag 15 juli tot en met vrijdag 18 
juli. Deze keer is het thema “de Ze-
vensprong tovert met kleuren!” en 
dit jaar wordt het initiatief voor de 
28e keer georganiseerd.

Intratuin Veghel 
Heuvel 11
Vrijdag koopavond 
www.intratuin.nl

 Tegen inlevering van deze bon

20%
korting

op 1 artikel
naar keuze*

* Actievoorwaarden
 Geldig op het gehele assortiment 
met uitzondering van blokhutten, 
bestrating,  bestellingen, cadeau-
kaarten, gasflessen, boeken, 
horeca en levende dieren. 

 De korting is niet geldig in 
combinatie met reeds afgeprijsde 
artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aan-
biedingen.

Geldig van woensdag 23 
t/m zondag 27 april 2014.

Koningsdag en zondag geopend

2 500000 014765

O

SWITCH
 

Fashion & Lifestyle 
 

   

Kofferen 21A
5492 BL St. Oedenrode

Supertrash 
MET-jeans 
JOSH V 
Esqualo 
Antony Morato 
Ed Hardy 
Kultivate 
Radical 
en vele 
andere 
merken

KONINGSDAG 
Zaterdag 26 APRIL

Koningsdag! 
Na 65 jaar viert ons land geen Koninginnedag meer, maar Koningsdag. 
En niet alleen de naam van deze feestelijke dag is veranderd, ook de 
datum is verschoven. Niet op 30 april, maar op de verjaardag van Zijne 
Majesteit de Koning op 27 april, worden de vlaggen gehesen en het 
oranjebitter gedronken.

Dit jaar is hierop een uitzondering omdat 27 april op een zondag valt. 
Daarom is besloten om de feestelijkheden één dag te vervroegen. Op 
zaterdag 26 april zal Nederland  in het teken van “Oranje”  staan, de 
kleur van ons Koningshuis!

In Sint-Oedenrode zijn ook dit jaar weer alle registers opengetrokken 
om een aantrekkelijk programma voor jong en oud te organiseren. Aan 
de vooravond van Koningsdag worden we in het centrum getrakteerd 
op optredens van diverse bands. Een groots muziekspektakel waar je 
bij moet zijn!

Koningsdag zelf wordt om 10 uur “geopend” met het hijsen van de 
vlag op de Markt door burgemeester Maas. Gedurende de dag zullen 
in en rondom het centrum allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals een 
muzikale rondgang van de Brabantband, de versierde fietsenwedstrijd, 
de kinderspeelgoedmarkt, optredens van zangkoren etc. Vele bezoe-
kers, ook van buiten ons dorp, zullen de weg naar het tot feestmarkt 
omgetoverde centrum weten te vinden om te genieten van al het 
moois dat daar wordt geboden. 

Graag willen wij via deze weg alle vrijwilligers bedanken, die hebben 
meegewerkt aan de totstandkoming van Koningsdag 2014.

Zoals ieder jaar wordt op deze dag door het gemeentebestuur een fees-
telijke bijeenkomst georganiseerd, waar mensen met grote verdiensten 
voor de samenleving elkaar ontmoeten. Deze ontmoeting vindt plaats 
in Kasteel Henkenshage.

Tot slot wensen wij u allen een prettige Koningsdag toe en spreken wij 
de hoop uit u te mogen ontmoeten bij een van de activiteiten.

P.M. Maas,                                      E. Huijbregts,
Burgemeester                                  voorzitter Oranje Vereniging 
    Sint-Oedenrode
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op hele collectie
+ gratis oranje attentie

Jack & Jones Vintage
t-shirts vanaf 19,95

10%
happy for a lifetime

for
one
day

Heuvel 22  Sint-Oedenrode 

+31(0)413 47 85 88 / info@amigos-menswear.nl 

www.amigos-menswear.nl
www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

<adres>
  <tel./mail>

<web>
<Facebook>

<Twitter>

korting!

zaterdag 26 april GEWOON OPEN 09.30-17.00 uur
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telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
Telfort winkels

Dezelfde glasvezel 
maar dan 
supervoordelig
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Interactieve TV
Analoge TV

Internet
Bellen

    Elke maand

45,-

Interactieve TV
Analoge TV

Internet
Bellen

Nu zonder 
aansluitkosten

t.w.v. 30,-

Ad van der Heijden beoogd wethouder 
DGS-BVT Rooi

Met het oog op de lopende 
coalitie besprekingen heb-
ben de leden van DGS-BVT 
Rooi afgelopen week haar 
wethouderskandidaat ge-
kozen.

Op voordracht van het be-
stuur is de 57- jarige Ad van 
der Heijden unaniem geko-
zen om de komende vier 

jaar, als wethouder, zitting te nemen in het col-
lege van B&W in de gemeente Sint-Oedenrode.
Van der Heijden is een geboren en getogen 
Rooienaar en stond bij de afgelopen verkiezin-
gen 3e op de kieslijst van DGS-BVT Rooi.  

Ad is zijn loopbaan begonnen als docent licha-
melijke oefening in het voortgezet- en speci-
aal onderwijs. Later heeft hij diverse functies 
bekleed op het gebied van welzijn, onderwijs, 

zorg en sport, bij zowel gemeenten als provin-
cie. De laatste jaren is Van der Heijden actief als 
zelfstandig consultant voor lokale overheden en 
het bedrijfsleven.
In zijn vrije tijd is Ad onder andere actief als 
bestuurslid van MHC Sint-Oedenrode. Van-
uit deze functie is hij tevens voorzitter van het 
platform Sportpark Kienehoef. Ook is hij nauw 
betrokken bij de oprichting van de gemeente-
lijke initiatiefgroep Lokale Duurzame Energie 
Coöperatie.

Het bestuur van DGS-BVT Rooi vertrouwt erop 
met deze kandidaat een zeer geschikte wethou-
der te hebben gevonden, die de nodige kennis 
en kunde in huis heeft om plaats te nemen in 
het nieuwe college. Lijsttrekker Tilly van den 
Tillaar zal de komende raadsperiode de fractie 
blijven aanvoeren als fractievoorzitter.  Wie de 
vrijgekomen zetel  van Ad van der Heijden zal 
innemen wordt later bekend gemaakt.

Jan van Burgsteden: “professioneel genoeg 
om zaken te scheiden”

Voor beoogd VVD-wethou-
der Jan van Burgsteden, voor-
malig Rooienaar en woonach-
tig in Mariaheide bij Veghel 
waar hij vier jaar wethouder 
was, is de wethouderspost in 
Rooi een uitgelezen kans. Die 
deed zich voor nadat zijn par-
tij DDB, zeer tegen zijn zin, bij 
de coalitieonderhandelingen 
door CDA-Veghel buitenspel 
werd gezet. 

De voormalig ondernemer, vader van twee kin-
deren en opa van vier, wil niet rechtstreeks rea-
geren op de waarschuwing van CDA-Rooi dat 
iemand met zijn achtergrond een risico vormt 
voor de behartiging van de belangen van Rooi. 

Maar doet dat indirect toch, inhakend op de 
waarschuwing vanuit de gemeenteraad tijdens 
de informatieronde. “Dit lijkt me niet het juiste 
moment daarvoor. De coalitieonderhandelin-
gen zijn in volle gang, daar heb ik het volste 
vertrouwen in. Integriteit is ontzettend belang-
rijk. En ik ben professioneel genoeg om dingen 
te scheiden als het onderwerp daarom vraagt”. 
Burgsteden kent het gebruik dat wethouders of 
raadsleden zich terugtrekken uit de beraadsla-
ging bij een onderwerp waar ze een persoonlijk 
belang bij zouden kunnen hebben. “In Veghel 
was dat natuurlijk niet anders dan in Rooi. En ik 
mag hopen dat dat in heel Nederland zo gaat,” 
vervolgt hij lachend. En hoewel de situatie voor 
een wethouder wat anders ligt – de vergaderin-
gen van het college van B en W zijn niet open-
baar – is het principe hetzelfde. 

Fractie CDA Rooi weer op volle sterkte
De gemeenteraadsfrac-
tie van CDA Rooi is weer 
compleet met vier zetels 
in de gemeenteraad. Ger  
Brouwer neemt de vierde 
raadszetel in. 

Ger is geen onbekende in 
de politiek. In de periode 
1994-1998 en ook in de 
afgelopen bestuursperiode 

was hij al gemeenteraadslid voor CDA Rooi. 
Hij had als aandachtsgebieden onder andere 
Openbare Werken, Recreatie, Afvalverwerking, 
Sociale Zaken, Financiën en Personeel. Daar-
naast heeft hij binnen het CDA niet alleen op 
lokaal niveau, maar ook op provinciaal en lan-
delijk niveau in diverse bestuurlijke functies zijn 
sporen verdiend. 

Ger is een maatschappelijk bewogen man. Zijn 
passie is het ondersteunen van mensen. Binnen 
het CNV werkt hij als coördinator Belastingservice 
en ledenhulpteam Oost-Brabant. Binnen de KBO 
is hij al 20 jaar hoofdredacteur Brabant KBO-Ac-
tueel en sinds 2013 ook van Seniorrooi. Ook is 
hij contactpersoon voor de plaatselijke Vereni-
ging Veilig Verkeer en het KBO-project Verzorgd 
Nederland, Proeftuin van Brabant. Verder is Ger 
gecertificeerd Ouderenadviseur voor de Rooise 
KBO’s en is hij een van de sociale raadslieden tij-
dens het Sociaal Spreekuur in Odendael. 

‘Vraaggericht ondersteunen van inwoners met 
een zorg- /hulpvraag, zodat zij zo lang mogelijk 
fijn leven in hun eigen woonomgeving, dat is 
waar ik voor ga’, aldus Ger. Met de komst van 
Ger Brouwer heeft de fractie CDA Rooi een sta-
biele basis voor de komende jaren.

Brabantband in een nieuw jasje
Een aantal jaren geleden hebben we een om-
schakeling gemaakt en zijn we een showkorps 
geworden. Hiermee hebben we ontzettend 
leuke tijden beleefd. Wij menen echter dat het 
weer tijd is voor vernieuwing en staan daarom 
opnieuw klaar om mee te gaan met de tijd en 
onze horizon te verbreden.

Ons repertoire zal langzaam veranderen naar 
bekende en moderne muziek en ook ons uni-
form zal plaatsmaken voor meer eigentijdse 
kleding. De Rooise bevolking kent de Bra-
bantband als een korps dat door de straten 
marcheert maar dit zal na deze omschakeling 
niet meer het geval zijn. Voortaan treden wij 
stilstaand op en op termijn zullen we daar  
showelementen aan toevoegen. 

Wij staan open voor vele verschillende optre-
dens en zullen ons repertoire aanpassen naar 
gelang het optreden, waarbij we streven naar 
een goed muzikaal niveau. Uiteraard zal de 
Brabantband ook met Koningsdag net als bij 
andere daarvoor geschikte plaatselijke activi-
teiten aanwezig zijn en kunt u de eerste teke-
nen van vernieuwing al aanschouwen. Klinkt u 
dit als muziek in de oren? Dan bent u van harte 
uitgenodigd om zich aan te melden, zodat we 
u misschien binnenkort kunnen verwelkomen 
als lid van de gezelligste band van Brabant. 
De Brabantband repeteert op maandagavond 
van 20.00-22.00 uur in Cultureel Centrum  
Mariendaël. 

Bestuur, de Brabantband.
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Grootse opening 
Brabantse Natuurpoort
27 april vanaf 10.00 uur

- Demodag Vulkaan outdoor 
- Gratis ko�  e met iets lekkers 
- Muziek van Volle Blaas uit Boxtel
- Uitgezette wandelroutes OLAT

Vresselseweg 33 5491 PA Sint-Oedenrode

Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Waarschijnlijk maken zij gebruik van glasvezel. Waarmee de kinderen zelfs de 
zwaarste online games zonder horten en stoten kunnen spelen. Dat is scoren 
natuurlijk. Wilt u ook genieten van alle voordelen 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 
UW ZOONTJE ALTIJD 
BIJ DE BUREN 
WIL SPELEN.

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.

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

Glasvezelwinkel in Totel Tech IT-professionals, Kofferen 40A 
in Sint-Oedenrode.

088 006 37 10 (lokaal tarief)

Windkracht 14: 
zes voorstellingen met orkaankracht

James en Jane wonen bij Tante Spijker en Tante 
Spons. Daar moeten ze heel hard werken. Maar 
dan komt er een tovenaar voorbij. Hij geeft  
James en Jane een zakje toverbonen. Vanaf dat 
moment verandert hun hele leven. De musical 
Toverbonen is een bewerking van het boek de 
Reuzenperzik van Roald Dahl. Het was een 
van de negen voorstellingen die het afgelopen 
weekend in Mariëndael te zien waren. Daar 
presenteerde MIK haar jaarlijkse theaterfestival 
'Windkracht 14'.

De toverbonen blijken bijzonder te zijn. Daar 
komen James en Jane achter als zij de bonen 
bij de perzikenboom op de grond laten vallen. 
De boom groeit uit tot een reuzegrote boom 
en ook de perziken groeien uit tot mega-exem-
plaren. Als James en Jane via een tunnel in de 
perzik kruipen komen ze daar allerhande insec-
ten tegen. Die hebben ook van de toverbonen 
gesnoept en zijn net daardoor net zo groot als 
de twee kinderen.
In de perzik beleven de twee kinderen samen 
met de insecten mooie en spannende avontu-

ren. Dat begint als de perzik van de boom valt 
en in zee rolt. Omringd door haaien weten zij 
met de draad die de spin spint, een groep zee-
meeuwen te strikken. Na een spannende tocht 
over de oceaan komen zijn in New York terecht.

Vernieuwde opzet
De opzet van 'Windkracht 14' was dit jaar an-
ders dan tijdens de voorgaande edities. Dit jaar 
hadden Sint-Oedenrode en Veghel een eigen 
programma. Vroeger vonden de voorstellingen 
zowel in Sint-Oedenrode als in Veghel plaats. 
“Dit jaar hebben we het festival over de twee 
plaatsen verdeeld. Vooral de jongste spelers 
spelen vooral in hun eigen woonplaats”, ver-
telt Annabelle Morvan. Zij is theaterdocent en 
regisseert onder andere de Rooise theater- en 
musicalgroepen.

'Windkracht 14' wordt zowel in Veghel als in 
Sint-Oedenrode gehouden. Om de samenhang 
tussen de twee festivals te onderstrepen kwam 
er vrijdagavond vanuit Veghel een kaars naar 
Sint-Oedenrode. De vlam op de kaars symbo-
liseerde een soort van Olympisch vuur. Dat de 
aankomst van de kaars vertraagd was, maakte 
het voor de jonge deelnemers, waarvan er som-
mige voor de eerste keer een opvoering gaven, 
allemaal nog veel spannender.

Voor alle leeftijdsgroepen
Mik biedt voor kinderen die toneel willen le-
ren spelen uitgebreide mogelijkheden. “Vanaf 
groep vier kunnen zij bij ons terecht. Maar ook 
de kinderen die op latere leeftijd ontdekken dat 
zij graag toneel spelen zijn van harte welkom”, 
zegt locatieregisseur Nienke Meulenbroeks.

Sjors van Wanrooij in finale BSO’s got talent 

Woensdag 16 april was het zover. De finale 
van BSO’s got talent 2014 vond plaats in regio 
Peel en Maas van Kinderopvang Humanitas. 
Ook bij BSO De Dommelclub heeft een voor-
ronde en halve finale plaatsgevonden. Sjors 
van Wanrooij van BSO De Dommelclub heeft 
zich daar prima staande weten te houden en 
mocht door naar de finale. 

De finalelocatie was in Weert. Met 
een bus gingen ze vanuit Sint- 
Oedenrode met de supporters en Sjors op weg. 
Eenmaal in Weert wachtten ouders, opa’s en 
oma’s, vriendjes en vriendinnetjes allemaal in 
spanning af. De finalisten hadden een eigen ar-
tiestenruimte waar ze zich konden klaarmaken 
voor het optreden. Naast de kandidaten be-

reidden andere BSO kin-
deren zich voor op hun 
taken als het bedienen 
van het licht en geluid, 
het presenteren, jureren, 
fotograferen en filmen. 
Van BSO De Dommel-
club hebben Eva en Tim 
gefilmd en gefotogra-
feerd.

Sjors was als 8e aan de 
beurt. Hij maakte iedereen 
aan het lachen. Hij vertel-
de als of het niets was, de 
ene mop na de andere. Hij 
gaf een “rondje”, en liet 
iedereen lachen toen hij 
daarna een rondje maakte 
over het podium met zijn 

paard. Na zijn laatste mop draaide hij zich om en 
stond er “applaus” op zijn rug te lezen. Iedereen 
begon hard voor hem te klappen en daarna kreeg 
hij nog een geweldig commentaar van de jury. 
Nadat alle kandidaten waren geweest verdween 
de jury naar een andere ruimte om met elkaar te 
bespreken wie de finale zou gaan winnen. Helaas 
viel Sjors niet in de prijzen. 

Voor Sjors en alle overige kandidaten was er 
een aandenken als deelnemer aan de finale. 
Ook alle kinderen die mee hebben geholpen 
werden bedankt en kregen een medaille voor 
hun bijdrage aan de finale van BSO’s got talent 
2014. Moe maar voldaan ging iedereen weer 
op weg naar huis, nagenietend van een hele 
gezellige afsluiting van BSO's got talent 2014. 
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 1SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Carlo

Na 40 jaar nog steeds 
de leukste thuis ??

         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

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

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 25 april liggen de kaarten voor 
het jokeren en rikken weer op tafel. 
Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. 
Deze avond begint om 20.00 uur in 
Meerschot Heistraat 22. Maar ieder-
een is vanaf 19.30 welkom want dan 
is de koffie en thee al klaar.
Ook wordt er weer een loterij gehou-
den. Heb je geen geluk in de loterij. 
Na afloop van het kaarten gaat ieder-
een weer met een vleesprijs naar huis. 

Stapperz en Kiddooz deelt 
kinderfietsen uit

Met twinkelende oogjes namen Sam 
Driessens en Meike Aarts hun kinder-
fiets in ontvangst. Allebei werden ze 
gebeld na een eerlijke loting. Ze deden 
mee aan de actie rondom het eenjarig 

jubileum van de kinderkleding- en kin-
derschoenenzaak. Trots poseerden ze 
met hun nieuwe blinkende fiets voor 
de winkel van Mirjam van de Giessen 
en Chantal van de Kamp.

Mirjam (l) en Chantal maakten Sam en Meike blij.

Gratis gerecht 
door een topkok

Kalmann 
Mediaproduc-
ties is voor een 
nieuw kookpro-
gramma op zoek 
naar enthousias-
te deelnemers. 
In het televi-
sieprogramma 
maakt topkok 
Roel Jongenelen 

elke week één van zijn specialiteiten 
in een willekeurige keuken in Sint-
Oedenrode. 

Wilt u samen met deze kok een 
heerlijk gerecht maken in uw eigen 
keuken? Stuur dan snel een e-mail 
naar info@kalmann.tv, met daarin 
uw naam, leeftijd, adres en telefoon-
nummer en wie weet komt topkok 
Roel samen met zijn cameraploeg in 
uw keuken koken!

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

Kimberly Brus en
Paul Wachter

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

 

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

www.rijschoollestbest.nl

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e keer Geslaagd 
Lea Lomans
Gefeliciteerd

Tim van Sleeuwen
Gefeliciteerd

Secretaresse van het Jaar wordt verrast op vrije dag

Als je op je vrije dag naar je werk 
gaat, dan verdien je pas echt de titel 
Secretaresse van het Jaar.  “Het gaat 
om een verrassing”, vertrouwde 
Nettie van Genugten haar secreta-
resse Pauline van den Heuvel toe. 
Nietsvermoedend stuurde ze haar 
auto richting de zaak: Genugten 
Agri. Daar stonden DeMooiRooi-
Krant en Verstuureenbloemetje.nl 

haar op te wachten.

Een mooi bloemetje viel haar ten 
deel, maar ook werd ze even gepre-
zen om haar daden. Pauline is een 
hardwerkende secretaresse die van 
aanpakken houdt. Ze verzorgt de 
administratie van Genugten Agri en 
dat is een niet te onderschatten taak, 
aangezien het bedrijf ook veel werk-

zaam is in het buitenland. Daarnaast 
maakt ze afspraken voor de direc-
teur en staat ze klanten te woord. 
Dit allemaal in een echte mannen-
wereld. Pauline wordt omringd door 
mannelijke collega’s, dus als iemand 
heeft geleerd om haar mannetje te 
staan… dan is het de Secretaresse 
van het Jaar 2014 wel.  

Pauline van den Heuvel kreeg van Rick Broks van verstuureenbloemetje.nl een mooie bos 
bloemen. Om haar heen haar collega’s met helemaal rechts Nettie van Genugten.

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

www.facebook.com/demooirooikrant
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SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Absoluut unieke keuken
met veel apparatuur

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

Pro teer nu!
Kom naar de showroom. 

Over de prijs worden
we het altijd eens.

Kijk voor alle opstellingen 
op onze website.

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

www.hetmaathuys.nl

Ontwikkeling van het jonge kind belangrijk in 
Sint Oedenrode

De gemeente Sint Oedenrode, de 
basisscholen en de kinderopvang-
organisaties De Verbinding en Bel-

lefleur werken intensief samen met 
het doel optimale ontwikkelings-
kansen te bieden aan jonge kinde-
ren. Met name kinderen van 2,5 tot 
4 jaar. Hiertoe worden programma’s 
opgezet die het jonge kind spelen-
derwijs vertrouwd maken met zijn 
toekomstige overgang naar de ba-
sisschool, leerlijnen worden ont-
wikkeld enzovoorts. 

Deze week stond speciaal in het te-
ken van de taalontwikkeling. Maar 
liefst twaalf pedagogisch medewer-
kenden van De Verbinding en vier 
pedagogisch medewerkenden van 
Bellefleur mochten het VVE certifi-
caat in ontvangst nemen. Het certi-
ficaat maakt hen bekwaam om ook 
kinderen met een taalachterstand 
doelgericht voor te bereiden op de 

basisschool, zodat ook zij met zo 
weinig mogelijk problemen aan de 
basisschool kunnen beginnen.

De cursus werd mogelijk dankzij 
een subsidie van de gemeente Sint-
Oedenrode. De cursus omvatte acht 
avonden met gerichte opdrachten , 
waardoor de begeleiding van peuters 
op cognitief, sociaal emotioneel, taal- 
en motorisch gebied beter en doel-
matiger kan worden vormgegeven.
Ouders, opvang en school werken 
nauw samen bij deze gerichte voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE) die 
tijdens peuteropvang vorm krijgt; een 
unieke samenwerking die het jonge 
kind in Sint Oedenrode positief op 
de kaart zet. Nadere informatie bij via 
www.deverbinding-sintoedenrode.nl 
en www.bellefleurnijnsel.nl

De natuur ligt een maand voor

Harrie en Ria de Koning houden sa-
men vanuit de serre achter hun huis 
in de Hoefstraat de natuur al jaren in 
de gaten. De verschillende fruitbo-
men en hun vogels zijn de klokken 
die hen precies vertellen hoe laat het 
in de natuur is. Volgens Ria bloeien 
alle bomen ruim een maand eerder 
dan andere jaren. Harrie bevestigt 

dat, ook de eenden zijn een maand 
eerder aan de leg dan anders.

Prijzenkast
Pas als Henk zijn bekers laat zien 
wordt duidelijk hoeveel hij heeft 
bereikt. Niet alleen in de bijkeuken 
staan de trofeeën opgesteld, ook 
in de stal, enkele meters verderop, 
hangt een prijzenkast vol glimmende 
prijzen. Allemaal gewonnen met het 
fokken van Blauwe Texelaars. Naast 
de prijzenkast op stal hangt een col-
lage met op één van de foto’s het 
beste schaap wat hij ooit voortge-
bracht heeft. Henk was de eerste in 
Nederland die een schaap fokte met 
het predicaat A-ram. Daar wordt nu 
nog veel over gesproken. 

Bloedlijn
“Vanaf 1982 zit ik bij het stamboek 
van de Blauwe Texelaar. Eigenlijk 

ben ik daar per ongeluk bij beland. 
Zonder het te weten fokte ik een 
keer een Blauwe Texelaar uit twee 
witte schapen. Dat was bijzonder. 
Plotseling werd ik van alle kanten 
gebeld. Men wilde het schaap heb-
ben. Daarna besloot ik om door te 
gaan met fokken”, blikt Henk terug. 
Dat deed hij niet onverdienstelijk. 
Henk ontpopte zich tot kampioe-
nenmaker. De ene na de andere telg 
van Henk viel in de prijzen. Geluk? 
Nee, de dierenliefhebber is altijd heel 
precies te werk gegaan. “Als ik ging 
fokken dan zorgde ik er altijd voor 
dat in ieder geval één van de scha-
pen een fractie van mijn bloedlijn 
had”, onthult de Rooienaar. Een an-
dere kwaliteit van de topfokker is het 
bespeuren van talent. “Ik zie meest-

al meteen wie de nieuwe kampioen 
wordt. Dat zie ik aan de bouw.” 
Zijn zoon weet precies waar Henk 
op let. Dat is al eens op vakkundige 
wijze bewezen. Henk: “Ik heb eens 
een schaap uit een kudde van vijftig 
gekozen om te kopen. Toen ze aan 
mijn zoon vroegen welke, pikte hij 
meteen dezelfde eruit.” 

Hoewel Henk is gestopt, wordt hij 
nog vaak als adviseur ingeschakeld 
door andere fokkers. Dat vindt hij 
prima. Aan het zelf fokken is nu een 
einde gekomen. “Het was een zwa-
re beslissing. Daar heb ik een jaar 
over gedaan.”   

Vervolg voorpagina

Rooise topfokker erelid van Stamboek Blauwe Texelaars

Handhaving drankwet
Op 14 februari stuurde de gemeente Sint-Oedenrode een tweet rond 
met daarin de aankondiging dat de horeca gecontroleerd zou worden 
op handhaving drankwet. Op 21 februari neemt B&W het besluit om 
BOA en toezichthouders uit Helmond aan te stellen om de handha-
ving te controleren. 

De inzage voor dit voorstel is 6 weken. 22 Februari, 1 dag later, gaan 
ze binnen bij ‘t Pumpke, Oud Rooi en ‘t Straotje. Zij hadden daar-
voor mysteryshoppers (toezichthouders) ingezet. Deze waren 18 jaar 
oud en bestelden drank. Na deze bestelling gaven zij de bevindingen 
door aan de externe boa’s. De boa’s gingen daarna naar de horeca en 
vroegen een verklaring. 

Op 9 april, ruim na de verkiezingen, kregen ze de zienswijze opge-
stuurd waarop de horeca kan reageren binnen 2 weken, alvorens dat 
er wordt overgegaan tot een bestuursrechtelijke boete van €1360. 
Als je de brief leest dan leggen ze deze boete alleen op omdat er 
niet om een ID is gevraagd en dat de toezichthouders onmisken-
baar geen 25 jaar waren. Deze wet strikt handhaven zonder eerst 
fatsoenlijk te waarschuwen vind ik typisch iets waar de burgemeester 
Maas mee koketteert. Handhaven staat bovenaan het lijstje van de 
burgemeester, zo ook de in mijn ogen idiote regels t.a.v. beveiligers 
te verplichten voor allerlei evenementen in Rooi waarbij enig risico 
totaal ontbreekt.

Dit maakt het steeds moeilijker voor de horeca en voor de mensen die 
evenementen organiseren om dit nog leuk en betaalbaar te houden. 
Ik heb hierover bij alle politieke partijen gevraagd hoe zij denken over 
deze praktijk die burgemeester Maas uitvoert. Ik ben benieuwd hoe 
de politiek hierop reageert.

Maarten Kaskens
Stompersstraat 29

Lezerspodium....
Door: Maarten Kaskens
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De vacature betreft de zogeheten huurderszetel. De Huurdersbelangenvereni
ging SintOedenrode is dan ook intensief betrokken bij het selectieproces. 

Functie en profiel
•	 Juridische	expertise;
•	 Sparringpartner	en	werkgeversrol	voor	directeur	/	bestuurder;
•	 Academisch	werk-	en	denkniveau;
•	 Affiniteit	met	volkshuisvesting;
•	 Kritisch,	integer	en	onafhankelijk;
•	 Bestuurlijk	/	maatschappelijke	achtergrond;
•	 Bij	voorkeur	woonachtig	in	het	werkgebied	van	Wovesto.

Voor	 meer	 informatie	 over	 Wovesto	 en	 de	 volledige	 vacaturetekst	 kijkt	 u	 op	
www.wovesto.nl

Sollicitatie 
Bent	 u	 geïnteresseerd	 in	 deze	 maatschappelijk	 relevante	 functie,	 dan	 no
digen	 wij	 u	 uit	 te	 solliciteren.	 U	 kunt	 uw	 sollicitatie	 tot	 uiterlijk	 8 mei 2014 
sturen	aan	de	voorzitter	van	de	Raad	van	Toezicht,	de	heer	R.	Braat,	via	e-mail:	 
sollicitaties@wovesto.nl

Wij	stellen	het	op	prijs	dat	u	deze	advertentie	onder	de	aandacht	brengt	bij	door	
u geschikt geachte kandidaten. 

Voor	meer	informatie	over	deze	vacature	kunt	u	contact	opnemen	met:	
De	heer	R.	Braat	(06	-	236	06	101),	voorzitter	Raad	van	Toezicht,	of;	
De	heer	L.	Overmars	(06	-	109	789	85),	directeur	/	bestuurder	Wovesto.

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

Lid van de Raad van Toezicht (m / v)

www.wovesto.nl

Wovesto is een maatschappelijk ondernemende woningcorporatie, met circa 
1.350 woningen in Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland. Wovesto biedt 
keuzes in betaalbaar en kwalitatief goed wonen, voor een brede doelgroep. 

In	verband	met	een	vacature	in	de	Raad	van	Toezicht	zoeken	wij	op	korte	termijn	
een:

Wovesto, thuis in wonen

PersoneelIbiza Sushi Dance Night

De afkorting ISDN heeft vanaf nu een 
totaal andere betekenis. De Rooise 
Kiwanis houdt namelijk op 21 juni 
een Ibiza Sushi Dance Night in Pan en 
Cook. Een volwaardige vervanger van 
de legendarische tapasavonden. Ook 
dit weer met als doel om geld in te 
zamelen voor het goede doel: Kiwanis 
Kinderhand.

Ben je al eens op Ibiza geweest? Dan 
kun je de vibe van het partyeiland vast 
wel beschrijven, ook al zijn er geen 
woorden voor. Zon, zee, strand en heer-
lijke muziek van de beste DJ’s. Tijdens 
de Ibiza Sushi Dance Night komen al die 
ingrediënten samen. Een ideaal moment 
om het vakantiegevoel in Spanje te her-
beleven. Heb je het eiland nog nooit be-
zocht? Vooral dan is het een aanrader 
om je slippertjes uit de kast te halen en 
op 21 juni naar Pan en Cook te komen. 
Beleef, eet, drink en dans je een slag in 
de rondte. Ervaar hoe Ibiza voelt…

De Kiwanis pakt het wederom goed 
aan. Het strand wordt nagebootst, 
SushiThuis.nl maakt ter plaatse de lek-

kerste sushi vers klaar en voor goede 
DJ’s wordt gezorgd. DJ Jan Janssen 
en mysteryguest DJ EB beginnen lek-
ker laidback en eindigen met heer-
lijke housebeats. De dresscode is smart 
white, niet verplicht, maar sfeer verho-
gend. Voor slechts 17,50 euro krijg je 
bij binnenkomst een polsbandje, een 
welkomstdrankje en natuurlijk de hele 
Ibiza rataplan eromheen. Zoals gezegd 
gaat het geld wat over blijft allemaal 
naar het goede doel.

Kiwanis Kinderhand
Kiwanis Kinderhand is een Roois initi-
atief van de lokale serviceclub van Ki-
wanis. Zij heeft een platform ingesteld 
waar via betrouwbare organisaties een 
beroep kan worden gedaan uit een 

geldfonds om, binnen gegarandeerde 
anonimiteit, bepaalde kinderen uit Sint 
Oedenrode een financiële bijdrage te 
geven. Het gaat dan om kinderen tot 
14 jaar die aan de kant moeten blijven 
staan in gemeenschappelijke activitei-
ten zoals sport, cultuur, school of bi-
bliotheek. Denk dus aan betaling van 
bijvoorbeeld sportschoenen, jaarabon-
nement sportclub, bibliotheek en mu-
ziekschool of een groepsactiviteit als 
een dagje uit naar een attractiepark. 
Het gaat dan specifiek om activiteiten 
waarvan de kosten niet declarabel zijn 
bij gemeente, sociale instellingen of 
andere ondersteunende organisaties. 
Bestel je kaarten per mail 
freek@freekglorius.nl. Vanaf 29 april 
zijn ze tevens te koop bij Pan & Cook.

Van den Berg installatietechniek

Op het gebied van installatie de juiste partner

Vakwerk met een hoofdletter V, dat 
is Van den Berg installatietechniek. 
Het vakwerk zit Mark van den Berg 
dan ook in de genen. Zij vader Stans 
van den Berg is de grondlegger van 
het bedrijf wat bekendheid geniet in 
Sint-Oedenrode en in de verre om-
streken. Na zijn overlijden nam zoon 
Mark het stokje over. Dat zorgde 
voor een kleine koerswijziging.

Geen grote projecten meer waar 
tientallen personeelsleden voor no-
dig zijn. Van den Berg installatie-
techniek richt zich voortaan op de 
particuliere markt. Installatietechniek 
dus in de puurste zin van het woord. 
Mark komt graag bij de mensen thuis 
voor allerlei installatiewerk. Heeft u 
problemen met uw CV-ketel of wilt 
u een nieuwe aanschaffen? Bel dan 
met Mark van den Berg. Hij neemt 
alles uit handen en zorgt voor een 
perfecte oplossing. De offerte is altijd 

vrijblijvend en Mark wil graag toelich-
ten wat nodig is. Alles met de kundig-
heid, professionaliteit en service waar 
Van den Berg installatietechniek al die 
jaren al voor staat. Die service komt 
onder andere tot uiting in het verhu-
ren van cv-ketels. Dat is ook iets wat 
het Nijnselse bedrijf doet. Ideaal voor 
mensen die een ketel nodig hebben, 
maar deze misschien even niet kun-
nen bekostigen. Vraag Mark naar de 
mogelijkheden. 

Mark helpt verder op het gebied van 
gas, water en sanitair. Als daar vra-
gen of problemen over zijn… Bel of 
mail gerust. Van den Berg installatie-
techniek helpt u met de juiste oplos-
sing. Duurzaamheid staat ook in het 
woordenboek van het Nijnselse be-
drijf. Een belangrijk thema vandaag 
de dag. Zonneboilers of zonnepane-
len. Ook hier is Van den Berg in thuis. 
Kortom, op het gebied van installatie 

is Van den Berg installatietechniek de 
juiste partner voor u.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP, Sint-Oedenrode, 
0413-476733, 
www.isb-techniek.nl. 

advertorial

ZE ZIJN ER WEER 
DAGELIJKS VERSE 

AARDBEIEN
FAM.VAN DEN OEVER

ZWEMBADWEG 66 | TEL: 0613646513

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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‘Kom maar achterom’
Dagje uit in en om Sint-Oedenrode

Ook dit jaar houdt de vereniging 
“Kom Maar Achterom” in Sint- 
Oedenrode, op de laatste zondag van 
april haar jaarlijkse Open Dag van 
11.00 uur tot 17.00 uur.  

Diverse bedrijven en ondernemingen 
- hoofdzakelijk gelegen in het fraaie 
buitengebied van Sint-Oedenrode 
- nodigen dan het publiek uit om bij 
hun bedrijf te komen kijken wat er 
“achterom” bij hen te zien is.
De deelnemende bedrijven liggen niet 
ver van elkaar en kunnen per fiets 
-  maar ook  uiteraard met de auto 
- worden bezocht. Fietsroutekaarten 
zijn bij de deelnemers gratis te verkrij-
gen.

De deelnemers van dit jaar zijn:
- Brasserie De Beleving,  
Hertog Hendrikstraat 6: 
In het gemoedelijke Brabantse Sint-
Oedenrode is deze brasserie al bijna 

tien jaar een culinair vertrouwd huis. 
Gepassioneerd koken voor onze gas-
ten in een plezierige sfeer, dat is wat 
ons drijft en bezielt.  Een mooie gele-
genheid om tijdens of na de auto- of 
fietstocht een bezoek te brengen bij 
De Beleving.

- Hoveniers, Tuincentrum & 
Countrystore Peppelhoeve,
Liempdseweg 6
Dit jaar opent Peppelhoeve het nieu-
we tuinseizoen op zaterdag 26 en 
zondag 27 april en presenteert naast 
een groot assortiment aan bijzondere 
planten, bomen en materialen voor 
de inrichting van uw tuin,  bijzondere 
overkappingen en fleurige zomer-
bloeiers. In onze sfeervolle boerderij, 
in de Countrystore, presenteren wij 
een uitgebreide collectie van de be-
tere (outdoor)kleding, accessoires en 
diverse binnendecoraties. Ook heb-
ben wij aantrekkelijke aanbiedingen 

en onze kledingoutlet is gevuld.

-Domaine Les Damianes, 
Damianenweg 7
Hier is een wijngaard, met een proef-
kelder en een uitgebreid terras. U kunt 
zelf door de wijngaard wandelen, 
door de routebordjes te volgen, en de 
wijnboer is zelf aanwezig om eventu-
ele vragen te beantwoorden. Onlangs 
is er een koppel ooievaars neerge-
streken en zit inmiddels te broeden. 
Uniek voor dit gebied en geweldig om 
te aanschouwen. Kinderen kunnen 
sieraden maken. Naast onze nieuwe 
oogst Rooiseheide wijnen is er ook de 
introductie van het Roois Oivers Dub-
bel bier. Kortom, u waant zich even in 
het verre Zuiden, als u hier aanwezig 
bent. 

- Hoeve Strobol, 
Strobolse Heidesteeg 10
Maak hier kennis met het verleden. 
Met de houtoven in het bakhuis zal 
door de bakkers op ambachtelijke 
wijze brood gebakken worden, en de 
kinderen kunnen koekjes bakken. Met 
een authentieke raamzaag worden er 
boomstammen tot planken gezaagd 
en er wordt een Deutz motor uit 1930  
met 375 pk de gehele dag draaiend 
gehouden. De kinderen kunnen ook 
een eigen springtouw maken en er 
zijn Oudhollandse spelen aanwezig. 
Ook hier kunt u genieten van een ter-
ras. Even terug in de vroegere tijden 
bij Hoeve Strobol.

Kom maar Achterom dag 
Zondag 27 april 2014, Sint-Oedenrode

van 11.00 tot 17.00 uur
Routes te verkrijgen bij de deelnemende bedrijven.

Bijzonder geschikt voor een leuke fietstocht, maar ook 
met de auto prima bereikbaar.

Deelnemende bedrijven: 
Brasserie de Beleving, 

Hoeve Strobol
Hoveniers, Tuincentrum & Countrystore Peppelhoeve,

Domaine Les Damianes.

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

YOU RELAX, iMow
De nieuwe VIKING iMow robotmaaier
Terwijl u leuke dingen doet, zorgt hij ervoor dat 
uw grasperk perfect onderhouden is!

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Kinderfilm Alles Mag wint 
internationale prijs
De kinderfilm Alles Mag, die voor 
een groot gedeelte in Sint-Oeden-
rode werd opgenomen, heeft een 
belangrijke internationale filmprijs 
gewonnen. 

Alles Mag (Anything Goes) werd in 
Toronto onderscheidden met de TIFF 
Kids Adult Jury Award voor ‘Best 
Live-Action Short Film’. Het produc-

tieteam van de film reageerde op 
Facebook met de volgende woor-
den: ‘Wat zijn we trots!’ 

Het jury-commentaar:
"We selected this film for its excel-
lent acting, its compelling images, its 
creative structure, and for constantly 
surprising us.”
 

Welzijn de Meierij zoekt vrijwilliger 
Vluchtelingenwerk Sint-Oedenrode 
helpt vluchtelingen met een ver-
blijfstatus wegwijs in de Neder-
landse regelgeving en de gemeente 
waar zij wonen.

Voor 1 ochtend per week is deze or-
ganisatie in Sint-Oedenrode op zoek 
naar een spreekuurmedewerker die 
mensen kan ontvangen en hen kan 
helpen bij hun vragen. Een aantal 

taken die zoal bij deze functie ho-
ren zijn: - Bekijken van brieven voor 
cliënten - N.a.v. vragen van cliënten 
organisaties nabellen - Werken in 
het klantvolgsysteem.
Kunt u zelfstandig werken, heeft u 
belangstelling voor en affiniteit met 
de doelgroep en vindt u het leuk om 
oplossingsgericht te werken dan is 
dit misschien iets voor u. U wordt 
in-geleerd door de coördinator en 

vanuit het vluchtelingenwerk krijgt 
u deskundigheidsbevordering aan-
geboden.

Voor info kunt contact opnemen 
met Welzijn de Meierij 073-541400 
of mailen naar info@welzijndemeie-
rij.nl t.a.v Gerry Jochems. Voor meer 
vacatures kunt u terecht op de web-
site van Welzijn de Meierij 
www.welzijndemeierij.nl 

50-jarigen Reunie: 13 september 2014

Een veilige basis voor iedereen
Een veilige basis voor iedereen. 
Dat is de huidige slogan van de 
Sint Antonius van Paduaschool in 
Nijnsel. Voor Jeroen van Esch gold 
dat in zijn kinderjaren ook al. Tot 
op de dag van vandaag denkt hij 
met tevredenheid terug aan zijn 
basisschooljaren. Jeroen is van 
de generatie die de verhuizing 
naar het nieuwe gebouw bewust 
meemaakte. Bovendien legde zijn 
schooltijd letterlijk de basis voor 
de rest van zijn carrière. Een leraar 
betekende in het bijzonder iets 
voor hem. 

‘Schootje’, zo noemt Jeroen zijn 
oude leraar Cor van der Schoot lief-
kozend. Het koosnaampje zit er in 
gebakken. “Toen ik jong was wilde 
ik al leraar worden en dat kwam 
vooral door ‘Schootje’. Een hele 
fijne vent en vooral een goede le-
raar”, weet de geboren Nijnselnaar 
zich te herinneren. “Hij vond het 
altijd leuk als er op vrijdagmiddag 
‘iets gebeurde’. Iedereen die wil-
de, mocht dan een optreden ver-
zorgen. Dat kon van alles zijn. Ik, 
Richard Kusters, Rob van de Berg 
en Ewout Versantvoort – overigens 
nog steeds vrienden van mij – oe-
fenden dan op woensdagmiddag. 
Het waren meestal domme sket-
ches, haha. Bijvoorbeeld een stukje 
over de pastoor, of we maakten 
muziek met flessen. We probeer-
den André van Duin na te doen, 
maar dat lukte natuurlijk niet.” 
Ook de andere leraren weet Je-
roen zich nog goed te herinneren. 

Meneer van Eindhoven omschrijft 
hij als ‘een geleerde professor met 
wollig taalgebruik’, die erg goed in 
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ONZE ORANJE GEHAKTBALLEN 
OP ITALIAANSE WIJZE 

Italiaans gehakt met garnering
± 20 min. in voorverwarmde oven (175°C)

actie geldig t/m vrijdagavond

PER STUK 
VAN € 1,55 

VOOR
€1,35

Koningsdag zaterdag 26 apr i l  a .s .  z i jn  wi j  ges loten
O p vri jdag 25 apri l  a .s.  z i jn  wij  tot  20.00 uur  op en

Wat doen met 5000 euro?
Jaren geleden is het Baanlozen project Sint-Oedenrode van start ge-
gaan. Al snel was er een voltallig bestuur, waarin mijn man een func-
tie had als penningmeester. Er kwam een einde aan toen de locatie 
weg viel. Er waren nog drie leden actief. Waaronder mijn man, dhr. 
M. en mevr. J.R.  Intussen was mijn man ziek geworden en hij gaf de 
enige nog aanwezige man, dhr. M. de opdracht om de overgebleven 
tegoeden te besteden aan goede doelen in Sint-Oedenrode. Maar 
deze man verdween in het niets met alle informatie van de stichting. 
Inclusief de pas van de bank. Er was geen handtekening gezet. Na 
het overlijden van mijn man wilde ik wel dat het in orde zou komen 
met het  bedrag dat in de kas aanwezig was, 5000 euro. Wij kon-
den dhr. M. niet meer bereiken, zodoende was er van die zijde niets 
meer te verwachten. Na 6 maanden vroeg Mevr. J.R. ons om hulp. 
En zo zijn mijn schoondochter, ik, en Mevr. J.R. bij elkaar gekomen. 
Het ging de goede kant uit. Op dat moment belde de I.N.G. bank 
op dat de pas afgehaald kon worden. Mevr. J.R nam de telefoon uit 
handen van mijn schoondochter en zei dat haar adres er op moest 
komen. Dit was wel een handeling die veel te wensen overliet.. maar 
we moesten verder.

We hadden drie projecten waar geld naar toe zou gaan, de tuinen, 
de werf en een stichting voor gehandicapten. Er werd over en weer 
gebeld en er was het een en ander geregeld. Mevr. J.R. zou de bedra-
gen overmaken naar de projecten. Dit zou enige tijd gaan kosten. Na 
ongeveer zes maanden informeerden wij naar de resultaten. Er was 
niets ondernomen en ook gaf ze ons te kennen dat ze het wel alleen 
af kon. Tot nu toe geen  enkel  gehoor, we hebben gebeld naar de 
tuinen, maar daar is geen bedrag ontvangen. De gesprekken die wij 
hebben gehad met meerdere juristen zijn op niets uit gelopen. Onze 
vraag is, Hoe kan dat? Waar gaat het heen als één persoon, in een 
stichting met een goed doel voor ogen en een toekomst perspectief, 
geen kant op wil, en zegt toch afstand te willen doen van de stich-
ting? Wij willen graag dat het geld goed terecht komt. Wat jammer 
dat de mogelijkheden om eventueel jongeren te helpen, zo verloren 
zouden gaan. Opnieuw opstarten zou misschien wel een optie zijn. 
En welke Jurist wil ons hier dan bij helpen? Reacties graag naar;                               
watdoenmet5000euro@gmail.nl.

Ria van Aarle en Annemiek van der Schoot

Lezerspodium....

Op zaterdag 12 april hielden de 
brandweerposten Liempde en 
Sint-Oedenrode de provinciale 
vaardigheidstoetsen van het Al-
gemeen Brandweer Wedstrijd Co-
mité (ABWC). Op beide banen - in 
Liempde en in het Vressels Bos - 
werd door tien ploegen gestreden 
in de klasse 112. 

Op beide locaties kon het massaal 
meegereisde publiek aanschouwen 
hoe de vaardigheidstoetsen verlie-
pen. Zelfs in de fietstunnel aan de 
Hogenbergseweg in Liempde was 
een plek ingericht waar het publiek 
dit deel van de wedstrijdbaan kon 
aanschouwen. De organisatie van 

deze wedstrijddag kan terugkijken 
op een zeer geslaagde dag met twee 
spectaculaire scenario's. 
Baan Liempde
Voorbijgangers ontdekten op de 
Brukelsestraat nabij de fietstunnel 
Vrilkhoven in Liempde een auto-
brand en meldde deze via 112 bij de 
alarmcentrale. De brandweer werd 
hierop gealarmeerd en rukte uit naar 
het opgegeven adres. Bij aankomst 
van de ploegen scheurde een motor 
bij de brandende auto weg. Na een 
snelle verkenning werd duidelijk dat 
het niet om een gewone autobrand 
ging maar om een afrekening in het 
criminele circuit. De opdracht zat 
nog complexer in elkaar. Het ging 

onder andere om een vastgetekende 
crimineel en een gewonde crimineel 
in een put. Uiteindelijk slaagden de 
ploegen van Ravenstein, Drunen en 
Schaijk erin om door de stoten naar 
de volgende ronde (1e ronde ge-
westelijk). Zij werden respectievelijk 
nummer één, twee en drie. 
Baan Sint-Oedenrode 
De brandweer werd gealarmeerd 
voor een zogeheten assistentie 
ambulance in het Vressels bos te 
Sint-Oedenrode. In een bosperceel 
aan het Vogelsven lag een gezette 
boswandelaar met een gebroken 
been. Deze wandelaar moest met 
extra mankracht uit het bos wor-
den getild. Direct na aankomst 
van het blusvoertuig raasden en-
kele mountainbikers voorbij en uit 
tegenovergestelde richting kwam 
een "Dakar" truck roekeloos aan 
gescheurd. Op het moment dat de 
ploegen het bos betraden werden 
zij verrast door een jager die twee 
duiven uit de lucht schoot. Door 
het agressieve rijgedrag van de 
truckbestuurder raakte één van de 
mountainbikers bekneld onder een 
wiel van de truck. Al snel werd de 
ploeg door een mountainbiker ge-
alarmeerd die in paniek bij de am-
bulance aan kwam. Bij aankomst 

van de wedstrijdploegen bij de 
"Dakar" truck troffen zij een waar 
schouwspel aan met alle gevolgen 
van dien. Uiteindelijk slaagden de 
ploegen van Grave 2, Gemert-Bakel 
en Vierlingsbeek erin om de vol-
gende ronde (1e ronde gewestelijk) 
te halen. 

Na het nodige oponthoud werd 
omstreeks 19.50 uur gestart met de 

prijsuitreiking in De Gouden Leeuw. 
Na uitleg van de jury was het woord 
aan wedstrijdleider René de Laat. 
Voordat hij zijn dankwoorden uit-
sprak vroeg hij om 1 minuut stilte 
vanwege het overlijden van collega 
Frank van Leuken uit Uden. Het was 
indrukwekkend hoe stil de grote 
zaal met ruim 250 man kon zijn. Tot 
slot maakte Locoburgemeester Cees 
van Rossum de uitslagen bekend.

Sint-Oedenrode en Liempde houden brandweerwedstrijd

Door:  Ria van Aarle en 
 Annemiek van der Schoot

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

 Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

voor een gigantische kwaliteit
Koningsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur 

Zondag 27 april geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Ingang via Ketelkampweg.

Weber BBQ:  -25%

50-jarigen Reunie: 13 september 2014

Een veilige basis voor iedereen

taal bleek te zijn. “Volgens mij was 
dat zijn hobby”, voegt hij daar aan 
toe. Jeroen typeert meneer van de 
Wijdeven als een mannetjesputter 
en juffrouw Nel als een aardige 
vrouw. Streng? “Nee, zeker niet”, 
zegt Jeroen resoluut.

Jeroen groeide op aan de Lies-
houtseweg 35a, waar zijn moeder 
nog steeds woont. Samen met 
zijn buurmeisje Margo Vos fietste 
hij naar school. Ze woont nu in 
Frankrijk, maar Jeroen heeft nog 

veel contact 
met haar. Ze 
doet nog wel 
eens klussen voor zijn uitgeverij. 
Eerst samen naar de oude school-
gebouwen bij de Beckart, later 
naar de nieuwe grote school. “Van 
het oude gebouw kan ik niet veel 
meer herinneren, behalve een gro-
te boom waar we veel knikkerden 
en een grasveld waar gevoetbald 
werd. Het meest geliefde klusje 
was, als je iets naar de meisjes-
school mocht brengen. We keken 

er erg naar uit om samen met ze 
in de klas te zitten, maar toen het 
zo ver was, speelden de jongens 
vooral nog met de jongens en de 
meisjes met de meisjes.” De nieu-
we school maakte wel veel indruk 
op de leerlingen. Jeroen: “Ik herin-
ner me grote ramen, veel licht en 
het was er zo mooi schoon. Alles 
was nieuw, zoals de schoolban-
ken.”

Tijdens het vertellen over zijn 
schoolperiode verscheen regelma-

tig een glimlach op het gezicht van 
de man die nu in Sint-Michielsge-
stel woont en als leraar economie 
en uitgever van studieboeken door 
het leven gaat. Hij kijkt dan ook uit 
naar de reünie om meer herinne-
ringen op te halen met zijn oud-
klasgenoten. Met hen kan hij zijn 
‘Schootje’ op een verdiend voet-
stuk plaatsen.
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Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

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

Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bezoek ook onze vernieuwde showtuinen

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Heikampenweg 23 • 5491 TP Sint Oedenrode • 06-42094189

Hildewarelaan 14
5491 GG Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-473553 
Mob.: 06-51502666

www.latijnhouwerstegelwerken.nl

 

  Van Hoof Tegelwerken
Roest 11, 5491 XX, Sint-Oedenrode, 

info@vanhooftegelwerken.nl

Badkamers / natuursteen / vloeren
Leveren tegels 

Leveren natuursteen 

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

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

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

Constantijnstraat 14, 5491 HZ Sint-Oedenrode
Tel.: 06-21550955

Kleine Heisteeg 1
Sint - Oedenrode

06 - 547 537 95

www.HeerkensBouw.nl

Profiteer dit jaar nog van 6% BTW

Heb je al ideeën om je keuken op te knappen. 
Droom je al een tijdje van een nieuwe aan-
bouw of wordt het nu echt tijd om de slaap- 
of badkamer grondig aan te pakken? Zet 
dit jaar nog de stap naar verbouwen, want 
alleen in 2014 geldt nog de 6% BTW regeling.  

Welke werkzaamheden vallen onder de 6% btw 
regeling? 
Onder de tijdelijke verlaging van de btw valt het 
vernieuwen, vergroten, vervangen of herstellen 

en onderhouden van (delen van) de woning. 
Specifi ek gaat het om onder andere de volgen-
de werkzaamheden:
•  De arbeid van het vervangen van een keuken, 

badkamer en toilet.
•  Als de installatie bouwkundig deel uitmaakt 

van de woning, valt een sauna of airconditio-
ning systeem ook onder de regeling.

•  Diensten verricht door architecten, maar al-
leen als de architect de werkzaamheden ook 
begeleidt.

• Een invalidentrap in een woning.
•  De riolering binnen het perceel van een wo-

ning.
•  Garages, schuren, carports, schoorstenen, 

tuinhuisjes e.d.
•  Het aanleggen en onderhouden van de tuin 

behorend bij de woning.
• Dakterras of veranda.
•  Boilers, Cv-installaties, geisers, zonnepanelen, 

zonneboilers en gaskachels.
 • Het uitbouwen van een woning.

•  Het aanbrengen of vernieuwen van (dubbel) 
glas.

•  Op maat gemaakte goederen die deel uit 
zullen maken van de woning, zoals deuren, 
kozijnen, dakkapellen en inbouwkasten.

•  Vloeren die in bouwkundig opzicht deel uit 
maken van de woning.

 

Grijp die kans en bel één of 

meerdere van deze specialisten!

Sonseweg 5   Sint-Oedenrode www.kombibouwmaterialen.nl
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BOUWMATERIALEN

0413-472565

Berk Timmerwerken Geert van den L vd Biggelaar

Koot Schildersbedrijf
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D’n dieje die kan hendig ’n non uit ’t kloster lulle.
Hij kan praten als Brugman.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Brabantband in een nieuw jasje
 

Euh...
dit bedoelden

we dus niet met wat
meer eigentijdse

kleding

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Ad van de Weijdeven

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Sofie vd Ven

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.

Zomaar

in de ontmoeting
van oog in oog,
hand in hand
ontmoet ik, jou, de ander

zo diep voel ik soms;
ik ben zomaar aangeland
in het wezen van elkander

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen Koningsdag

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

DeMooiMierloKrant voor het eerst uitgebracht
DeMooiMierloKrant is afgelopen woensdag voor het allereerst in Mierlo op 
de deurmat geploft. 
De eerste reacties op het weekblad waren positief. DeMooiMierloKrant is 
namelijk de kleurrijke en goedgevulde vervanger van ’t Contact. Die krant 
verscheen in Mierlo, Mierlo-Hout en Brandevoort en wordt nu dus onder 
een andere naam en in een ander jasje uitgegeven. DeMooiMierloKrant is 

onderdeel van de Mooi-franchiseformule die 3,5 jaar geleden gestart is in 
Sint-Oedenrode. 

  

MIERLO • MIERLO-HOUT • BRANDEVOORT

MooiMierlokrantDe
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Glas

Avond van een zomer die mompelend       
in de bomen hangt, zo’n uitgestrekte
avond die alles beantwoordt, niets
verlangt

mijn vader dood schonk wijn
gebotteld in Sarfath
(hoe zou het met hem zijn)
dus bleven glazen vol
omdat wij er van dronken

niets leeg – dat kwam daarna
volgende dag – die avond was
gevuld met wat hij was
en wat wij er van maakten

ik heb het nog dat glas
herinnering aan vergetelheid die
zonder scrupules werd gezocht
als wij hem stevig raakten

    Kees Hermis

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

The Joy een stuk knapper

Jeugdhonk The Joy was al populair 
onder de Rooise jeugd, maar het zal 
alleen maar aan populariteit win-
nen nu het onderkomen danig is 
opgeknapt. Vrijwilligers zijn de af-
gelopen maanden danig in de weer 
geweest om The Joy op te frissen. 
Vorige week dinsdagavond vond de 
officiële heropening plaats.

Één van de vrijwilligers is Robert van 
der Meijden. Hij kwam afgelopen fe-

bruari met het idee op de proppen 
om The Joy op te knappen met be-
hulp van NL Doet. Helaas bleek het 
geldpotje leeg, maar bij de pakken 
neer zitten was er niet bij. Man en 
macht ging aan de slag om het pro-
ject toch te doen slagen. “Dankzij 
onze sponsoren hebben we het al-
lemaal voor elkaar gekregen”, jubelt 
Ellis Rijkers namens volontairs tijdens 
de heropening. “Van Wovesto kre-
gen we zomaar honderd euro. Daar-

naast hebben we bijvoorbeeld de 
tegels gekregen van Van de Meulen-
graaf beton. Er zijn nog meer voor-
beelden. Van de opbrengsten van 
afgelopen jaar hebben we zelf een 
steentje bij kunnen dragen.”
Er is sinds een jaar sprake van op-
brengsten. Sinds maart 2013 werd 
duidelijk dat The Joy populairder 
werd onder de jeugd. Eerst kwa-
men steeds meer Nijnselse jongens 
en meisjes, al snel gevolgd door 
leeftijdsgenoten uit Rooi, Boskant, 
Olland en soms zelfs uit andere 
dorpen. Eens in de maand is er een 
themafeestje. Wellicht wordt dat uit-
gebreid. Rijkers: “Er zijn ideeën om 

vaker op te gaan, bijvoorbeeld voor 
de iets oudere jeugd. Dan heb ik 
het over een kinderdisco van 18.30 
tot 21.00 uur ongeveer.” Er is steun 
genoeg. Van buurman en boulesver-
eniging De Klutsers – die hielp met 

het opknappen van de toiletgroep 
– en van de dorpsraad. Voorzit-
ter René Voss zegde tijdens de bij-
eenkomst toe dat ze een financiële 
bijdrage gaan leveren. Het precieze 
bedrag moet nog bepaald worden.

de vrijwilligers v.l.n.r.: Robert van der Meijden, Marcel van den Brand,  Ellis Rijkers, Yvonne van Kemenade, Bernard 
Welte, Edwin Sanders, Angelinda de Haan. Op de foto ontbreken Ellie van Alphen en Jeroen van Rijckevorsel van Kessel.

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

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

Kinderen Armhoef op zoek naar Hoefie de paashaas
Op zaterdag 19 april is er in wijk 
Armhoef door de buurtvereniging 
een paaszoektocht georganiseerd. 
Er waren veel families die zich voor 
deze activiteit hadden opgegeven.  

In Plan Dotterbloem zijn de families 
op zoek gegaan naar verschillende 
kleuren paashaasjes waar paasspel-
letjes bij werden gedaan. De kinde-
ren gingen onder andere springen 
zoals een paashaas, op de foto met 
Hoefie de paashaas, er was een 
paashazentikspel, het Hoefie liedje 
werd gezongen, er werd gedanst, 
families gingen  op de foto met 
de enige en echte Hoefie de paas-
haas  en er waren nog veel meer 
leuke paasspelletjes. Deze paas-
spelletjes werden begeleid door 
een aantal enthousiaste jongeren 
uit de Armhoef. De winnaars van 
de Hoefie’s kleurwedstrijd werden 
vervolgens in het speeltuintje be-

kend gemaakt. Er zaten prachtige 
kunstwerkjes bij. Tenslotte is de 
dag traditioneel afgesloten met 
paaseieren zoeken. Ze kijken terug 

op een gezel-
lige zonnige 
en fijne paas-
middag.  

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
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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
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw tex-
tiel. 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.
--------------------------------------
Te huur:
opslagruimte op de Sloef, ca. 100m2, 
info: 0413-473243
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

TE KOOP 
wegens omstandigheden

DETHLEFFS CARAVAN 
incl. alle toebehoren
in zeer goede staat

bouwjaar 2004

Bezichtigen? 
Bel 06-20113927

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
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
--------------------------------------

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.

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Cartridges 
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Aanbieding:
Alle soorten groente-, kruiden- en 
aardbeienplanten. Heel de zomer 
heesters, bomen in containerpot. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
zuid.7b

   

Een prachtige oude voetbalfoto dit keer. Hij is wat moeilijk zichtbaar, 
maar dat komt omdat hij dan ook vele jaren geleden is genomen. Heeft 
u een idee wie dit zijn? Stuur dan even een reactie naar redacte@de-
mooirooikrant.nl, of bel naar 0413-479322. Binnenlopen mag ook in 
ons kantoor; Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 16:
Het is bij de pastorie in Nijnsel. Als ik me 
niet vergeet is het pastoor Panken. 

Jos Wijn

oplossing week 12:
Misschien een beetje late reactie op 
de foto uit de krant van week 12, 
maar dat komt omdat de krant pas 
half April in New Zealand was aan-
gekomen en te lezen was. Grappig 
om een foto te zien die ik destijds 
zelf gemaakt had in de Werf tijdens 
het 12 1/2 jarig bestaan, eind mei 
1987. Ik heb bij deze email een foto 
gedaan van het originele kranten-
bericht destijds, daar staat dezelfde foto ook bij. De man op de kruk 
is niet Norbert Baak maar Ronald de Koning, die met mij (Marian) is 
getrouwd en wij wonen samen hier in New Zealand. Renee en Gerina 
op de foto dat klopt wel. En Bart Chabot, die was helaas nooit meer 
komen opdagen, hij beloofde van alles, maar toen nooit meer geweest, 
althans niet in de tijd dat ik daar was.
 
Marian de Koning

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Aanbieding:
Het hele seizoen staande geraniums 
(€ 0,99), 50 soorten vaste planten (a 
€ 1,00), grote pot lavendel € 1,49. Alle 
soorten zomerbloeiers, Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk zuid 7b
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor de hobby-bottelaar. Een appa-
raat om kurken in de fles te persen.Een 
flessenafdruiprek.Een flessenreiniger.
Een aantal kurken.
En 140 originele schone Loire-wijn-
flessen. In 1-koop voor 30 euro. Tel. 
0612280392
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
enz. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

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

Gevonden/verloren

Gevonden:
Zwart met paarse cd map, vol cd’s.
Gevonden op grasveld Beatrixstraat.
Op te halen bij DeMooiRooiKrant, als 
je weet welke cd’s erin zitten.
--------------------------------------

Gevonden: 
Donkergrijs konijn, in de brandgang 
tussen de Oranje Nassaulaan en Johan 
Frisostraat, info: DeMooiRooiKrant
--------------------------------------

Hulpverlening

Beter leren communiceren. Voor een 
(inter)actieve workshop: neem contact 
met ons op via www.debundel.net
--------------------------------------

Diversen

27 APRIL
MEGA VLOOIENMARKT
Sporthal de Heiberg
Heerseweg 49
Veldhoven. 9-16 uur.
120 kramen Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------

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

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

Win kaarten voor jukebox Open Air

Vetkuif en petticoat zijn met 
Moederdag weer hot
De liefhebbers van ‘The golden fif-
ties, sixties en seventies’ kunnen op 
Moederdag hun hart weer ophalen. 
In de tuinen van het Autotron wanen 
zij zich zondag 11 mei 2014 weer 
helemaal in hun jonge jaren. Tijdens 
Jukebox Open-Air zijn de vetkuif en 
de petticoat weer hot!

Wie Jukebox zegt, zegt Rock and Roll 
en wie Rock and Roll zegt, zegt na-
tuurlijk vinyl. Deze drie deze ingredi-
enten komen in grote hoeveelheden 
voor in het recept van Jukebox Open-
Air. Maar natuurlijk staan ook de da-
gelijkse dingetjes uit de jeugd van 
onze ouders die dag op het menu. 
Want bij de honderden marktkramen 
kun je niet alleen de mooiste singeltje 
en langspeelplaten uit jaren ‘50, ‘60 
en ‘70 kopen. Je vindt daar eigenlijk 
alles wat in die tijd modern was. Na-
tuurlijk ontbreken ook de flipperkas-
ten, grammofoons en radio’s dit jaar 
op Moederdag niet in het Autotron.

Livemuziek
Als vanzelfsprekend zijn de organisa-
toren ook dit jaar de livemuziek niet 
vergeten. Vanaf 12.00 uur staan The 
Melody Rockers, de Eightball Boppers 
en The Barnstompers op het podium. 

Kortom wil je, je moeder eens op een 
originele manier verrassen, neem haar 
dan eens een keer mee naar Jukebox 
Open-Air en geniet zelf ook van al het 
mooie uit die fantastische tijd.

Maak kans op vrijkaarten
De lezers van DeMooiRooiKrant kun-
nen voor Jukebox Open-Air weer 
vrijkaarten winnen. Onder de inzen-
ders van het antwoord op de volgen-
de vraag verloten wij vijf keer twee 
toegangskaarten. 
redactie@demooirooikrant.nl

Nu is muziek in hoofdzaak op CD te 
koop. Muziek uit de jaren 60, 70 en 
80 van de vorige eeuw was uitslui-
tend te koop op grammofoonkaarten 
en cassettebandjes. Wat was de titel 
van het album dat op de allereerste 
consumenten CD stond en wanneer 
werd deze CD geproduceerd?

Openingstijden en entree
Weet u het antwoord op prijsvraag 
niet dan kunt u toch gewoon naar 
Jukebox Open-Air. De beurs is zon-
dag 11 mei open van 10.00 tot 17.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 12,50 
euro en kinderen tot 15 jaar mogen 
gratis met hun ouders naar binnen.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Openhartige bedrijfspresentatie Bouwmarkt Forum

Ondernemen is nooit alleen een 
succesverhaal. Daar weten de le-
den van de Business-to-business 
vereniging in Sint-Oedenrode alles 
van. De presentatie van Ed Steen-
bakkers, tijdens het bedrijfsbezoek 
van vorige week dinsdag oogstte 
daarom lof. De mede-eigenaar van 
Bouwmarkt Forum sprak openhartig 
over een mindere periode. Gelukkig 
is de lucht enigszins geklaard. 

Dat is niet zonder slag of stoot 
gegaan. Ed, zijn vrouw Corien en 
zakenpartners Mari en Fien van 

Liempd hebben belangrijke keuzes 
moeten maken. Het ontslaan van 
personeel was de meest pijnlijke. 
Ed adviseerde zijn collega onderne-
mers. “Emotioneel gezien wil je die 

beslissing niet maken. Maar wacht er 
niet te lang mee als het slecht gaat. 
Ons heeft het bijna de kop gekost.” 
Bijna in één adem kon hij met tevre-
denheid melden dat het vertrek van 
het personeel tijdelijk is geweest. Ie-
dereen is weer werkzaam. De zaak 
kreeg de stijgende lijn te pakken 
doordat werd gesneden in het wa-
genpark, de energiekosten flink zijn 
teruggebracht en er geswitcht werd 
van inkooporganisatie. Forum had 
genoeg van Multimate en ging in 
zee met Kluswijs. Een goede keuze 
die veel lucht heeft gegeven. Een 
mooi voorbeeld is de facelift van 
de winkel. Weken lang werd hard 
gewerkt om de zaak een nieuwe 
uitstraling te geven. De bouwmarkt 
is een stuk ruimer en overzichtelij-

ker geworden. Het personeel krijgt 
daarvoor veel complimenten van 
de consument. Sinds de grondige 
verbouwing is de omzet met 19% 
gestegen. Cijfers om van te glimla-
chen, vooral als ze met bloed, zweet 
en tranen zijn gerealiseerd.

Na de reis door de tijd van Ed en 
zijn welkome adviezen werden de 
gasten getrakteerd. Op een bezie-
lende rondleiding van het perso-
neel en op wat lekkers uit de keu-
ken. Duidelijk werd dat Forum veel 
meer is dan alleen een bouwmarkt. 
Het bedrijf bevat een Kleurencafé, 
heeft een tak met bouwmaterialen, 
een bouwtechnisch adviesbureau, 
een keukenafdeling en een profes-
sionele badkamerzone, Bad & Body 
genaamd. Kortom, genoeg ingredi-
enten om wijs te klussen.
 

Inschrijving Jeugdvakantieweek 2014
Ook dit jaar zal de inschrijving 
voor Jeugdvakantieweek 2014 in  
“Dommelzicht” te Dommelstraat 
18 plaatsvinden. De inschrijving 
voor de kinderen van groep 5 t/m 8 
vindt plaats op donderdag 24 april 
van 18.30 uur – 19.30 uur.

Inschrijfformulieren worden ver-
strekt via de Rooise basisscholen. 
Kinderen die niet in Sint-Oedenro-
de naar school gaan hebben via de 
gemeente een brief gehad. Mocht 
u geen inschrijfformulier heb-
ben ontvangen, dan kunt u deze 
downloaden van onze website  
www.jeugdvakantieweek.nl. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
het algemene JVW nummer: 0413-
767290 (bereikbaar tot 21u), of 
mailen naar 
info@jeugdvakantieweek.nl.
LET OP: Ieder aanwezig op 24 april 
wordt er op gewezen dat het die 
avond noodzakelijk is om een volg-
nummer te verkrijgen bij één van de 
aanwezige kerngroepleden. Geen 
nummer in de rij is helaas geen in-
schrijvingsmogelijkheid, dit om 
verwarring te voorkomen en een 
eerlijke inschrijfprocedure te garan-
deren. Er wordt een maximum van 
5 inschrijvingen per ouder/kind ge-
hanteerd. 
Graag maken wij de ouders en an-
dere geïnteresseerden ervan be-
wust dat het elk jaar moeilijker 
wordt om vrijwilligers te vinden 
voor de begeleiding van spellen 
gedurende de week. Wij moedigen 

het dan ook enorm aan om even 
stil te staan bij de vraag of u zich-
zelf wellicht beschikbaar zou wil-
len/kunnen stellen gedurende de 
week. U kunt op het inschrijfformu-
lier van uw kind of via de website  
www.jeugdvakantieweek.nl aange-
ven of en wanneer u eventueel be-
reid bent te komen helpen. Elk dag-
deel dat u zou kunnen is voor ons al 
een enorme bijdrage. De kerngroep 
dankt iedereen bij voorbaat voor de 
inzet! 

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

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 ko-
mende weken stellen we de deelne-
mers aan u voor. Deze week Jeanne  
Wijnakker en Mariëtte Hoozemans.

Jeanne Wijnakker
“In 1995 ben ik begonnen met 
beeldhouwen bij Trudy Broos. Zij 
zorgde voor een goede basis en leer-
de ons de eerste belangrijke begin-
selen voor een goede opbouw van 
het maken van een beeld. Zij liet ons 

vormen maken met klei, niet goed, 
gewoon weer opnieuw beginnen, 
kritisch zijn, maar het belangrijkste 
van alles "kijken!" Nog iedere keer 
als ik met een beeld begin gebruik 
ik de "spelregels]" van Trudy. Ik kijk 
graag naar mensen, observeer ze 
hoe ze bewegen en wat ze doen, sla 
het op en probeer het te verbeelden. 
Ik werk graag in serpentijn maar ook 
met klei en af en toe maak ik grotere 
objecten van gaas gips en andere 
materialen en beschilder ze dan. Als 
tussendoortje kan ik erg genieten 
van het maken van kleine decortjes 

in een blanco wijnkistje. Soms zit ook 
de amateurkunst in een klein doos-
je!”

Mariëtte Hoozemans
“Na al veel creatieve technieken te 
hebben beoefend, was beeldhouwen 
een nieuwe uitdaging.
Het was een totaal andere ervaring 
dan alles wat ik daarvoor heb ge-
daan.  Steen is  weerbarstige materie, 
materiaal met een eigen aard. Steen 
voegt zich niet gewillig tot dat wat jij 
ervan wilt maken. Jij moet je aanpas-
sen aan de steen die je gaat bewer-
ken. De soort en vorm ervan bepalen 
wat je er van kunt maken. Ik laat me 
leiden door de steen. Ik start meestal  
zonder vooropgezet plan,  begin te 
hakken en vijlen en zie dan een vorm 
groeien die ik verder ga uitwerken. 
Het eindresultaat hoeft wat mij be-
treft geen voorstelling van iets te 
zijn.  Ik ervaar het iedere keer als heel 
bijzonder, dat er onder je handen iets 
ontstaat waarbij het oorspronkelijke 
ruwe stuk steen waar je mee begon, 
onherkenbaar is veranderd in een 
eigen creatie. En dan komt nog dat 
verrassende moment dat je na het 
schuren en polijsten de steen in de 
was zet en de structuur van de steen 
wordt onthuld. Een steen getransfor-
meerd tot beeld.”  

Jeanne Wijnakker Mariëtte Hoozemans

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

Koningsdag 
zaterdag 26 april

geopend 
van 8:00 u tot 16:00 uur

Boskantseweg 59 | 5492Bv st-oedenrode | t: 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl



Woensdag 23 april 2014
BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND 
 SONNIUSPARK • SONNIUSWIJK • GENTIAAN 

MooiRooikrantDe20 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Koningsdag 2014
Apparaten over? Lever in!
Wecycle stimuleert samen met ge-
meenten het inleveren van elektrische 
apparaten bij de milieustraat. Dit jaar 
organiseert Wecycle na Koningsdag een 
inzamelactie waarin inwoners worden 
opgeroepen om elektrische apparaten 
en/of spaarlampen in te leveren die 
overblijven na de Vrijmarkt.

De actie
De eerste honderd inwoners die vanaf 
28 april oude elektrische apparaten en/
of spaarlampen inleveren bij de mili-
eustraat, krijgen gratis het spannende 
jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ 
cadeau. Ook worden er per milieustraat 
500 kanskaarten uitgedeeld met kans op 
een leuk uitje voor het hele gezin.

Wecycle
Wecycle zorgt ervoor dat elektrische appa-
raten en spaarlampen die ingeleverd wor-
den op de milieustraat optimaal worden 
gerecycled. Dat is belangrijk, want door 
recycling behouden we de grondstoffen 
voor de toekomst. Ook komen schadelijke 
stoffen niet in het milieu terecht.
Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo per per-
soon aan oude elektrische apparaten 
en spaarlampen in de vuilnisbak. Zonde, 
want zo gaat 35 miljoen kilo verloren 
voor recycling. 
Elektrische apparaten worden via We-
cycle voor meer dan 75% tot 90% ge-
recycled. Spaarlampen zelfs voor meer 
dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: 
het worden na recycling allemaal weer 
nieuwe grondstoffen. Hier worden weer 
nieuwe producten van gemaakt.

Inspraak Preventie- en handhavingsplan alcohol 
Gemeente Sint-Oedenrode 2014-2015

In de gewijzigde Drank- en Horecawet 
(DHW) van 1 januari 2014 is de ver-
plichting opgenomen dat de gemeente-
raad voor 1 juli 2014  een Preventie- en 
Handhavingsplan alcohol vaststelt. Hier-
mee stimuleert het Rijk dat gemeenten 
de beleidsterreinen Volksgezondheid 
(voorlichting en bewustwording) en 
Openbare Orde en Veiligheid (beleid 
en handhaving) verbinden als het gaat 
om alcoholpreventie. Onderzoek heeft 
meerdere malen laten zien dat beide 
beleidsterreinen van belang zijn voor 
effectieve alcoholpreventie bij jonge-
ren. In de gemeente Sint-Oedenrode  
werken we al op deze manier. We leggen 

de huidige aanpak van alcoholpreventie 
en handhaving vast in beleid.

Voordat wij het  preventie- en handha-
vingsplan alcohol ter besluitvorming 
voorleggen aan de gemeenteraad willen 
wij u de gelegenheid geven om een re-
actie te geven  op het concept preven-
tie- en handhavingsplan. De ontvangen 
reacties worden beoordeeld en kunnen 
aanleiding geven om het concept pre-
ventie- en handhavingsplan aan te pas-
sen. Het preventie- en handhavingsplan 
alcohol is na te lezen op de gemeente-
lijke website, www.sint-oedenrode.nl . 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Laatste kans tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers 
De afgelopen weken hebben we inwo-
ners geïnformeerd over het tevreden-
heidsonderzoek onder Mantelzorgers 
dat de gemeente op dit moment uit-
voert. Veel Wmo-cliënten hebben een 
vragenlijst ontvangen met het verzoek 
die aan hun mantelzorger te geven. 
De gemeente Sint-Oedenrode vindt het 
heel belangrijk om te weten hoe man-
telzorgers het zorgen ervaren, of zij 
behoefte hebben aan ondersteuning en 
of zij tevreden zijn over de eventuele 
ondersteuning die zij ontvangen. Maar 

ook, wat er beter kan. Met een goed on-
dersteuningsaanbod wil de gemeente 
voorkomen dat  mantelzorgers  overbe-
last raken. 

Meedoen kan nog t/m 25 april!
Uw deelname aan het onderzoek is erg 
belangrijk voor de gemeente. Heeft u 
de vragenlijst ontvangen en nog niet 
ingevuld? Dan vragen wij u dat alsnog 
te doen. U kunt de ingevulde vragenlijst 
nog t/m vrijdag 25 april terug sturen in 
de antwoordenvelop.

Zondag 4 mei dodenherdenking
Bij het herdenken van 4 mei komen de 
overlevenden van oorlogsgeweld en de 
nabestaanden van oorlogsslachtoffers 
op de eerste plaats. Voor hen staan bij 
de herdenking de eigen ervaringen en 
herinneringen, gekoppeld aan concrete 
mensen en situaties, centraal. Voor hen 
is de jaarlijkse herdenking vooral een 
moment van (gezamenlijke) rouw. 
Voor anderen en jongeren is de her-
denking vooral een eerbetoon aan de 
slachtoffers en een blijk van respect en 
verbondenheid met de oorlogsbetrok-
kenen. De saamhorigheid van het geza-
menlijk herdenken biedt voor velen die 
rouwen een moment van erkenning en 
troost.

Richtlijnen bij 4 mei
Het gemeentebestuur, de Oranje Vereni-
ging, de gezamenlijke Rooms katholieke 
parochies en de Protestantse gemeente 
respecteren de landelijke richtlijnen en 
doen daarom ook een oproep aan alle 
burgers om de onderstaande richtlijnen 
op te volgen: 
•  Van 18.00 uur tot zonsondergang de 

vlaggen (zonder wimpel) halfstok hangen
•  Langs de route gedurende de stille 

tocht  vanaf 19.30 uur, de soberheid 
van de tocht te respecteren

•  Staken van muziek en activiteiten tus-
sen 19.45 uur en 20.15 uur

•  respecteren van de twee minuten stilte 
tussen 20.00 uur en 20.02 uur

Uitnodiging
Het gemeentebestuur, de Oranje Vereni-
ging, de gezamenlijke parochies en de 
Protestantse gemeente nodigen jong en 
oud uit om de 4 mei viering bij te wo-
nen. Tijdens de oecumenische dienst en 
tijdens de ceremonie bij het monument 
krijgen alle kinderen een taak, daarom 
worden zij speciaal uitgenodigd. Voor 
alle (jonge) oorlogsveteranen is een 
plaats gereserveerd in de kerk en bij het 
monument.

Het programma ziet er als volgt uit:
•  18.40 uur: Het opleidingsorkest van 

Harmonie Nijnsel en Scouting Rooi 
heten u van harte welkom op het Kerk-
plein voor de Martinuskerk in het cen-
trum.

•  18.50 uur: Onder begeleiding van het 
Sint Joris Gilde neemt iedereen plaats 
in de kerk. Hier wordt een oecume-
nische dienst verzorgt door Pastor  
Vincent Blom van de Heilige Oda Pa-
rochie en mevrouw Siertsema van de 
Protestantse gemeente.

•  19.30 uur: Iedereen gaat in “stille 
tocht”onder begeleiding van het Sint 
Joris Gilde via de het Kerkplein, Markt 
en de Borchmolendijk naar het oor-
logsmonument bij de Hambrug. 

Bij het oorlogsmonument vindt een ce-
remonie plaats waaronder kransleggin-
gen en twee minuten stilte.
•  20.10 uur: Speelt Harmonie Nijnsel als 

afsluiting het Wilhelmus.

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
Haydnplein 10 5491 ME 11-04-2014 Kappen 1 boom
Klothal 1  5491 KA 24-03-2014 Bouwen schuilgelegenheid
Struikheide 6 5491 LS 07-04-2014 Legalisering hekwerk en 3 lichtmasten
Hoogstraat 48 5492 HG 10-04-2014 Verbouwen kantoorruimte
Struikheide 6 5491 LS 07-04-2014 Legaliseren paardenstal
Zwembadweg 35-37 5491 TE 31-03-2014 Uitbreiden paardensportcentrum
Doornappel 7 5491 KG 18-03-2014 Bouwen carport
Erica 7  5491 VR 14-04-2014 Omzetten agrarische bedrijfswoning  
     naar plattelandswoning
Nijverheidsweg 1 5492 NK 07-04-2014 Uitbreiden bedrijfswoning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Mater 
Lemmenstraat 27 5492 BJ  6 weken  Uitbreiding clubgebouw
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Eversestraat 55 5491 SR 16-04-2014 Omzetten agrarische bedrijfswoning  
     naar plattelandswoning
Odendael 1 5492 CT 17-04-2014 Verbouwen zorgappartement tot  
     woon-kamer
Van Homberghlaan 11 5491 GM 17-04-2014 Plaatsen dakopbouw
Borchmolendijk 31 5492 AJ 18-04-2014 Kappen 1 paardenkastanje, 
     met herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Koevering 2 5491 SX   Gedeeltelijk intrekken van 
     omgevingsvergunning milieu
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
24 april 2014 ter inzage. 

Vergunningen

Inzameling oud papier
Donderdag 24 april
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Gemeentelijke milieustraat is gesloten op Koningsdag
De gemeentelijke milieustraat aan de Eversestraat is op zaterdag 26 april gesloten.

Mari van Hamond

Gezellig samen zingen…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Illegale storting?
sint-oedenrode.nl/meldingen

Huisvuil in de vakantie
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de 
straat. 

In een vakantieperiode worden er 

minder containers en kunststofverpak-
kingsafval aangeboden. Uw huisvuilin-
zamelaar is dan ook eerder bij u in de 
straat.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan het Arabisch Volbloed Stamboek 

voor het houden van het Arabian Horse 
Weekend op 14 en 15 juni 2014 in ma-
nege de Pijnhorst, Bremhorst 6 te Sint-
Oedenrode.

•  Aan Veilig Verkeer Nederland voor het 
houden van een scootmobieltraining op 
19 mei 2014 op het Kerkplein te Sint-
Oedenrode.

•  Aan Friet van Piet Markten voor het hou-
den van een braderie / vlooienmarkt op 
8 juni 2014 op het Ritaplein te Boskant.

•  Aan de Gasthuishoeve voor het houden 
van een opening van 19 tot en met 21 
april 2014 aan de  Liempdseweg 31 te 
Sint-Oedenrode.

•  Van het Fioretti College voor het houden 
van een galafeest op 4 juni 2014 in en 
rondom kasteel Henkenshage te Sint-
Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Aan de Hooidonkse Kano Club voor het 

houden van internationale Kanowed-
strijden op 30 mei en 1 juni 2014 in het 

Dommelpark te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van CV ’t Skrothupke voor het houden 

van een vlooienmarkt op 7 september 
2014 op het parkeerterrein van Ahrend 
tegenover café-bar ’t Kofferen, te Sint-
Oedenrode.

•  Van Café de Dorpsherberg voor het hou-
den van de kermis in Olland van 27 sep-
tember tot en met 30 september 2014 
op het Dorpsplein te Olland.

•  Van de Klassieke Landbouw Werktuigen 
Vereniging voor het houden van het 
Plattelandsfestival op 5 + 6 juli 2014 op 
het terrein van de Vresselseweg 33 te 
Sint-Oedenrode.

Evenementen

Verloren voorwerpen
• Huissleutel met foto

Gevonden voorwerpen
• Beige heren vest met grote kraag. 
• Grijs navigatie systeem Garmin
• Space scooter
•  Zwarte leatherlook damesportemon-

nee met inhoud

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan de Wets Kappersbenodigheden 

voor het innemen van een standplaats 
nabij de Beckart in Nijnsel vanaf 1 juli 
2014 voor het verkopen van kappers-
benodigdheden. De standplaats wordt 
ingenomen op vrijdag.

•  Aan Friet van Piet voor het innemen 
van een standplaats op het Ritaplein 

te Boskant vanaf 1 mei 2014 voor het 
verkopen van friet- en snackproducten. 
De standplaats wordt ingenomen op 
vrijdag.

Hierop is procedure 1 van toepassing.
Meldingen

Standplaatsen

Verkeer

Verkeersmaatregel

Asfaltreparaties aan Ollandseweg en Liempdseweg

In verband met Koningsdag zijn de vol-
gende wegen afgesloten voor het ver-
keer:
•  Vrijdag 25 april 2014 tussen 21.00 uur 

en 01.30 uur de daaropvolgende dag: 
Hertog Hendrikstraat ter hoogte van 
nr. 14, Heuvel, Kerkplein, de Markt. De 
parkeerplaatsen op het linker gedeelte 
(voor de AH) van de Markt blijven toe-
gankelijk.

•  Zaterdag 26 april 2014 tussen 09.00 
uur en 21.00 uur: de Heuvel ter hoogte 
van nr. 44, Kerkplein en de Markt. Van-
af 21.00 uur tot 01.30 uur de daarop-
volgende dag: Hertog Hendrikstraat ter 
hoogte van nr. 14, Heuvel, Kerkplein, 
de Markt. De parkeerplaatsen op het 
linker gedeelte (voor de AH) van de 
Markt blijven toegankelijk.

De afgelopen jaren is veel schade ont-
staan aan de asfaltverharding van de 
Ollandseweg. Deze schade uit zich in de 
vorm van gaten die ontstaan omdat de 
bovenste asfaltlaag (2 à 3 centimeter dik) 
heeft losgelaten.
De herstelwerkzaamheden beginnen op 
dinsdag 29 april met het verwijderen van 

deze bovenste laag asfalt. De dagen daarop 
wordt de weg verder gerepareerd en voor-
zien van een nieuwe asfaltdeklaag. Na vrij-
dag is de weg weer gewoon te gebruiken.
De Ollandseweg is daarom, tussen de Ko-
ninginnelaan en de Bobbenagelseweg, 
gedurende het werk afgesloten voor ver-
keer.

Verloren en Gevonden Voorwerpen

De Blauwe Kei overhandigt 
eerste seizoensbrochure aan 
wethouder cultuur

Afgelopen week bracht Yan van der 
Heijden, directeur van Theater De 
Blauwe Kei, een bezoek aan Jeanne 
van Kemenade-Hendriks, wethouder 
cultuur van de gemeente Sint-Oe-
denrode. Hij overhandigde haar het 
eerste exemplaar van de nieuwe the-
aterbrochure, omdat een toenemend 
aantal inwoners van de gemeente 
Sint-Oedenrode haar weg weet te 
vinden naar het Veghelse theater. 

De brochure wordt deze week huis-
aan-huis in de regio verspreid en be-
vat wederom uiteenlopende soorten 
voorstellingen. Bijzondere producties, 
waaronder de openingsvoorstelling 
op 8 oktober door Les Ballets Troc-
kadero de Monte Carlo. De man-
nen van ’s werelds enige ‘all-male’ 
dansgezelschap dansen verkleed als 
vrouw op humorvolle wijze klassie-
kers als Het Zwanenmeer. Maar ook 

genres als cabaret en muziek zijn, 
met namen als Paul de Leeuw, Marc-
Marie Huijbregts, Jandino Asporaat, 
Harrie Jekkers, Frans Bauer en Frank 
Boeijen, ruim vertegenwoordigd. Kijk 
op www.blauwekei.nl voor het volle-
dige nieuwe programma.

Paaspop: ideaal vermaak voor jong en oud

Leeftijd is geen issue op Paaspop. 
Zowel jong als oud kan zich op-
perbest vermaken op het steeds 
drukker wordende festival in 
Schijndel. Meisjes van zestien, ke-
rels van achtenveertig, vrienden-
groepen van in de twintig. Alles 
kwam voorbij. Allemaal beleefden 
ze een bijzonder Paasweekend.

Drukker dan ooit. Dat was het 
vooral op zaterdagavond in de 
grote tent van Mainstage. Dat 
kwam door de grootste act ooit 
van Paaspop. De line-up van dit 
jaar was sterker dan bijvoorbeeld 
die van het Lowlands festival vorig 
jaar. Dat kwam door grote namen 
als The Prodigy en Kaiser Chiefs, 
die afsloten op zondag. Het was 

maar goed dat de tent dit jaar iets 
groter is gemaakt, want anders kon 
het sowieso niet binnen. De act? 
Werelds, met beats die om de oren 
vlogen. Opzwepend met druppels 
zweet tot gevolg. Los dansen was 
er niet bij. Beuken met de buurman 
wel. Niet alleen daar was het prop-
pen geblazen. Bij meerdere optre-
dens stonden rijen tot buiten en 
was het binnen hopen dat je vrien-
den in de buurt bleven. 

Misschien was dat het enige smetje 
op een verder prima verlopen festi-
val. Er was weer eens muziek voor 
iedereen. Van hardrock tot house, 
van 90’s platen tot metal. Dat le-
verde een wirwar van stromen, 
een smeltkroes aan kledingstijlen. 
Geen zin om naar een optreden te 
gaan door het lekkere weer? Dat 
is op Paaspop geen straf. Lekker 
buiten zitten om mensen te kijken 
was voor veel bezoekers al een 
attractie op zich. Kijken en beke-
ken worden, met een biertje in de 
hand. Paaspop zorgde weer voor 
het ultieme festivalgevoel.Foto’s Henk van Abeelen

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,
apk keuring

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740
www.lvandewarenburg.nl
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24 april                 
Lunch pastoraal team 12.30-14.00 

27 april                
Gildemis, Martinus-C 09.30-10.30

28 april               
Biddende moeders 13.00-14.15        
Parochiezaal Nijnsel

29 april                
Doopvoorbereiding 20.00-21.30

2 mei                    
Viering Odendael 10.00-11.00

5 mei                    
Mogelijkheid pastoraal gesprek
Odendael 13.30-17.00

6 mei                    
Catechese cursus 18.00-22.00
Bijeenkomst parochiebestuur
20.30-22.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Iedere ontmoeting met Jezus verandert ons leven.

Paus Franciscus

genda

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

Aanmelding vormsel
Kinderen van groep 7 die er over 
denken om volgend schooljaar het 
vormsel te gaan doen, kunnen zich 
tot 20 mei a.s. opgeven voor een 
informatiebijeenkomst in juni. Voor 
meer informatie: 
www.heiligeodaparochie.nl 
onder “informatie vormsel”.

Gedachteniswoord 
Frans van der Lugt sj
Het in memoriam, uitgesproken op 
Palmzondag in de St. Martinuskerk 
voor pater Frans van der Lugt, is te-
rug te lezen op de website van de 
parochie. In zijn gedachteniswoord 

blikt medebroeder Jan Peters terug 
op het leven van pater Frans van der 
Lugt, zijn aanwezigheid in Syrië en 
zijn moord.

Woord van dank
Voor allen die zich hebben ingezet 
voor het welslagen van de vieringen 
in de Goede Week en met Pasen een 
bijzonder woord van dank. Het is ie-
dere keer weer mooi te ervaren dat 
zovelen actief zijn om  deze bijzon-
dere week tot een echt hoogtepunt 
te maken. Aan u allen veel dank. 
Uw inzet als koster, koorzanger, 

organist, dirigent, lector, als lid van 
de siergroep of de poetsploeg, als 
misdienaar of acoliet (en wellicht op 
zoveel andere wijzen)  hebben aan 
deze waardige viering bijgedragen. 
Dank daarvoor.
    
Pastoraal Team Odaparochie.

Zaterdagmissen
Nu de kerken van Boskant en Eer-
schot zijn onttrokken aan de ere-
dienst, zal er vanaf mei een nieuw 
rooster ingaan betreffende de za-
terdagvieringen in onze parochie. 
Vanaf 3 mei zal er iedere zaterdag 
een eucharistieviering zijn in de  

St. Martinuskerk te St. Oedenrode: 
aanvang 18.30 uur. Daarnaast wordt 
er afwisselend in Breugel (oneven 
weken) en Olland (even weken) een 
viering gehouden. In Breugel vindt 
deze viering plaats om 18.30 uur en 
in Olland om 17.30 uur.

4 mei: dodenherdenking
Op zondag 4 mei herdenken wij alle 
slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en van oorlogen en vredes-
operaties nadien. Op deze avond 
zijn er twee oecumenische gebeds-
vieringen ter voorbereiding op de 
landelijke herdenking die om 20.00 
uur wordt gehouden op de Dam 
in Amsterdam en op zovele andere 

plaatsen in ons land. Om 19.00 uur 
is er een oecumenische gebedsvie-
ring in de St. Martinuskerk van Sint-
Oedenrode. Om 19.30 uur vindt 
deze viering plaats in de kerk van de 
Eenheid in Christus  aan de Zand-
straat te Son. We hopen dat velen 
meebidden om vrede in de wereld.

Begin van de meimaand
De meimaand is vanouds toegewijd 
aan de Moeder Gods Maria. Velen 
trekken in de meimaand naar Den 
Bosch, Handel, Ommel of de H. Eik 
in Oirschot. Ook gaan zo’n 1300 ge-
lovigen uit ons bisdom op bedevaart 
naar Lourdes. In onze Odaparochie 

openen we de meimaand op zondag 
4 mei. ’s Morgens is er om 9.30 uur 
een openluchtmis bij de Mariaka-
pel op de Mosbulten bij Breugel en 
’s middags om 15.00 vindt er een  
Marialof plaats bij de Mariakapel aan 
de Kasteellaan te Sint-Oedenrode.

Heiligverklaring Johannes XXIII en 
Johannes Paulus II

Zondag 27 april aanstaande zal Paus 
Franciscus twee van zijn voorgan-
gers heilig verklaren: Paus Johannes 
XXIII en Paus Johannes Paulus II. 
Heel de gemeenschap van de Kerk 
mag deze twee nieuwe heiligen in 
haar midden begroeten. Beide Pau-
sen hebben een grote betekenis 
voor Kerk en wereld: Johannes XXIII 
nam het initiatief tot het Tweede  
Vaticaansconcilie. Johannes Paulus II 

heeft zijn hele pontificaat in het te-
ken gesteld aan het implementeren 
van de conciliebesluiten in het leven 
van de Kerk. Op 26 en 27 april zijn 
er in de kerken van onze parochie 
speciale gedachtenisprentjes ter her-
innering aan deze heiligverklaring. 
Op zondagmorgen 27 april zendt de 
RKK de plechtigheden vanuit Rome 
rechtstreeks uit via Ned. 2

Openingstijden parochiecentrum
Tijdens de meivakantie (van 28 april 
t/m 9 mei) is het parochiecentrum 
geopend en telefonisch bereikbaar 
op dinsdag en donderdag van 10:00
uur tot 12:00 uur. Voor dringende 

pastorale zaken, zoals het ontvan-
gen van de ziekenzalving of in geval 
van overlijden, ook buiten deze uren 
bereikbaar via achterwacht.

Van de pastores

Het is Palmzondag. De evangelist 
Lucas vertelt hoe Jezus, vlak voor 
hij van de Olijfberg naar beneden 
gaat. uitkijkt over de stad Jerusa-
lem. Hij ziet voor zich hoe de stad 
jaren later omsingeld zal worden, 
uitgehongerd en totaal verwoest en 
de bevolking uitgemoord. En Jezus 
barst bij die gedachte in tranen uit.

Ook Frans van der Lugt heeft ge-
huild over de verwoesting van zijn 
omsingelde stad Homs en vooral 
over de vele menselijke slachtof-
fers. Want veel meer dan de kapot 
geschoten huizen of de bedreigde 
religieuze kunstschatten waren het 
toch de mensen, alle mensen, die 
hem ter harte gingen.
In Jezus’ dagen was het Nabije Oos-
ten een smeltkroes van culturen en 
godsdiensten, een broednest ook 
voor maatschappelijke tegenstellin-
gen en gewelddadige bewegingen. 
Soms lijkt er in tweeduizend jaar 
weinig veranderd.

Frans bracht het grootste deel van 
zijn leven door in Syrië, in deze 
smeltkroes. Het werd zijn leven. Hij 

voelde zich diep met de mensen 
hier verbonden, vooral met ieder 
die het moeilijk had: mensen met 
psychische vragen en problemen, 
zoekende mensen, gehandicapte 
kinderen. En dan vielen voor hem 
de grenzen tussen kerken en gods-
diensten weg. 
De komende week herdenken 
wij dat ook Jezus werd vermoord. 
Waarom? Omdat sommige macht-
hebbers hem als een lastpost, een 
sta-in-de-weg beschouwden voor 
hun positie en hun politieke doel-
stellingen. 

En Frans? Wellicht werd ook hij 
door zijn openheid, door het feit dat 
hij niemand wilde afschrijven, con-
tact bleef zoeken met alle groepe-
ringen in de maatschappij en con-
sequent open stond voor elk mens, 
wellicht werd hij daardoor toch een 
sta- in-de-weg voor een van de vele 
strijdende partijen.
Frans, een mens als Jezus.

Pater Jan Peters
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Leerlingen groep 6 beleven Kruisweg in kerk en bij 
Calvarieberg

De afgelopen twee weken zijn leer-
lingen van groep 6 met de klas op 
bezoek geweest in de kerk. Ik liep 
een ronde mee met groep 6 van mijn 
school in Boskant. Iemand van het 
pastoraal team, nu Vincent Blom, 
ontving de groep in de dagkapel, 
waar we eerst naar de glas-in-lood-
ramen keken. Daar zag je het oudste 
stripverhaal staan: De geboorte van 
Jezus. Dit is voor kinderen heel her-
kenbaar en duidelijk. 

Deze dag stonden we stil bij de sterf-
dag van Jezus. In de kerk is hier een 
stripverhaal van te zien. Samen gin-
gen we op zoek en al gauw vonden 
we de eerste en tweede statie van de 
Kruisweg. Het grote kruis viel meteen 
op en dat kruis staat eigenlijk voor 
pijn en verdriet; waarom kun je dat 
hebben? Er werden allerlei dingen 
genoemd en voor al die dingen sta-
ken we een kaarsje aan om onder die 

statie te zetten. Zo werden ook de an-
dere staties bekeken en besproken…. 
eindigend bij het kruis waar we een 
kaarsje lieten branden voor al diege-
nen die ons dierbaar zijn en waar we 
afscheid van hebben genomen.
Toen we het ‘stripverhaal’ de Kruis-
weg hadden bekeken en er over 
hadden gesproken,  gingen we het 
beleven. Een heleboel attributen 
lagen achter het altaar bij elkaar: 
een palmtak, dobbelstenen, ha-
mer, nagels en nijptang, zwachtels, 
een doornen kroon, lans, touw en 
zweep. emmer met spons en azijn, 
een kruik met mirre, het kleed van 
Jezus, een koningsmantel, een bord-
je inri, bloemen, een lantaarn, een 
ladder en een heel groot zwaar kruis. 
Met al deze spullen liepen we naar 
de Calvarieberg. Ook in de Calvarie-
berg zijn met beelden vijf fragmen-
ten van het lijdensverhaal tot aan 
Pasen te zien. De leerlingen mochten 

de attributen bij het passende beeld 
of de beeldengroep gaan leggen. Er 
ontstonden mooie gesprekken en er 
werden goede vragen gesteld. Hoe 
mooi kan aanschouwend onderwijs 
zijn? Deze leerlingen hebben ieder 
jaar op school de verhalen gehoord 
van de Goede Week en Pasen, maar 
ik weet zeker dat deze keer ditzelfde 
verhaal heel wat beter doorgedron-
gen is door de beleving, meer indruk 
heeft gemaakt en beter onthouden 
zal worden……
Met een ansichtkaart van de Calva-
rieberg als herinnering gingen deze 
leerlingen terug naar school. Aan 
wie zullen ze deze kaart sturen en 
wat willen ze er nog over vertellen ?
Ik ben blij dat ik deze ronde mee 
mocht lopen, ook ik heb de Kruis-
weg beleefd en ben er weer wat wij-
zer van geworden.

Trudis Duffhues 

Springplank helpt Hulphond.nl met Lentefeest

De bonnetjes vlogen over de toon-
bank. De warme broodjes en andere 
lekkernijen volgden niet veel la-
ter. Voor 0,50 cent per stuk werden 
bonnetjes verkocht. Die konden de 
bezoekers van het Lentefeest ruilen 
tegen iets lekkers, of tegen een leuk 
product. Slim bedacht door de kin-
deren, want het leverde een mooi 
bedrag op voor Stichting Hulphond 
Nederland: 1000 euro.

Hulphond Nederland is het expertise-
centrum voor het opleiden en inzet-
ten van hulphonden voor zowel de 
medische als therapeutische zorg. De 
stichting leert honden 70 vaardighe-

den om mensen met lichamelijke be-
perkingen of therapeutische behoef-
ten te helpen. Dit zijn mensen met 
zware fysieke beperkingen, epilepsie, 
trauma’s als ook kinderen en jonge-
ren met een verstandelijke beperking 
en/of ernstige gedragsstoornissen. 
Het doel is om de zelfstandigheid 
van deze mensen te vergroten en 
deelname aan de samenleving te be-
vorderen. Hulphond Nederland leidt 
4 soorten hulphonden op: ADL-hulp-
hond:  De afkorting ADL staat voor 
Activiteiten in het Dagelijks Leven. 
Een ADL-hond helpt iemand met 
een lichamelijke beperking. Epilepsie-
hulphond: De epilepsiehond is een 

signaleringshond die speciaal wordt 
opgeleid voor mensen met epilepsie. 
De hond is getraind om te waarschu-
wen en te helpen voor, tijdens en 
na een aanval.  PTSS-hulphond: De 
PTSS-hulphond is een signalerings-
hond die speciaal wordt opgeleid 
voor mensen met Post Traumatisch 
Stress Syndroom (PTSS). Een PTSS-
hulphond helpt zijn baas om te gaan 
met stress veroorzaakt door traumati-
sche ervaringen. Therapie-hulphond: 
Een therapie-hulphond is getraind 
om jongeren en kinderen met een 
verstandelijke beperking en/of ern-
stige gedragsstoornissen emotioneel 
en sociaal beter te laten ontwikkelen.

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

Kerkberichten
ODENDAEL

Zondag 27 april 10.00 uur: woord- en 
communieviering met Odendael-koor. 
Intenties: Jan Dortmans, jaargetijden en 
overleden fam. Dortmans, Jan Schaijk. 

Vrijdag 2 mei 10.00 uur. 1e Vrijdag 
van de Maand. Eucharistieviering met 
Odendael-koor.  

SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zaterdag 26 april
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            

Zondag 27 april
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor (via de analoge UPC 
kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek van 
de Ven-de Jong, overleden ouders van 
Heeswijk-van Vroonhoven.

Zondag 4 mei
18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor. Openluchtmis bij 
het kapelletje op de Kuilen.
Intenties: Ad Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Mies Merks- van de Rijt, 
Frans van de Wijdeven, overleden fami-
lieleden Foolen-Vos, Norman Tee, Irma 
Melchior, overleden ouders Donkers-Pij-
nenburg, Marijke Tonneijk-Rooijakkers.

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 26 april 18.30 uur 
Toon Saris (mgd)
Bert en Jans  vd Steen – Krol (jgt)
Dirk en Harry vd Meijden (sterfdag)
Zondag 27 april  09.30 uur 
Ties en Anna vd Loo – v Lieshout (verj)
Piet v Aarle (jgt)

Maandag 28 april 09.00 uur
Dinsdag 29 april 19.00 uur 
Woensdag 30 april 19.00 uur 
Donderdag 1 mei 09.00 uur 
Vrijdag 2 mei 09.00 uur 
(aansl. aanbidding)

Overweging 26 en 27 april
Komende zondag worden er twee 
pausen heilig verklaard, voorwaar een 
bijzondere gebeurtenis. In het evan-
gelie gaat het ook over een bijzondere 
gebeurtenis: Jezus verschijnt aan zijn 
leerlingen – eerst aan de groep, en een 
week later nog eens apart aan Tomas. 
Die was er de eerste keer niet en wei-
gerde het verhaal van de anderen te ge-
loven. En daarom komt Jezus opnieuw: 
Hij wil dat allen tot geloof komen. Dat 
wil de Heer ook vandaag, en de Kerk 
mag – geleid door de opvolger van de 
eerste onder die apostelen – daartoe de 
Blijde Boodschap verkondigen en van 
Hem getuigen. Dat lijkt vandaag de dag 
niet erg te lukken; velen weigeren net 
als Tomas dat verhaal te geloven. Wie 
weet komen ze eens toch tot dat ge-
loof, maar laten wij ondertussen in ons 
doen en laten vooral mensen zijn die de 
Heer aan anderen laten zien en voor wie 
geldt: “Zalig die niet gezien en toch ge-
loofd hebben”.   

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 26 april, 17.30u
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Riek Kastelijn-van Eck

MARTINUSKERK

Zondag 27 april  9.30u.: Gildemis met 
het Martinuskoor.
Intenties: Cees en Toos Timmermans-
van den Broek, Miet Oppers-Schepens, 
Piet en Anneke van de Sande-de Wit, 
Toon en Anna de Korte-van Kempen, 
Carel en Anna van Kempen-van de 
Pas, Gerard en Jo Renders-van Lith, Ria 
Tops-van Heugten, Johan Schepens en 
overl. familie Schepens en van den Oe-
ver, Nelly van den Biggelaar-van Boxtel, 
Sjaantje van Nostrum-Rovers, Overl. 
ouders Lathouwers-Foolen.

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

PROTESTANTSE KERK KNOPTORTEN
 
Zondag 27 april, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Mw. Nieuwenhuizen.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  27 april om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd koor en 
om 12.30u. doop van Luc van Gastel en 
Lotte Middendorp. 
Intenties:  Leo Sanders, Jans v.d. Meer-
akker, Annie Latijnhouwers- Pijnenburg, 
Cisca van Dongen- v.d. Laar, Martien 
van Kessel, Mia Gibbels- de Wit, Noud 
en Maria v.d. Aa- Vogels, Toos Bekx- 
Verhoeven.
Dinsdagavond 29 april 19.00 uur.
3de Noveen H. Antonius van Padua 
         
SINT PETRUS’  BANDEN-KERK,
SON

Woensdag 23 april
19.30 uur: Eucharistieviering

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

Zondag 27 april
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
intenties: Mariet van Lieshout-Verkuijlen 
(1e jaargetijde), Willem en Grarda van 
Kemenade-Nouwens, Theo van Bok-
hoven, Wiesje Spit-Fijen, Jan en Nanny 
Venselaar-Schroots, Nico Jonker.

Maandag 28 april
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 30 april
19.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 2 mei, Eerste Vrijdag van de 
maand
08.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 3 mei
geen viering in Son of in Breugel
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Mooi op  leeftijd
Alzheimer Café
Op maandag 28 april wordt in res-
taurant-zaal De Nachtegaal, Box-
telseweg 15 te Schijndel, weer een 
avond van Alzheimer Café Regio ’t 
Groene Woud georganiseerd. Het 
thema van de avond is: Humor en 
Dementie

Verandert de beleving van humor als 
iemand dementie krijgt? Het (nood-
zakelijk) gebruik van humor in het 
contact met mensen met dementie 
is voor mantelzorgers en voor pro-
fessionals vaak moeilijk. Wat is hu-
mor eigenlijk, wat is de functie van 
humor? Ouderenzorg organisatie De 
Wever wil graag de opgedane ken-
nis delen met mantelzorgers, vrijwil-
ligers en professionals. In de lezing 

is aandacht voor het bewust worden 
van uw lach en uw humor. Hoe kunt 
u humor gebruiken als ondersteuning 
in de communicatie met mensen met 
dementie? Het is bewezen dat humor 
een goed hulpmiddel is om contact te 
maken. Ook in moeilijke momenten 
kan humor helpen om weer in balans 
te komen. Humor kan u helpen om 
het samen prettiger te hebben. Een 
lach doet uzelf goed, maar ook de 
ander. Graag nodigen wij u uit voor 
de lezing “een lach verzacht”. Gast-
spreker: Corrie Aarts, Projectmana-
ger DOT bij De Wever Tilburg. Vanaf 
19:00 uur is iedereen van harte wel-
kom. Het programma start om 19:30 
uur en de avond wordt afgesloten 
om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Boskants lentefeest en bedevaart 
naar Handel
Op  woensdag 7 mei a.s. aanvang 
14.00 uur is er in zaal De Vriend-
schap een lentefeest van de Bos-
kantse KBO. De lente zorgt voor 
nieuw elan. 

De sneeuwklokjes hebben plaats 
gemaakt voor de hyacinten en de 
pinksterbloemen. Dus ook voor ons 
de hoogste tijd om de bloemetjes 
gezellig buiten te zetten. Laten we 
proberen er een gezellige middag 
van te maken, met veel verrassin-
gen. Ook het Duo Hijmweej staat 
daar garant voor.
Het is een duo dat heimwee heeft 
naar de muziek uit de jaren 50, 60 
en 70. Ook spelen ze meer moderne 
nummers. Entree, koffie, thee en lo-
terij gratis. Graag opgeven tot 1 mei.

Op  woensdag 14 mei is er de Ma-
riaviering in Handel. Al vanaf het jaar 
1220 is Handel een bedevaartsplaats 
voor onze Lieve Vrouw. Vandaar dit 

klein gebed:
Bijna 800 jaren.
Is thans in dit heilzaam oord.
Uit de mond der Christen scharen
Heilige Maagd, Uw lof gehoord.
Zegen steeds het huis des Heren.
Help hen die U vereren.

De K.B.O. Boskant, Olland en Nijn-
sel sluiten zich aan. We vetrekken 
per fiets om 12.30 uur
De afstand is 33 km. met een mooie 
fietsroute. Per auto vertrek om  
13.30 uur. Adres: Onze Lieve Vrou-
we straat 57 b, 5423 SJ, Handel. De 
eucharistieviering begint om 14.30 
uur. Na deze dienst gaan we naar 
de fam. Versantvoort, Gagelweg 4, 
5423 VR. Daar is de koffie met 2 
worstenbroodjes en een consump-
tie. Gaat U ook mee? Graag opge-
ven i.v.m. de reservering voor 8 mei. 
Boskant bij Toon Hageman, Olland 
bij Riny Groot en Nijnsel bij Tonny 
Donkers.

Afsluiting Verhalentafel Nijnsel

Donderdag 17 april was de laatste 
bijeenkomst van het seizoen van de 
Verhalentafel Nijnsel in basisschool 
Antonius van Padua. 

Tien bijeenkomsten vonden er dit 
seizoen plaats. In deze bijeenkom-
sten konden senioren uit Nijnsel 
letterlijk hun verhaal kwijt. Dankzij 
de inspanning van een zestal ge-

motiveerde Nijnselnaren, directie en 
medewerkers van de basisschool en 
BSO Bellefleur.

Door samen over vroeger te praten, 
ontstonden er mooie momenten van 
ontmoeting, herinneringen ophalen 
en geheugens opfrissen. De ‘Verha-
lentafel’ van Nijnsel werd als project 
aangemeld in de categorie ‘buurt’ 

bij het Oranje Fonds Kroonappels en 
werd winnaar van de gemeentelijke 
stemronde. Het ontving daarvoor 
een oorkonde. De bijeenkomst werd 
afgesloten met de diaserie over Nijn-
sel in de jaren zeventig.  Een derde 
editie van deze bijeenkomsten staat 
op stapel. Hoe die er uit zal zien, 
wordt nog over ‘getafeld’.  

Lekker smullen tijdens paasbrunch Hof van Rode

Afgelopen weekend was het ook Pa-
sen voor de bewoners van Hof van 
Rode. Wisa van Dapperen had een 
paasbrunch georganiseerd die op 
zaterdag gehouden werd. De tafels 
waren mooi versierd met de bijpas-
sende decoraties en de soep stond 
al lekker te pruttelen. Kortom, ge-
nieten geblazen voor degenen die 
aanschoven.

Iedereen ging gezellig bij elkaar zit-
ten en er werd over van alles ge-
kletst. Asena, de kleindochter van 

Wisa, hielp mee en liep voortdurend 
rond om wat lekkers op de tafels 
te zetten. Het eten bestond onder 
andere uit een soepje vooraf, paas-
eitjes, gevulde eitjes en krokketten. 
Ook kon er gekozen worden voor 
belegde broodjes. Deze waren ge-
sponsord door Bakkerij Bekkers. Als 
drinken stond een glas sinaasappel-
sap op het menu. Dit alles vormde 
het recept voor een lekkere en ge-
zellige paasbrunch voor het vijftigtal 
deelnemers.

Scootmobieltraining Vergroot 
Vaardigheid én Veiligheid
Onlangs is in Sint-Oedenrode een 
lokale afdeling van Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) opgericht die voor 
2014 al een flink aantal projecten 
op de agenda heeft gezet. Samen 
met de Stichting Toegankelijkheid 
Sint-Oedenrode is een scootmo-
bieltraining één van die projecten. 
De ervaringen uit voorgaande jaren 
komen daarbij goed van pas.  

Er is een werkgroep gevormd, waar-
in VVN en de Stichting Toeganke-
lijkheid Sint-Oedenrode intensief 
samenwerken met BrabantZorg 
Odendael – incl. afdeling ergothe-
rapie-, afdeling WMO van de ge-
meente Sint-Oedenrode, Welzijn De 
Meierij en KBO Centrum.

De scootmobieltraining wordt in 
2 dagdelen gegeven. Maandag-
middag 12 mei: verkeerstheorie in 
woord en beeld, ergonomie voor 
een ontspannen en optimale zithou-
ding en oefeningen om soepel te 
blijven, een oog- en gehoortest.
Maandagmiddag 19 mei: praktijk-
middag met vaardigheidsparcours 
plus een leerzame rit door een wijk 
en buitengebied. 
Aanvang telkens om 13:30 uur en 
afsluiting om ca. 16:15 uur. Aan het 
eind van de training wordt een deel-
namecertificaat uitgereikt. Aan de 
deelnemers wordt een geringe eigen 
bijdrage gevraagd van € 5,00 voor 

beide dagdelen samen. Daar zijn 
koffie/thee en een duidelijk boek 
met verkeersregels en –borden bij 
inbegrepen. Betaling van de eigen 
bijdrage: bij binnenkomst op de 1e 
trainingsdag. Zowel 12 als 19 mei 
starten we in Odendael.
Alle scootmobielgebruikers en ge-
bruikers (m/v) van een elektrische 
buitenrolstoel worden van harte uit-
genodigd om aan deze training deel 
te nemen. Gelet op de ruimte en het 
programma is het maximale aantal 
deelnemers vastgesteld op 40. Als er 
meer aanmeldingen zijn, bepaalt het 
lot de deelname. Aanmelden kan: 
Door een aanmeldingsformulier vol-
ledig ingevuld vóór donderdag 1 mei 
bij de receptie van Odendael in te le-
veren. (Adres: Odendael 1, 5492 CT 
Sint-Oedenrode)  óf  per post in te 
sturen aan: Stichting Toegankelijk-
heid Sint-Oedenrode, Wielewaal 38, 
5492 PC Sint-Oedenrode.

Veel scootmobielrijders (m/v) zijn al 
persoonlijk benaderd. Aanmeldings-
formulieren zijn ook bij de receptie 
van Odendael, Welzijn De Meierij 
en Stichting Toegankelijkheid Sint-
Oedenrode verkrijgbaar.  Voor even-
tuele vragen kan men vanaf 15 april 
bellen/mailen naar Dhr. A. Buiting 
van Stichting Toegankelijkheid,  te-
lefoonnummer (0413) 47 34 58 of 
0621-631008. E-mail: toegankelijk-
rooi@upcmail.nl  

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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De Duitse inval (deel 2)
Twee weken geleden kon u lezen 
over de gebeurtenissen en de gevoe-
lens die Janus van Kuijk had op vrij-
dag 10 mei 1940. Die dag vielen de 
Duitsers Nederland binnen, een dag 
later op zaterdag 11 mei kwamen de 
eerste vluchtende Nederlandse sol-
daten op Zwijnsbergen voorbij. Kort 
daarop bliezen Nederlandse troepen 
de bruggen over het Wilhelminaka-
naal op. 

Deze bruggen waren enkele maanden 
geleden al voorzien van springladin-
gen en ze werden bewaakt door mili-
tairen. Die militairen moesten voorko-
men dat iemand zo maar ongevraagd 
de brug op zou blazen en ze moesten 
zelf de brug opblazen nadat ze daar-
toe een bevel hadden gekregen. 
Op dezelfde middag gingen ook de 
Dommelbruggen in Nijnsel en in Sint-
Oedenrode de lucht in. Van de hui-
zen die tot een paar honderd meter 
van zo’n brug stonden werden de 
meesten beschadigd: de ruiten eruit 
en de daken kapot. De huizen die het 
dichtst bij de brug stonden waren er 
natuurlijk het ergst aan toe.
De Nederlandse troepen hadden 
niet alleen de bruggen over het Wil-
helminakanaal en de Dommel van 
springladingen voorzien, maar ook de 

bomen naast de Lieshoutseweg.  Die 
hebben ze toen ook laten ontploffen 
en de bomen vielen keurig over de 
weg. Die omgevallen bomen waren 
voor de moffen echter geen ernstige 
hindernis. Ze waren in een mum van 
tijd doorgezaagd en verwijderd en er 
was geen enkele Nederlandse soldaat 
in de buurt, die ze daar bij hinderde.
In die tijd waren er in onze streek nog 
niet zo héél veel mensen die een radio 
hadden. Op de plaatsen waar ze zo’n 
toestel hadden, werd er veel naar ge-
luisterd. Aan datgene wat je hoorde 
kon je echter geen touw vastknopen. 
Er werd nog van standhouden gespro-
ken en ik geloof zelfs van overwinnin-
gen, op het moment dat een groot 
deel van het leger aan het vluchten 
was. Op zaterdag 11 mei hoorden en 
zagen we zelf dat er van weerstand 
maar weinig sprake zou zijn.
Haj Verhagen (Hêjkù), die dicht bij de 
Dommel woonde, vertelde die zater-
dag dat hij aan de overkant van de 
Dommel, in de beemd, spionnen had 
zien lopen. We geloofden daar echter 
niet veel van. Wat hadden die daar te 
zoeken?

Lees binnenkort verder in 
DeMooiRooiKrant

Anthony Beauchamp Venner

In de periode van september en ok-
tober 1944 hebben 23 Britse solda-
ten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid 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?

Tony werd geboren op 16 april 1919 
in het zuiden van Engeland als zoon 
van Lieut. Comdr. Beauchamp en 
Mollie Venner. Hij kon goed leren en 
studeerde zelfs aan de universiteit 

van Oxford.
Hij hield van tennissen en paard rij-
den. In 1943 was hij in het leger al 
luitenant in de 2nd Northampton-
shire Yeomanry en trainde hij in de 
Yorkshire Wolds. In deze periode 
trouwde hij met het Franse meisje 
Antoinette. Ze gingen wonen in 
Cookham Dean (Graafschap Berk-
shire) waar ook zijn ouders woon-
den.

In maart 1944 is daar hun zoon 
Michael geboren. Op 18 juni 1944 
landde zijn regiment in Frankrijk, 
vlakbij Courseulles-sur-Mer. Op 30 
juni werd hij bevorderd tot kapitein 
als 2de in het commando van het  A-
squadron om een gesneuvelde offi-
cier te vervangen. Op 19 juli kreeg hij 
het commando over A-squadron. Na 
een reorganisatie van het regiment 
na zware verliezen werd hij opnieuw  
2de in het commando onder een 
nieuwe squadronleider. De verliezen 
waren zo groot dat dit regiment in 
augustus 1944 moest worden ont-
bonden. De overgebleven soldaten 
werden als versterkingen bij verschil-
lende andere legeronderdelen van 
de 7th Armoured Divisie ingedeeld. 
Tony werd op 28 augustus van dat 
jaar overgeplaatst naar de 8th King’s 
Royal Irish Hussars.
 
Op 26 september 1944 was Lieute-
nant Tony Venner met zijn tank , die 
op dat moment bestuurd werd door 
Eric Thomas,  in de buurt van Olland. 
Tony is toen uit zijn tank gegaan 

voor overleg met een Amerikaanse 
officier. Ze gebruikten het struik-
gewas als dekking, maar dat bleek 
onvoldoende, want ze werden daar 
getroffen door granaat– of mortier-
vuur. Amerikaanse soldaten van de 
medische troepen hebben hen naar 
Sint-Oedenrode teruggebracht. Vol-
gens Eric Thomas had Tony Venner 
zeer zware buikverwondingen en is 
kort daarna gestorven.
Het is vreemd dat Tony  
Venner in de 2nd Northamptonshire 
Yeomanry(2nd N.Y.) na eerst Lieute-
nant te zijn geweest en vervolgens 
Captain, na overplaatsing naar de 
8th King’s Royal Irish Hussars(8th 
K.R.I.H.) weer Lieutenant was. De 
reden waarom hij meerdere rangen 
had, is jammer genoeg niet te ach-
terhalen. Op zijn grafsteen staat dat 
hij Captain was bij de 2nd N.Y.; in de 
roll of honour van de 2nd N.Y. komt 
hij  echter niet voor;  in die van de 
8th K.R.I.H. wel, maar dan als lieu-
tenant.

Hoe dan ook: Tony Venner heeft op 
26 september 1944 zijn leven ge-
geven voor onze vrijheid! (Op zijn 
grafsteen staat abusievelijk 25 sep-
tember vermeld.)
In februari 1996 heeft zijn zoon  
Michael met zijn twee dochters voor 
het eerst van zijn leven het graf van 
zijn vader bezocht. Michael die zijn 
vader nooit gekend heeft, schreef 
Louis Kleijne later dat hij het een 
emotionele en aangrijpende ervaring 
had  gevonden.

Standhouders gevraagd 
voor braderie Den Bosch

18 mei
tel: 06-17863144

PUNTJE 
PATAT

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

Alles uit eigen keuken!

Vervolg voorpagina
Gasthuishoeve biedt de producten van het Groene Woud

Voor de opening van de Gasthuis-
hoeve had initiatiefnemer Eric van 
de Hurk zich geen mooier weer voor 
kunnen stellen. De zon liet zich het 
afgelopen weekend regelmatig zien 

aan de Liempdseweg. De Gasthuis-
hoeve is een streekbelevingscentrum 
waar zowel particuliere als zakelijke 
klanten kennis kunnen maken met 
de producten uit het Groene Woud.

Gasthuishoeve biedt de producten 
van het Groene Woud
“Een paar jaar geleden hebben we 
hier Central Point Brabant opgezet”, 
vertelt Eric van den Hurk. “Daarin 
werken verschillende boomkwekers 
uit de regio samen om hun logistiek 
efficiënter in te richten om de kos-
ten laag te houden. Die werkwijze 
sloeg aan en ook vanuit de particu-
lier e markt kwam er steeds meer 
vraag naar plantmateriaal en andere 
streekproducten. Daarom hebben 
we de koppen bij elkaar gestoken en 
dat werd de Gasthuishoeve”.

Geen tuincentrum
“De Gasthuishoeve is geen tuincen-
trum. We hebben weliswaar wat 
plantjes op voorraad, maar we wil-
len vooral een totaalaanbod bieden. 
Als mensen een complete tuin in wil-
len richten kunnen ze hier terecht. 
Een van de deelnemers is tuincen-

trum Twan Brinkman, die onze klan-
ten met zijn kennis van dienst kan 
zijn. En als de mensen hier dan zijn 
kunnen ze in het restaurant meteen 
proeven van de heerlijke streek-
producten die het Groene Woud 
biedt”, zegt Van den Hurk.

Samen met Sint-Paulusgasthuisjes
De boerderij van Van den Hurk is 
in de volksmond ook wel bekend 
als de nieuwe Gasthuishoeve. De 
Hoeve werd in 1932 gebouwd toen 
de beide kinderen van de de pach-
ter van de Gasthuishoeve aan de 
Bus elk het boerenbedrijf voort wil-
den zetten. Bij de operatie Market 
Garden in september 1944 werd de 
Nieuwe Gasthuishoeve bijna volle-
dig in puin geschoten. In 1948 werd 
de boerderij met geld uit het Mars-
hallplan herbouwd. 

De pachter van de oorspronkelijke 

Gasthuishoeve had als verplich-
ting om de bewoonsters van de 
Sint-Paulusgasthuisjes in Sint-Oe-
denrode in het levensonderhoud te 
voorzien. Dat ook de nieuw Gast-
huishoeve die link met het huidige 
VVV-winkeltje en het mutsen- en 
poffermuseum heeft valt bij bin-
nenkomst meteen op. Achter in de 
hal zijn deze voor Sint-Oedenrode 
karakteristieke panden helemaal na-
gebouwd.

Jan zou zo weer aan het werk kun-
nen
Wie de moeite neemt om bij deze 
Sint-Paulusgasthuisjes naar binnen 
te lopen waant zich meteen in het 
atelier van de in 2006 overleden Jan 
Sonnemans. “Ik heb het atelier in-
gericht zoals Jan dat zelf zou heb-
ben gedaan. Als Jan binnen zou ko-
men kan hij zo weer aan het werk”, 
zegt Ricky Sonnemans.

Bedankt voor uw komst en de overweldigende 
reacties tijdens ons openingsweekend.

Ook namens onze partners:

Koningsdag = 
Bloemenmarkt 
bij de Gasthuishoeve
geopend van 09.30 uur - 18.00 uur

Liempdseweg 31, 5492 SM Sint-Oedenrode | www.gasthuishoeve.nl
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theater. muziek.
cabaret. en meer...

www.kersouwe.nl
www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

3 mei 10.00 uur start voorverkoop.
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en UitPunt Veghel.

Droog Brood. Hotelgasten met Tangarine. Open Podium. Joris 
Linssen & Caramba. Outdoor Rock. Bløf. Midzomerfestival. 
Emilio Guzman.  Jeugdtheatergroep De Kersouwe. André 
Manuel. Theatergroep Frits. Def Americans. Toneelvereniging 
Mariahout. The Kik. Theatergroep Hilaria. Singer-songwriters 
friday. Arno Huibers. Theatergroep de Kersouwe. Cowboy Billie 
Boem. Blaudzun. Yuri Honing & Eric Vloeimans. De Dijk. Leon 
van der Zanden & Tim Fransen. Dance event. Kerstspektakel.

Programma Natuurtheater Kersouwe 2014

In de bossen van Heeswijk ligt een bijzonder theater. Gedragen door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en 
artiesten. Waar bekend en onbekend tot grote hoogte stijgen. Zon en maan een toevoeging zijn. 
Waar een optreden meer dan een show is. Muziek, cabaret en theater puur beleefd en gebracht worden.
Niet te vatten in woorden. Je moet het ervaren. Genieten.

buiten.gewoon.dank.
Boonman Bedden Schijndel, C. van Lieshout en Zn BV Heeswijk-Dinther, Café De Zwaan Heeswijk-Dinther, Foto expert 's-Hertogenbosch, Garagebedrijf van Esch Heeswijk-Dinther, Gebr. Dijkhoff Heeswijk-Dinther, Aannemersbedrijf en containerverhuur, GEDO 
Elektro BV Veghel, Gemeente Bernheze, Graanpletterij de Halm Heeswijk-Dinther, Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Hedi Meubelen Heeswijk-Dinther, Heerkens Interieurs Heeswijk-Dinther, Heesakkers Beton BV Heeswijk-Dinther, ItsCover Fotografie 
& Visuele Communicatie Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk Horeca, Liftservice 2000 Heeswijk-Dinther, Nieuwenhuizen-Daandels Aannemingsbedrijf Uden, Pittens Assurantiën-Hypotheken Heeswijk-Dinther, Projectplace Nederland BV Amsterdam, Provincie 
Noord Brabant, Rabobank Bernheze Maasland, Reclamestudio Jos Dortmans Heeswijk-Dinther, Schildersbedrijf Frank Dortmans Heeswijk-Dinther, Search BV Heeswijk-Dinther, S.I.S. Schoonmaak BV Nistelrode, Toyota Jos van Boxtel Middelrode, Van den Berg 
maatkeuken| maatinterieur Heeswijk-Dinther, Van Emmerik - van der Weide B.V. Veghel, Van Tilburg Mode en Sport Nistelrode, Verwegen • Van de Gevel • Suijdendorp Veghel, Wedemeijer & Dielissen Notarissen Berlicum en Heeswijk-Dinther Wim van Dijk Auto's 
Heeswijk-Dinther.
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 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

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

  

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

  Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Heuvel 20 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

  

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Apotheek   0413-472280
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Markt 30

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!
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3 Ontmaskering
3.5  Het masker is gevallen
Detective Rien Raavens onderzoekt 
de zaak naar de mystery guest op de 
bruiloft in Kasteel Henkenshage. Ze 
helpt samen met dochter Francis een 
ondernemer die fraude in zijn zaak 
vermoedt. In het weekend bezoeken 
moeder en dochter opa Koos en zin-
gen mee op ‘t Rooi Tulpen festijn in 
De Beurs.

Maandagmorgen trekken Rien en 
Francis erop uit. Francis moet alweer 
gauw terug naar Zuid-Afrika. Zolang 
het nog kan, maken ze tijd voor el-
kaar. Bovendien hebben ze behoefte 
aan frisse lucht en actie na de onver-
wachte ontmoeting met Charlotte. 
Daar gaan ze op de fiets voor een 
knooppuntenroute in de regio. Dat 
doet hen goed en ondertussen is er 
tijd genoeg om te sparren over de 
hulp die ze Hanneke willen aanbie-
den. In het gesprek met Charlotte 
werd veel duidelijk en Rien ziet nu dat 
niet alle schuld op de schouders van 
haar vriendin terecht hoeft te komen. 
Ook de beleggers zelf hebben hun 
aandeel gehad in deze misère. 

‘Is het geen goed idee met Hanneke 
erbij nog eens met de Rooise onder-
nemer te gaan praten?’ vraagt Fran-
cis. ‘Het lijkt me een verstandige man 
en mogelijk kunnen we met elkaar 
een plan van aanpak opstellen.’ Dat 
gesprek komt er en na een middag 
praten ligt er een logische oplossing  
op tafel. Het zal alle betrokkenen in 

deze affaire veel geld gaan kosten, 
maar uiteindelijk ook opluchting ge-
ven. Weer buiten zegt Rien: ‘Han-
neke, je zult je luxe leventje dus wel 
vaarwel moeten zeggen. En heel hard 
moeten werken, misschien wel meer 
dan fulltime, om over een paar jaar 
uit de schulden te zijn.’ Hanneke trilt 
nog een beetje na van alle woorden 
en zucht vol spijt: ‘Waarom heb ik 
toch alles voor mezelf gehouden en 
mijn Kees er nooit iets over verteld? 
Het zal niet makkelijk zijn hem dit 
uit te leggen. Rien, help, hoe zal ik 
dat doen? Komt het daarna ooit nog 
goed tussen ons?’ Rien slaat haar arm 
om Hanneke heen en zegt: ‘Kop op, 
Han, Kees houdt van je!’ 

Rien vindt dat ze samen met haar 
dochter goed werk heeft geleverd. 
Naast de royale betaling van de op-
drachtgever uit ondernemerskring, 
heeft ze haar imago als betrouwbaar 
detective behoorlijk versterkt. Rien 
sms’t  naar het jonge stel, dat nog 
op huwelijksreis is: ‘Maskers geval-
len, duidelijkheid, zaak opgelost. De-
tails later.’ Lonneke reageert prompt: 
‘Goed gedaan, Rien. Gaan extra ge-
nieten.’

De dag van het afscheid van Francis 
komt dichterbij. Vandaag zitten ze 
voor het laatst samen aan het ont-
bijt en straks gaan ze op weg naar 
Schiphol. Rien ziet er nu al tegenop 
om dan weer alleen in haar huisje te 

zijn, zonder de gezelligheid van haar 
dochter. Wel is ze vast van plan om 
over een aantal maanden af te reizen 
naar Zuid-Afrika en daar een tijd door 
te brengen met Francis en haar twee 
zonen.  Rien denkt: “Dit is fyn om die 
gezinsband vas te hou en jou moe-
derhart te voel klop”. Tegelijkertijd 
wil ze de raadselachtige verdwijning 
van haar zus Ans oppakken. Temeer 
omdat Francis met nieuwe informatie 
is gekomen.

Nadat ze haar dochter heeft uitge-
zwaaid gaat ze weer naar huis. De 
nieuw aangeschafte CD van de Rooi 
Tulpen schalt door haar auto en haar 
stemming klaart weer op door het 
lekker mee blèren van de bekende 
liedjes. Thuis drentelt ze van de 
woonkamer naar de logeerkamer en 
kan haar draai niet vinden. Uitein-
delijk nestelt ze zich op de bank en 
schenkt een oude jenever in die ze 
met veel smaak opdrinkt. Ondertus-
sen raakt ze in de ban van zuster Kitty 
en dokter James, de hoofdpersonen 
van het nieuwste deeltje van haar fa-
voriete bouquet-reeks.

Wordt vervolgd

Nijnsel meets… en het WK voetbal!

De tijd vliegt en dat betekent dat het tweede ‘NIJNSEL 
MEETS…’ concert alweer voor de deur staat. Op vrijdag-
avond 23 mei gaat het dan eindelijk gebeuren. Harmonie 
Nijnsel ontmoet popkoor Novelty. Samen zullen zij een bij-
zonder concert gaan geven met als thema het WK voetbal 
van 2014. Graag ontmoeten we u ook, vrijdag 23 mei om 
20.15 uur!

Dit jaar staat het geweldige concert in het teken van het WK. 
Het hele programma bestaat uit muziek over of van verschil-
lende landen die meedoen met het WK. Ook komen er op 
groot scherm live beelden van het concert. Uit poule D wordt 
bij Italië bijvoorbeeld Morricone's melody van Ennio Mori-
cone vertolkt. En uit poule A, Mexico, bijvoorbeeld het zeer 

pittige werk La boda de luis Alonso. 
Maar bij zo’n prachtig concert kan natuurlijk een gast niet 
ontbreken. Harmonie Nijnsel is erg blij dat popkoor Novelty 
heeft toegezegd om mee muziek te maken. Denk bijvoor-
beeld aan poule D, Engeland, aan het nummer Let me enter-
tain you van Robbie Williams. Ook zult u genieten van mu-
ziekwerken die gezongen gaan worden door het Novelty zelf. 
Om zo’n groot evenement mogelijk te maken zijn er natuur-
lijk voldoende sponsoren nodig. De organisatie is blij met alle 
mensen die willen helpen. Echter hebben de sponsoren deze 
keer niet alleen de harmonie financieel ondersteund, maar 
ook Bouke en Nienke Meulenbroeks. De harmonie schent 
deze dames een deel van het sponsorbedrag.  Zij zullen mee 
gaan fietsen met de Alpe d’Huzes om een speciale reden. 
Hun vader, Peter Meulenbroeks, heeft de ziekte longkanker. 
Natuurlijk heeft dit een link naar de Nijnselse harmonie. Peter 
Meulenbroeks is een gewaardeerd lid van de club en iedereen 
is erg blij dat hij het concert nog mee kan maken. 
Harmonie Nijnsel en popkoor Novelty hopen ook U vrijdag 
23 mei, te ontmoeten in de kerk van de Goede Herder. Het 
concert begint om 20.15 uur. Kaartjes kosten 10 euro en dit is 
inclusief een gratis consumptie tijdens de afterparty waarvoor 
iedereen van harte wordt uitgenodigd. Kaartjes zijn te verkrij-
gen bij juwelier “Opaal”, boekhandel “t Paperas, bakkerij vd 
Eertwegh en bij de leden van de harmonie en het koor.
Voor meer info kunt u kijken op www.harmonienijnsel.nl en 
natuurlijk komt er nog meer in de lokale media. Zet het alvast 
in uw agenda: 23 mei!

Rooise Klussenier op RTL 4
Dennis van Zutphen uit Sint-Oedenrode is 
als zelfstandig ondernemer aangesloten bij 
De Klussenier. Een franchiseconcept wat lan-
delijk is uitgezet. Dat was de reden waarom 
ze hem belde voor een uitzending van ‘Help, 
mijn man is klusser.’ Aankomende donder-
dag om 20.30u komt de uitzending op RTL4.

Een collega van Dennis in Den Bosch was in 
eerste instantie gevraagd voor de uitzending, 
die in die woonplaats is opgenomen. Hij had 
echter zijn handen vol aan de opdracht en dus 
werd een tweede Klussenier ingeschakeld; 
Dennis van Zutphen. Drie dagen lang hielp 
hij mee aan het project. Zo kon hij zijn tim-
merkwaliteiten laten zien.   
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 23 APRIL

T/M DINSDAG 29 APRIL

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

 VOORJAARS
MODE

KIJK OP ACTION.NL

RR
EE

COMFORTABEL 

SLAPEN!

SET/2 OF SET/3

STUNTPRIJS!

ZOMERTREND!

3 PAAR
46X135X67 CM

2-persoons
ca. 137x191x22 cm

9.95

ca. 40x40x32 cm
20 liter

3.95

TRENDY
BLOEMEN
SLINGER
ca. 125 cm

0.49

DAMES
T-SHIRT 
korte mouw
maten S-XXL

2.49

KATOEN
HAMAMDOEK
diverse kleuren
90x170 cm

3.95

DAMES
TREGGING
maten XS-XXL

6.49

DECO LINT
OP HOUTEN KLOS
set/2: 4x300 cm
set/3: 2.5x300 cm

DAMES
SPAGHETTITOP
in diverse zomerse
kleuren verkrijgbaar
katoen/elastan
maten S-XXL

AXE
SHOWERGEL
diverse varianten
250 ml

INTEX VELOURS
LUCHTBED
1-persoons
ca. 76x191x22 cm

HOME SWEET HOME
SIERKUSSEN
diverse dessins
40x40 cm

ELHO KRETA
BLOEMBAK
kunststof
antraciet
ca. 60x26x20 cm
16 liter

FIETS
TRANSPORTREK
metaal
ca. 30 cm
(excl. bloemenslinger)

OUTDOOR ACTIVE
KOEPELTENT
2-persoons
ca. 200x120x100 cm

KINDER GLIJBAAN
MET TRAP
voor binnen en buiten
tot 30 kg

TOM O’LEARY
SLAAPZAK
uitstekende warmte-isolatie
met waterproof buitenlaag
200x85 cm

MR. MUSCLE
TOILETREINIGER
marine of fresh
750 ml

KATOEN/BADSTOF
HAMAMDOEK
in diverse kleuren verkrijgbaar
90x170 cm

DAMES
BLOUSE
diverse kleuren
en varianten 
polyester
maten S-XL

KINDER
SNEAKERSOKKEN
jongens of 
meisjes 
diverse kleuren 
en designs
maten 19-38

1.49

1.99

2.95

1.39

5.95

2.99

7.49

7.95

1.19

14.95

9.95

4.99

6.95

1.39

EXTRA ZWARE 

UITVOERING!

Elders
1.99
2.39

Elders
24.95
29.95

Elders
2.99
3.99

Elders
1.79
1.99

Elders
12.95
14.95

Elders
4.95
5.95

Elders
2.95
3.49

Elders
14.95
17.95
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Broodjes bruin bakken zoals vroeger

’s Morgens krijgen kinderen een 
voedzame boterham van mama. 
Lekker, maar waar komt die nu van-
daan? Van de bakker… Natuurlijk, 
maar dat is makkelijk gezegd. Er 
gaat een heel proces aan vooraf. 
Vooral vroeger was dat een stuk 
complexer. De groep 4 basisschool-
leerlingen weten nu hoe de bakker 
van toen te werk ging. 

Dat hebben ze de afgelopen weken 
geleerd in Hoeve Strobol te Nijnsel. 
Vrijdag vond de laatste sessie plaats. 
Met grote ogen keken de kinderen 
rond in de oude keuken van Hoeve 
Strobol. Driftig staken ze de vinger 
op toen de bakker vroeg wie iets 
gezien had wat hij of zij nog nooit 
gezien had. Het omschrijven was 
wat lastiger. Dan maar de handen 
uit de mouwen. Dat deden de kin-
deren ook nu weer het liefst. Ze 
luisterden aandachtig en volgden de 
instructies braaf op. Eerst buiten aan 
de slag met het graan, daarna bin-
nen deeg maken. Het was één grote 
ontdekkingsreis  met een smaakvol 

resultaat. Voor de neus en voor de 
mond. In één ochtend zagen de kin-
deren graan omgetoverd worden in 
een lekker stukje brood. Ondertus-
sen durfden ze ook vragen te stellen 
over het museum. “Wat is dat voor 
machine?”, vroeg een nieuwsgierig 
Aagje aan Bert Verbakel. “Daar kun 

je stroom mee maken”, antwoordde 
hij. Tactisch dirigeerde hij de kin-
deren snel naar buiten. Er moest 
natuurlijk brood gemaakt worden. 
Komende zondag is Hoeve Strobol 
open voor publiek tijdens de jaar-
lijkse Kom maar Achterom dag.
 

GROTE  PERKPLANTENSHOW 
op onze kwekerij (7000 m²) 

* Bloeiende geraniums € 1,00 per stuk.
* Veel soorten hangplanten in een 25 cm Ø pot € 9,50  

* Een uitgebreide sortering planten op stam.
  

Op onze kwekerij vindt u een uitgebreid assortiment 
perkgoed in meer dan 100 verschillende soorten en 

kleuren, geraniums, fuchsia’s, hangplanten, kuipplanten, 
vaste planten en potgrond in een  overdekte verkoopruimte.

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

en za. van 8.30 tot 17.00 uur.

Alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur. 
  

Koningsdag 26 april open 
van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Zondag 27 april  open 
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Waardering voor 
zevenduizend uren  

Afgelopen don-
derdag heeft pen-
ningmeester van 
Dansvereniging 
Sunrise, Ans Lat-
houwers, tijdens 
de jaarvergade-
ring een speldje 
ontvangen van 
burgemeester

 Maas.

Ans heeft na 
twaalf jaar af-
scheid genomen 
van Sunrise. Ze 
was twaalf jaar 
geleden betrokken 
bij de oprichting 

van de club. Al die jaren is ze bestuurslid geweest. 
Ook was ze de kartrekker bij het maken van alle 
kleding voor de danseressen en is ze jaren bege-
leidster geweest van een dansgroep.

Burgemeester Maas is tijdens de algemene ledenver-
gadering  langsgekomen om haar te bedanken voor 
haar vele uren werk. De burgemeester schatte het 
op zevenduizend uren. Dit om aan te geven hoeveel 
tijd en energie Ans in de vereniging heeft gestoken. 
Tijdens de filmavond net voor de zomervakantie 
neemt de club met alle leden afscheid van Ans.  

Lagenheuvelstraat 11 
5408 RJ Volkel
(0413) 27 29 14

www.coppenswarenhuis.nl Coppens biedt véél meer....

Lagenheuvelstraat 11 • VOLKEL • Tel. (0
413) 272914

www.coppenswarenhuis.nl 

Volop gratis parkeergelegenheid

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m
 vrijd

ag 9.00-18.00 uur. 

Vrijd
agavond koopavond tot 20.00 uur. 

Zaterdag 9.00-17.00 uur. M
aandag gesloten.

COPPENS BIEDT VÉÉL M
EER...

OOK AL IN DE MOOISTE WOONKAMER

VAN VOLKEL GEWEEST?

OOK VEEL VERLICHTING, KLASSIEK EN MODERN
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OOK VEEL VERLICHTING, KLASSIEK EN MODERN
altijd gratis
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Onze paasshOw
met echte aanbiedingen op alle afdelingen loopt nog t/m zaterdag 

we hebben ook volop oranje artikelen

O.a. tuinmeubels

KOm in het 

weeKend bbQ 

beleven in de 

grOOtste 

webershOp 

van brabant! Weber Q120
Gas bbq met hoog modern grey 
deksel, met twee werkbladen, 
eenvoudig te reinigen, 5 jaar garantie.

Van € 249.-

voor € 199,-
Gashaard cocoon
Zeer groot assortiment 
(gas)buitenhaarden voor sfeer in 
uw tuin! 

Vanaf 
€ 399,-

zoek ook Coppens 
warenhuis 
op Facebook

Dinsdag t/m donderdag 
09.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 09.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

www.coppenswarenhuis.nl

SUPERSTUNT Luxe tuinset
6 verstelbare fauteuils met gasveer en kussens, 
extra hoge rugleuning 
en een royale old teak tafel (300cm).

Van € 2495,- 

voor € 1699,-
 

 

VERSTELBARE STOELEN

STUNT
PRIJS

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u
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Mooi in de regio
Scoutinggroepen Son en Breugel 
organiseren samen de Kids Survival Day
Op 10 mei houden scouting Mgr. 
Bekkers en M. Sinclair de Kids Sur-
vival Day voor het hele dorp. Tijdens 
deze dag kunnen kinderen van 5 tot 
15 jaar vrijblijvend kennis maken 
met Scouting. 

Scouting staat voor uitdaging! Bij 
Scouting besteden kinderen en jon-
geren op een actieve en uitdagende 
manier hun vrije tijd in de natuur. Ze 
hebben veel plezier met elkaar en le-
ren om samen te werken en respect 
te hebben voor de ander. Zo ontwik-
kelen de kinderen en jongeren zich 
op een natuurlijke manier tot zelf-
standige mensen en krijgen ze de 
ruimte om te ontdekken en te leren.

Tijdens de Kids Survival Day krijgen 
alle jongens en meiden van 5 tot 15 
jaar de kans om hun survival-skills te 
testen. Je kunt vliegen over de Dom-
mel, een eigen katapult en eigen tent 
maken en los gaan op een springkus-
sen! Je zult je niet vervelen…

De Kids Survival Day vindt plaats van 
13.00 uur tot 16.00 uur op het Oran-
jeveld in Son (aan de Oranjestraat), je 
kunt langskomen hoe laat je zelf wilt. 
We ontvangen graag een aanmel-
ding via kidssurvivalday@gmail.com, 
maar ook zonder aanmelding kun je 
meedoen. Kijk voor meer informatie 
op www.kidssurvivalday.nl. 

Programma Koningsdag en 4 mei 2014 in Liempde
Vrijdag 25 april van 13.30 uur tot 16.00 
uur, is er in de Kloosterhof weer een ge-
zellige middag voor de senioren 60+. U 
bent deze middag van harte welkom. 
Op deze middag kunt u naar hartelust 
kaarten of kienen. Voor iedereen zijn er 
gratis enkele consumpties beschikbaar 
en er zijn leuke prijzen te winnen. 

Zaterdag 26 april
05.45 uur: Fanfare Concordia gaat in 
het kader van het 140 jaar bestaan 
dauwtrappen met een ontbijt op een 
bijzonder locatie.
Ook dit jaar weer verzamelen we om 
5.45 uur in de Serenade om vanuit 
daaruit te vertrekken voor een mooie 
route door Liempde.
Het uitgebreide ontbijt wordt genuttigd 
op een bijzondere locatie n.l. landgoed 
Velder. De kosten voor het ontbijt be-
dragen euro 4,- per persoon, te betalen 
op de dag zelf. Vanwege de organisatie 
dienen diegene welke deelnemen aan 
het ontbijt zich vooraf aan te melden.
Dit kan per email naar 
sabinepennings85@gmail.com of tele-
fonisch op 06-50513561

09.15 uur: Ontvangst van de Liempdse 
gedecoreerden, hun partners en andere 
genodigden door de Burgemeester en 
Dorpsraad in het ‘t voormalige ge-
meentehuis, e.e.a. onder het genot van 
een kopje koffie.
09.30 uur Fanfare “Concordia” brengt 
een aubade ten gehore aan de aanwe-
zige bij het bordes, direct daarna zal er 
een groepsfoto gemaakt worden.                                 
09.55 uur: Vertrek met bus van de 
Liempdse gedecoreerden en hun part-
ners / begeleiders naar Boxtel, waar zij 

in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
ontvangen worden. De genodigden 
zullen ongeveer om 13.00 uur terug 
zijn in liempde.

11.00 uur: Aanvang van de festiviteiten 
op het Concordiapark. 
De organisatie van dit jaar omvat het 
volgende:
Tot Wegens blijvend succes een Vrije 
Markt voor groot en klein. Iedereen 
mag gratis eigen (gemaakte) spulletjes 
verkopen en/of ruilen. Levende haven 
is niet toegestaan!  Voor het uitstallen 
van uw spulletjes e.d. kunt u weer een 
oude deken, bolderkar, tuintafeltje of 
iets dergelijks meenemen. 
Doorverkoop van snoep zoals chips, 
lolly’s e.d. is niet toegestaan, ook moet 
iedereen na afloop zijn overgebleven 
spullen en afval mee retour nemen.
Er zijn deze middag weer allerlei attrac-
ties tijdens de markt aanwezig,         
zoals bijvoorbeeld een Rodeostier, 
agressiekar en postkoetsrace, en een 
zandbak voor de kleintjes
16.00 uur: Verder wordt er geschminkt 
en zullen de springkussens niet ontbre-
ken. De hele middag is er gratis koffie 
en ranja. Limonade en cola is voor een 
kleine vergoeding te koop. Voor de ge-
zelligheid zijn er weer diverse terrasjes 
ingericht en op het park is voor muziek 
gezorgd. 
19.00 uur: Oranje Feest voor de 
Liempdse Jeugd (bij voorkeur oranje-
kleding dragen)
Tot Alle Liempdse kinderen vanaf groep 
6 tot en met 15 jaar zijn van harte wel-
kom in het jeugdhuis. 
21.30 uur De entree en één consump-
tie zijn gratis

Zondag 4 mei
19.00 uur: Gebedsviering o.l.v. pastoor 
van der Sluis, m.m.v. het koor, het Gilde 
“St. Antonius Abt”, stichting Algemeen 
Belang Liempde en anderen, als uiting 
van dankbaarheid, om alle slachtoffers 
van oorlog en vervolging te herdenken. 
Na de viering gaan we samen in stilte 
naar het Concordiapark. Hier wordt bij 
het monument door een aantal leerlin-
gen een stukje voorgelezen en wordt 
er door de kinderen een bloemstukje 
gelegd.  
Daarna zal door een afvaardiging van 
de Dorpsraad en ABL een krans wor-
den gelegd, waarna er 2 minuten stilte 
wordt gehouden.
Tevens krijgen alle belangstellenden de 
gelegenheid bloemen bij het monu-
ment leggen. Hieronder staan de na-
men van alle Liempdse gesneuvelden 
en oorlogsslachtoffers: J. v.d. Biggelaar, 
A.L. v.d. Broek, P.G. v. Driel, Th. v. Hou-
tum, J. v. Kempen, J.W. Stoof, E. Traa, 
M.W. v.d. Velden en E.H. v.d. Wiel.
Na afloop van de viering nodigen we 
alle belangstellenden uit voor een kop 
koffie bij café-restaurant “het Wapen 
van Liempde”.

Vriendelijk verzoek aan ieder:
Wilt u de vlaggen op Koningsdag en 5 
mei voluit hangen en op 4 mei de vlag 
halfstok hangen.

Ook dit jaar wensen wij u weer een 
fijne Koningsdag en 5 mei viering toe. 
Ons programma is ook te bekijken op 
www.abl-liempde.nl .

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 
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Mijn vader had destijds veel jachtvrienden, mannen die bij hem en mijn opa 
kwamen jagen en dat over en weer. Als je geen jachtvrienden hebt kun je 
maar beter stoppen met jagen, althans dat zou ik doen. Gedeelde vreugd is 
dubbele vreugd (gedeeld plezier is dubbel plezier en dan mag ’t niet van de 
Partij voor de Dieren). Enfin, bij mijn vader kwamen makkers van divers plui-
mage, van ’n bakker tot een textielhandelaar, van een makelaar tot een bier-
brouwer. Die bakker kon heel goed moppen vertellen en ik heb diverse foto’s 
waarop een gezelschap lachend om hem heen staat. Wonderlijke vriend was 
Bèr B. uit het Helmondse, altijd gekleed als een heertje, met plusfour en bijbe-
horend jasje. Bèr sprak onverhuld dialect, was een levensgenieter en rokken-
jager en roemde zichzelf om zijn verreikende en krachtige plaskunst. Ooit, na 
een goed besprenkelde jachtdag, nam het gezelschap afscheid op de Markt, 
maar niet voordat  Bèr een proeve van bekwaamheid had afgelegd. “Bèr, pies 
‘s over dizze waoge”, spraken zijn omstanders verwachtingsvol. De Helmon-
der, niet gehinderd door enige schroom en gesterkt door talloze glazen bier, 
haalde zijn gereedschap tevoorschijn en met een krachtige straal bevestigde 
hij zijn reputatie. “Maar Bèr”, riepen ze in koor “wà kunde gij toch verrèkes 
pisse!” “Jáá”, pochte de Keienbijter “en âk de weind van ááchter heb doe 
ik ‘t ôk nog overláángst…..”. Bèr vertelde altijd ronduit over zijn avonturen 
en vooral zijn brave echtgenote moest eraan geloven. Toen hij ooit van een 
nachtelijke uitspatting thuiskwam stond zijn vrouw boven aan de overloop en 
riep: “Ben-de gij dà, Bèr?” Hij keek echter omhoog en antwoordde:  “Hadde 
gaj soms ’n áánder verwáácht?” De feestneus is helaas niet oud geworden, 
maar hij had al wel de tekst voor z’n grafsteen klaar:
Hier ligt d’n Bèr - Hij at en dronk en deed ’t gèr -Hij heeft menig vrouw gekust 
- Dat God hem geve de eeuwige rust!
Het jachtbedrijf, waaraan mijn vader, mijn opa en mijn ooms zich gepassio-
neerd overgaven werd af en toe ook ingezet als zakelijk lijmmiddel. Zo kwam 
er een “rijksinkoper” (iemand die namens de overheid een order plaatst) zich 
uitgebreid laten fêteren in onze bossen en dreven, waarbij hij tevoren had 
gesnoefd welke exotische trofeeën uit zijn Indische tijd de muren van zijn 
huis sierden, maar dat hij nog nooit een wild zwijn had geschoten. Goede 
raad was duur want de fabriek kon zo kort na de oorlog wel een vette order 
gebruiken, maar helaas zaten er geen wilde zwijnen in onze contreien. En 
aldus werd het snode plan gesmeed om bij een boer een niet al te duur var-
ken te kopen, waarna het arme dier naar de spuiterij werd gebracht om een 
complete make-over te ondergaan. Omdat de zwartgrijze verf niet zo goed 
wilde drogen werd besloten om ook nog wat modder en leem over het beest 
te smeren om het allemaal nog echter te laten lijken. In een vrachtwagentje 
werd het onechte zwijn naar de bossen gebracht en daar midden in een  dicht 
dennenvak met een touw aan een boom gebonden. Toen de jagers, onder 
wie de inkoper, hun post hadden ingenomen drongen de drijvers met veel 
lawaai het bosvak in. Halverwege klonk het “wild zwijn vooruit, wild zwijn 
vooruit” en zo werd het tamme varken richting rijksdiender gemanipuleerd, 
die het arme dier met een welgemikt schot strekte en vervolgens door ieder-
een werd gefeliciteerd en op de schouders geslagen. ’s Avonds bij het diner 
vroeg de man of hij de kop mee naar huis mocht nemen om als trofee op 
te laten zetten. De kastelein en diens vrouw, onwetend van het gebeuren, 
vonden echter dat zoiets smerigs niet op de tafel mocht komen en besloten 
de kop met scherpe messen geheel schoon te maken, waarna de buit als tam 
varken op een schaal naar binnen werd gedragen, tot grote ontsteltenis van 
de schutter, die al heel wat rondjes had gegeven….
Dit keer geen recept, het plaatje hieronder is even belangrijker.

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

Jachtvrienden

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Hoe wordt het klimaat onderdeel van praat op straat?

Wil je dat je kinderen oud worden?

Begin deze maand publiceerde het 
IPCC (internationaal panel voor 
klimaatverandering) haar 5e rap-
port. Het haalde de pers nauwe-
lijks. Weggestopt op pagina 3 of 4 
van de landelijke dagbladen en een 
paar woorden in het journaal. Hoe 
komt het toch dat de mens collec-
tief de opwarming van de aarde 
bagatelliseert en zelfs meer CO2 
gaat uitstoten in plaats van te kie-
zen voor de drastische reductie tot 
wel 70% in 2050 die nodig is om 
de aarde nog leefbaar te houden.

Is het zo erg dan?
Ja, helaas. Algemeen is de conclusie 
dat de wereldwijde temperatuurstij-
ging beperkt moet blijven onder de 
2 graden en dat is niet voor niets. 
De verschillende klimaatscenario’s 
beschrijven verregaande mondi-
ale veranderingen als de tempera-
tuur boven de 2 graden stijgt. Het 
laatste IPCC rapport geeft aan dat 
we nu echt alles op alles moeten 
zetten om niet boven de 2 graden 
stijging uit te komen en dat terwijl 
de CO2 uitstoot de laatste 10 jaar 

zelfs met 10% is gestegen in plaats 
van gedaald. De gevolgen zijn nu al 
zichtbaar, voor wie het niet gelooft 
kijk dan nog eens de uitzendingen 
van klimaatjagers terug. We zijn net 
kikkers in een pan water die lang-
zaam opwarmt. Een kikker springt 
niet uit de pan maar blijft gewoon 
zitten totdat ie is gekookt. 

Hoe komt het dat wij mensen niet 
reageren?
CO2 is niet zichtbaar, het kost 
niks en geen CO2 uitstoten is las-
tig, daar moet je iets voor doen en 
daar zijn wij mensen niet van. Ons 
mensen gaat het om economische 
groei, banen en welvaart op de 
korte termijn. Wij kijken niet ver-
der dan onze neus lang is, genie-
ten van een warme winter (maart 
jl.) en zeggen dan ‘heerlijk toch?’ 
tegen elkaar. Toen vorige winter 
wat langer duurde hoorde je ‘ zie 
je wel, het klimaat warmt helemaal 
niet op toch?’ En dat terwijl beide 
fenomenen direct terug te voeren 
zijn op het veranderende klimaat 
zo vertelde ons ook Helga van Leur, 

ons meest populaire weervrouwtje, 
die we wel geloven als ze het weer 
voor morgen voorspelt maar helaas 
niet geloven als ze vertelt dat er 
meer achter zit.

De mens is van nature een egoïst, 
die denkt op de korte termijn en 
daarbij gericht is op overleven voor 
zichzelf. We wijzen daarbij graag 
naar de ander of vragen ons direct 
af wat voor zin het heeft hier wat 
te doen als ze in China iedere week 
een kolencentrale openen. De zor-
gen van vandaag voor werk, inko-
men, gezin en familie hebben prio-
riteit, CO2 reductie is iets voor de 
politiek, dat boeit verder niet en is 
absoluut geen onderwerp van ge-
sprek op straat of aan de keuken-
tafel thuis. We vergeten daarbij dat 
wij met elkaar de politiek zijn.

Kikkers in de kruiwagen of kikkers 
in de pan?
In Nederland zijn de laatste 2 jaar 
maar liefst 500 lokale initiatieven 
opgestaan die lokale duurzame 
energie willen realiseren. De tech-
niek maakt het mogelijk. Je huis 
isoleren levert je zelfs meer comfort 
en het verdient zich ook nog eens 
snel terug, net als zonnepanelen. 
De zon levert immers in 1 uur vol-
doende energie om iedereen op 
aarde een heel jaar van energie te 
voorzien. We moeten het alleen 
willen met elkaar. Doorgaan met 
CO2 uitstoten gaat veel meer geld 
kosten om de gevolgen op te van-
gen dan de investeringen die nodig 
zijn om het duurzaam te doen. De 
vraag is alleen, hoe krijgen we alle 
kikkers uit de opwarmende pan in 
de duurzame kruiwagen? Ook in 
Sint Oedenrode wordt een initiatief 
om lokaal te beginnen voorbereid. 
Wil je dat je kinderen oud worden? 
Neem dan zelf het initiatief en houd 
DeMooiRooiKrant in de gaten.

Jeugd & Harmonie Nijnsel

In deze afgelopen weken hebben 
er verschillende leuke activiteiten 
plaatsgevonden voor de jeugdleden 
van Harmonie Nijnsel. Namelijk het 
JumboJeugdMuziekfestival en een 
optreden in de Efteling.

Op zondag 13 april stond het Jum-
boJeugdMuziekfestival op de agenda 
van onze jeugdleden. Dit leuke eve-
nement werd speciaal voor de jeugd 

georganiseerd en is altijd een leuke 
dag. De dag werd afgesloten met 
een spetterend concert samen met 
een speciale gast. Dit jaar was dat de 
band: ¿Qué Pasa? Onze leden moch-
ten meespelen in een orkest van wel 
250 leden. Dat is echt een hele bij-
zondere ervaring om met zoveel mu-
zikanten samen muziek te maken. 

Daarnaast zijn onze jeugdleden af-
gelopen zondag naar de Efteling 
geweest. Hier hebben ze 2x mo-
gen optreden en de rest van de dag 
mochten ze rondlopen in het park. 
De jeugdleden genieten intens van 
zo’n speciaal optreden en hebben 
een geweldig optreden weggege-
ven. Denk aan nummers als: Forty 
second Street, The best of Glee en 
Disco Lives. 

Lijkt het jou ook leuk om muziek te 
komen maken en deze leuke acti-
viteiten mee te doen? Kom gerust 
een keertje kijken bij een repetitie 

waarbij we meer informatie kunnen 
geven. Op dinsdagavond van 18.45 
tot 19.45 uur bij het opleidingsor-
kest of de samenspelgroep in zalen-
centrum de Beckart te Nijnsel.
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Zijn en worden

De uiterste grenzen (deel 1)
Thom is 15 jaar en schopt hard te-
gen de eisen en grenzen van zijn 
ouders. Hij is misleidend en liegt 
nogal eens omwille van zijn vrij-
heid. Hij is duidelijk in de tweede 
fase van de puberteit beland. Werd 
eerst nog gesproken over vrijhe-
den en de oneerlijkheden daarin, 
nu gaan deze theoretische kwes-
ties over naar de wekelijkheid.

Thom wil nu de echte wereld in. 
Ontdekken, ervaren, experimente-
ren met vrienden en op het internet. 
De druk op zijn ouders is dat Thom 
vaak meer vrijheid wil dan veilig voor 
hem is. De beperkingen worden door 
Thom gezien als overdreven zorg.
In deze uiterst dwingende, avon-
tuurlijke en egocentrische fase, 
waarbij de anarchistisch uitziende 
rommelige kamer in volle glorie 
bloeit, is het belangrijk dat Thom’s 
ouders voorbereid zijn op meer 
conflicten. Pubers gaan meer ma-
nipuleren en liegen. Alles wordt in 
werking gesteld om meer vrijheid 
te krijgen in de wereld en om te 
groeien.
Hoewel het in verschillende mate 
voorkomt zal Thom onderstaande 
‘technieken’ inzetten om ervoor te 
zorgen dat zijn onafhankelijkheid 
gewaarborgd wordt. Hij gebruikt 
conflicten om te intimideren, mani-
pulatie om druk uit te oefenen en 
liegen om zijn ouders te misleiden. 

‘Je hebt zes maanden huisarrest!’ 
reageert moeder boos, zich sterk 
makend zich niet door een ‘snot-
puber’ de les te laten lezen. Thom 
vecht echter keihard terug. ‘Neem 
al mijn vrijheid weg! Ik heb toch 
niks meer te verliezen!’ antwoord 
hij. Hij gaat extreem in de aanval 
door deze extreme beperking.
Hoewel het de ouders niet meteen 
in dank zal worden afgenomen zul-
len duidelijke, specifieke en met 
redenen omklede regels een dage-
lijkse routine moeten gaan worden. 
Zo kunnen Thom’s ouders, effectief 
hun ouderlijk gezag uitoefenen.
Moe van Thom’s geruzie en bear-
gumenteer zouden zijn ouders het 
liefst niet reageren. Maar toegeven 
door niets doen is vooral een aan-
moediging . Vaak twijfelen zij over 
kwesties als ze denken dat hij niet 
eerlijk is omwille van zijn vrijheid. 

Mogelijk handelen.
Vertraag het al dan niet toestem-
ming geven. Stel het antwoord 
uit,dat geeft tijd om na te denken. 
Vraag informatie. Laat merken waar 
u precies bezorgt over bent. Contro-
leer gemaakte afspraken. Zoek naar 
bewijzen of zeg eenvoudig ‘nee.’ 
Het is beter dat Thom u (tijdelijk) 
niet aardig vindt dan dat hij zich in 
een onveilige situatie begeeft.  

www.anmelin.nl

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Turnontmoeting Dioscuri’94 – 
Gympoint 

turnen

Zaterdagochtend 19 april 
vond een Turnontmoeting 
tussen de recreatieturnsters 
van Dioscuri’94 uit Sint-
Oedenrode en Gympoint 
Schijndel/Nistelrode. Dio-
scuri’94 wist maarliefst 7 
podiumplaatsen te verove-
ren! 

In de eerste wedstrijd kwa-
men de turnsters uit groep 
5/6 in baan 1 in actie en 
namen in baan 2 de turn-
sters uit groep 4 het tegen 
elkaar op. Dioscuri’94 was 
goed vertegenwoordigd in 
deze categorieën. De wed-
strijd begon met een korte 
warming-up op muziek, die 
de sfeer er al goed in bracht. 
Vervolgens mochten de turnsters 
onder groot applaus van het pu-
bliek en alle vrijwilligers opmarche-
ren voor de officiële opening van de 
wedstrijd. Per baan waren de turn-
sters in 4 groepen verdeeld en lieten 
zij op brug, balk, vloer en sprong 
mooie oefeningen aan de jury en 
het publiek zien. Zwaaien aan de 
brug, lopen over de 10cm smalle 
evenwichtsbalk, spreid(hoek)spron-
gen in de trampoline, handstanden 

en koprollen op de vloer; de turn-
sters lieten het allemaal zien en de 
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s keken allemaal even trots toe 
vanaf de goed gevulde tribune! 

In de categorie groep 5/6 was het 
goud voor Gympoint. Het zilver en 
brons waren voor Dioscuri’94: Ben-
te Derks veroverde met 34,600 pt 
de tweede plaats en Jindy van den 
Oever volgde haar op de voet met 

34,400 pt. In de categorie 
groep 4 was het volledige 
podium voor Dioscuri’94. 
Noa Saris greep het goud 
met 38,800 pt. Het zilver 
ging naar Puk Glorius met 
36,800 pt. Lisa van Leeu-
wen wist met 0,15 pt Anne 
Kluijtmans net voor te blijven 
en daarmee de bronzen me-
daille in de wacht te slepen. 

In de tweede wedstrijd was 
het de beurt aan de turn-
sters uit de groepen 3 en 
7/8. In de laatste categorie 
namen helaas geen turnsters 
van Dioscuri’94 mee en dus 
was het volledige podium 
daar voor Gympoint. In de 
categorie groep 3 deed Dio-

scuri’94 daarentegen volop mee. 
De derde plaats ging naar Gym-
point, maar het goud en zilver wa-
ren voor respectievelijk Wiese van 
den Eertwegh en Noa der Kinderen 
van Dioscuri’94, die de nummer 3 
maarliefst 4 punten voor wisten te 
blijven. Alle deelnemers kregen een 
mooi diploma en een prachtige me-
daille mee naar huis ter herinnering 
aan de wedstrijd. 

Duivenvlucht vanuit Vervinsduivensport

Alweer de derde vitesse vlucht. Dit 
keer vanuit Vervins (afstand 222 
km) met 21 deelnemers uit Rooi en 
537 duiven.

De zaterdagmorgen begon bewolkt. 
Rond 8.00 uur kwam de eerste zon 

er door zodat om 9.30 uur gelost kon 
worden. Met een o.n.o wind gin-
gen ze richting Rooi. De eerst aan-
komende duif werd geklokt door J. 
Lathouwers om 12.35 uur (snelheid 
1199 m.p.m.) Het werd ondanks 
de o.n.o wind een leuke vlucht die 

na een half uur gesloten kon wor-
den. De eerste 15 in Sint-Oeden-
rode waren: J. Lathouwers: 1,5,10. 
W. v. Houtum: 2,3,7,8,9,12. TH. v.  
Houtum: 4,6. H. v. Boxmeer: 11,13. 
J. v. Laarhoven: 14,15. Volgende 
week staat Laon op het programma.
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Openingstijden 
meivakantie 2014 

Dag Dauwzwemmen Jeugd & volwassenen Volwassenen Doelgroepen

Za 26 april KONINGSDAG 

 GESLOTEN

Zo 27 april 10.30 –13.00 uur

 familiezwemmen

Ma 28 april 07.30 – 09.15 uur 20.15-21.30 uur  

Di 29 april  08.45 – 10.15 uur 20.15 - 21.30 uur

 13.30 – 15.30 uur 

Wo 30 april 07.30 – 08.45 uur 13.30 – 15.30 uur  

Do 1 mei 08.45 – 10.15 uur 20.00 – 21.30 uur

 13.30 – 15.30 uur 

Vr 2 mei             07.30 – 08.45 uur               13.30 – 15.30 uur  18.45 – 20.15 uur

 Discozwemmen

Za 3 mei  13.30 – 15.30 uur

Zo 4 mei  10.30 – 13.00 uur

 familiezwemmen

Ma 5 mei  07.30 – 09.15 uur   20.15-21.30 uur 

Di 6 mei  08.45 – 10.15 uur  20.15-21.30 uur 

Wo 7 mei  07.30 – 08.45 uur 13.30-15.30 uur  

Do 8 mei  08.45 – 10.15 uur  20.00 – 21.30 uur

 13.30 – 15.30 uur 

Vr 9 mei  07.30 – 08.45 uur  13.30 – 15.30 uur  18.45 – 20.15 uur

  Discozwemmen

Za 10 mei  13.30 – 15.30 uur

Zo 11 mei  10.30 – 13.00 uur

 familiezwemmen

In de periode van 26 april tot en met 11 mei worden er geen zwemlessen 
gegeven en ook de doelgroepactiviteiten voor de jeugd komen te vervallen. 
De doelgroepactiviteiten voor de volwassenen gaan wel gewoon door.

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

Afscheid coach Meta Bouwmans 
bij Rooi Dames 1 

Het afgelopen paasweekend stond 
er geen competitiewedstrijd op het 
programma voor Rooi dames 1. Op 
tweede paasdag trokken de dames 
toch hun trainingspakken aan en 

staken ze hun handen uit de mou-
wen bij de clinic op de hockeyclub 
voor ruim 170 kids. 

Nu dit ‘hockeyvrije’ weekend voorbij 

is, gaan de dames langzaam maar 
zeker het einde van de competitie 
tegemoet. Het seizoen 2013-2014 
heeft de dames al veel moois ge-
bracht: Als gedeeld nummer 2 in 
de Eerste Klasse gingen ze de win-
terstop in en ze speelden de halve 
finale van het Zuid-Nederlands kam-
pioenschap in de zaal. Helaas kent 
ook dit seizoen een einde. Met nog 
twee wedstrijden te gaan komt het 
afscheid van coach Meta Bouwmans 
snel dichterbij.  Rooi Dames 1 speelt 
nog één keer thuis met Meta en Jan 
samen langs de lijn. Graag willen 
de dames jullie allen uitnodigingen 
om hen te komen aanmoedigen en 
Meta uit te zwaaien. Zondag 27 april 
12.45u @ MHC Sint-Oedenrode. 
Rooi dames 1 neemt het dan op te-
gen Basko dames 1 uit Veldhoven. 
De dames kijken er naar uit om Meta 
een passend afscheid te geven en 
hopen dus op veel support en drie 
punten. 

hockey Hockeyinternational Wouter Jolie in Rooi

Succesvolle Rabobank hockeyclinic 

Op tweede paasdag was op hoc-
keyclub MHC Sint-Oedenrode de 
jaarlijkse Rabobank hockeyclinic 
met dit jaar hockeyinternational  
Wouter Jolie, drie hoofdklassespe-
lers en speelsters van het eigen 
team van Dames 1.

Om 10 uur waren ongeveer 100 
meisjes en jongens van de jongste 
jeugd (tot 10 jaar) aan slag, gevolgd 
door zo’n 70 meisjes en jongens van 
de jeugd. Met een prima tempera-
tuur en af en toe zelfs een zonnetje 
werden op een speelse wijze, steeds 
wisselend, verschillende hockey-
technieken geoefend. Veel ouders 

stonden langs de kant en moedig-
den het geheel aan. Toen de paas-
haas liet zien ook best te kunnen 
hockeyen was het feest compleet. 
Menig beginnend hockeyer liet zich 
inschrijven en iedereen ging met een 
handtekening van Wouter Jolie naar 
huis.  Applaus voor de organisatoren 
en de Rabobank !

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Wandelen met OLAT bij opening 
Natuurpoort De Vresselse Hut 

wandelen

Op zondag 27 april wordt Natuur-
poort De Vresselse Hut, gelegen 
tussen Nijnsel en Son, officieel ge-
opend. In het kader van deze ope-
ning zet Wandelsportvereniging 
OLAT een 4-tal natuurwandelingen 
uit met start en finish bij Natuur-
poort De Vresselse Hut. 

Zo kan men een route van 5 km be-
wandelen in de richting van de Ha-
zenputten, een ven in de Vresselse 
bossen. Verder is er een keuze uit 2 
routes van 10 km. De eerste is een 
route door de Vresselse bossen en de 
tweede een route door het Dommel-
dal. Tenslotte kan men beide routes 
van 10 km combineren tot een route 
van in totaal 20 km, waarbij men 
tussendoor een rustpauze kan ne-
men in de Vresselse Hut. De wan-
delingen zijn op deze zondag gratis 
en men kan starten tussen 09.00 uur 
en 13.00 uur. De routes zijn bepijld 
en men krijgt een routebeschrijving 

mee. De routes zijn ook geschikt 
voor gezinnen die samen met de 
kinderen willen wandelen. Het adres 

van Natuurpoort De Vresselse Hut is 
Vresselseweg 33, 
5491 PA Sint-Oedenrode.
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

voor het complete filmprogramma van deze week, online 

reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of  

bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

€5,50*tijdens de meivakantie alle 

films voor 12:00 uur:

*Excl. 3D en Lange films toeslagen

meivaKaNtie 

KortiNG!
the amazing spider-man 2 3d: 

18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

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

Noah 3d: 

21:00

belle en het beest, Nl: 

16:00

rio 2 3d, Nl: 

16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

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

zaterdaG 26 april

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30

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

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

zoNdaG 27 april

the amazing spider-man 2 3d: 
19:30

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

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

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

maaNdaG 28 april

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

20:00

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

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

diNsdaG 29 april

the amazing spider-man 2 3d: 
19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

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

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

vrijdaG 25 april

woeNsdaG 30 april

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

20:00

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

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

doNderdaG 1 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

19:45

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

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

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

muppets most wanted: 

15:45

vrijdaG 2 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

21:00

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

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

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

muppets most wanted: 

15:45

zaterdaG 3 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

21:00

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

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

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

muppets most wanted: 

15:45

zoNdaG 4 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

21:00

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

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

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

muppets most wanted: 

15:45
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Hans Vogels tweede tijdens 
NK open te Oss

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 bijwedstrijd van de GP 
zijspannen te Oss, heeft Hans mid-
dels twee tweede plaatsen, een 
tweede plaats in de daguitslag we-
ten te behalen.

´s Morgens tijdens de tijdtraining la-
gen behaalde Hans een derde plaats. 
In de eerste manche zat Hans startte 
Hans rond de vijfde plaats. Geduren-
de de manche reed Hans verder naar 
voren en werd op een tweede plaats 
afgevlagd. In de tweede manche 
pakte Hans kopstart en ging ronde de 
derde plaats de eerste bochten door.

Gedurende de manche reed Hans 
zich naar de koppositie, en kon deze 
enkele ronden vasthouden. Doordat 
een rijder net voor hem in een die-
pe spoor gevallen was moest Hans 
inhouden en uitwijken, en verloor 
daardoor de koppositie. Hans werd 
uiteindelijk op een tweede plaats 
afgevlagd. Met deze twee tweede 
plaatsen werd Hans tweede in de 
daguitslag. De volgende wedstrijd 
van Hans is de ONK MX Open mo-
torcross te Valkenswaard.

tafeltennis Degradatie team 1 TTV Attaque

Team 1 verliest zijn laatste wed-
strijd met 7-3 en degradeert hier-
door naar de 3e klasse. Ondanks 
een 8-2 nederlaag eindigt team 3 
op de 2e plaats en zal hierdoor een 
beslissingswedstrijd moeten spelen 
tegen een nummer 5 uit de 5e klas-
se om alsnog te promoveren.

Attaque 1 speelde zijn laatste wed-
strijd bij JCV in Vught en moest deze 
met 7-3 winnen om zich te hand-
haven in de 2e klasse. Het werd 
echter een nederlaag van 7-3. Dirk  
Kastelijn won twee wedstrijden, 
Maarten Kerkhof won er één. At-
taque eindigde met 44 punten op 
de 5e plaats. Even de teleurstelling 
verwerken en het volgende seizoen 
het verloren terrein maar weer snel 
terug winnen.  

Attaque 2 moest op bezoek bij Vice 
Versa ‘64 in Rosmalen. Attaque, dat 
vorige week reeds kampioen was ge-

worden, verloor voor de eerste keer 
dit seizoen een wedstrijd. De eind-
stand was 8-2 voor Vice Versa. Er zijn 
wel een aantal redenen voor deze 
nederlaag. Door allerlei omstandig-
heden speelde men maar met twee 
spelers. Vanwege het belang van 
deze wedstrijd was de motivatie een 
stuk minder en Leon Huijberts had 
er al een middag Paaspop opzitten, 
wat uiteraard de concentratie niet 
ten goede kwam. Leon Huijberts en 
Peter Verhagen wonnen ieder één 
wedstrijd. Het team eindigt met 71  
punten, maar liefst 12 punten voor-
sprong op nummer twee Luto. Door 
het kampioenschap en de degradatie 
van team 1 spelen beide teams vol-
gend seizoen in de 3e klasse.

Attaque 3 speelde de laatste wedstrijd 
uit bij Never Despair in Den Bosch, 
het moest met 7-3 winnen om kam-
pioen te worden, het verloor echter 
kansloos met 8-2. Anne van de Sande 

en Stefan Kerk wisten ieder één wed-
strijd te winnen, Cliff van Driel won er 
geen. Doordat het op de nummer 3 
staande Always Fair zijn wedstrijd met 
7-3 verloor, eindigden zowel Attaque 
alsmede Always Fair op de tweede 
plaats met 57 punten. Doordat de 
onderlinge resultaten in het voordeel 
van Attaque zijn mag het een beslis-
singswedstrijd gaan spelen tegen een 
nummer 5 van de 5e klasse om alsnog 
te promoveren. Deze wedstrijd wordt 
gespeeld op 2  mei in Geldrop. Bij 
deze een oproep komt allen om onze 
jongens aan te moedigen.

Het jeugdteam verloor zijn laatste 
wedstrijd bij Asio in Haaften met 
7-3. Bas Janssen wist twee wed-
strijden te winnen, Sam Heijmans 
won er één. Het team eindigt met 
50 punten op een keurige 3e plaats. 
Vooral Bas Janssen heeft met een 
percentage van 81% een heel goed 
seizoen gedraaid.

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Soms is de 
kracht van 

meerdere delen 
gewoon 

1 strakke kast

voor die ene muur 
waar je anders 
niets passends 

voor kan vinden

Nieuw scorebord voor Basketbal 
Vereniging Rooi

BV Rooi heeft dankzij een grote bij-
drage van de Rabobank een nieuw 
scorebord kunnen aanschaffen. Het 
bord werd afgelopen zaterdag ge-
plaatst en zondag al meteen ingezet 
voor de wedstrijd van Heren 1.

De Rabobank leverde uit het coöpe-
ratief dividend een hele grote bijdra-
ge aan het scorebord. BV Rooi heeft 
een behoorlijk aantal aanmeldingen 
van nieuwe jeugdleden en die heb-
ben nieuwe ballen en tenues nodig. 
Ook was er in sporthal De Kienehoef 

nog geen scorebord voor de thuis-
wedstrijden, iets waar nu verande-
ring in gekomen is.
Aben reclame heeft als sponsor voor 
de reclameborden een prominente 
plaats gekregen in het midden. Naast 
het scorebord werden ook al een 
aantal reclameborden van sponsors 
opgehangen die door een nieuwe af-
spraak met de gemeente nu ook per-
manent in de sporthal mogen blijven 
hangen.  Basketball Vereniging Rooi 
bedankt alle sponsors en "vrienden 
van BV Rooi" voor hun bijdrage!

We zoeken nog kinderen die willen 
meetrainen bij het basketballen?
Naast een nieuw scorebord hebben 
we ook al een groot aantal nieuwe 
jeugdleden onder 12 jaar (U12). We 
zoeken nog steeds jongens en meis-
jes vanaf 8 jaar die willen uitproberen 
of ze basketbal een leuke sport vin-
den. Je mag je aanmelden via www.
bvrooi.info/aanmelden of je mag ge-
woon op donderdagavond van 18.00 
tot 19.00u meetrainen in Sporthal De 
Kienehoef (Frederikstraat 41).

basketbal

Trekking loterij jubileumweekend 
KV Nijnsel  
Prijs      Lotnr.
Bon Slagerij Kluijtmans soep   20140041
Boodschappenpakket EMTE twv € 50,00  20140111
Schoenenbon van Haren twv € 25,00  20140169
Bon Slagerij Verheijen twv € 12,50   20140186
Bon Brownies&Downies twv €10,00  20140274
Bon Paris Bodyfashion twv € 12,50   20140401
2 Kaartjes PSV - NAC    20140455
Bon Slagerij Verheijen twv € 12,50   20140466
Schoenenbon van Haren twv € 25,00  20140532
Bon Bike shop Nijnsel € 10,00   20140545
Bon Slagerij Kluijtmans biefstuk   20140582
Pakket Puur Brabant BBQ 4 personen  20140603
MP3 speler     20140719
Bon Slagerij Kluijtmans soep   20140742
Ballonvaart voor 2 personen   20140763
PSV Shirt     20140764
2 Kaartjes PSV - NAC    20140783
Kadobon Brasserie de Beleving twv €20,00  20140800
Bon Slagerij Kluijtmans soep   20140830
MP3 speler     20140834
Ballonvaart voor 2 personen   20140845
Fietstas Bike shop Nijnsel    20140973
 
De prijzen zijn af te halen bij Hanny van den Brand Lupinestraat 23 - Nijnsel 
- 06-51643376 - 0413-471404. Graag uw lot meebrengen  

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

Het herenweekend van de 5-1

In het voetbal mocht het een ver-
rassing heten; de 5-1, bij de ten-
nisuitslagen van de heren van TV de  
kienehoef was dat niet het geval. 

Heren 3 mocht maandag acteren 
tegen ELTV. ELTV is over de breedte 
gezien een sterker team met heel 
wat meer jaren tenniservaring. On-
danks dat wisten de Rooise man-
nen Simon (3-6 2-6), Koen (4-6 
4-6) en Tom (3-6 2-6) goed partij te 
bieden in de enkel partijen. De ver-
rassing kwam op conto van Mark  
Lathouwers. Hij wist met goede re-
turns en sterke groundstrokes de 
tegenstander onder een constante 
druk te houden. Hij won met 6-4 
6-2. Met 1-3 werd aangevangen 
met de dubbels. Wouter en Tom 
startte enorm goed en wonnen set 1 
met 6-3. De heren van ELTV werden 
tot het absolute uiterste gedwon-
gen om set 2 en 3 alsnog te pak-
ken. Koen en Mark hadden ondanks 
goed return werk geen set weten te 
winnen in de dubbel (4-6 4-6). De 
einduitslag 1-5.
Heren 1 heeft met 5-1 gewonnen 
van het lager geklasseerde Best. De 
mannen van Best waren niet opge-
wassen tegen Arne en Frank in de 
single partijen. Arne won met 6-2 
de eerste set, liet de touwtjes ietsjes 
vieren in de 2e set, maar wist met 
7-6 toch te winnen. Frank won met 

de klinkende cijfers 6-0 6-1. Een 
scherpte waarvan zijn Amsterdamse 
cluppie nog veel kan leren. Mark 
had zich na het verlies van de eerste 
set naar behoren hersteld. Echter het 
thuisvoordeel van Best gaf de door-
slag in set 2, welke met 7-6 gewon-
nen werd van Mark. Roy speelde de 
vierde single zonder al te veel druk. 
Hij won betrekkelijk eenvoudig, met 
vakkundig servicewerk. Uitslag 6-3 
6-1. De 1e dubbel gespeeld door 
Frank en Luuk bleek een zware op-
gave. Er was een derde set nodig om 
de pot te beslissen in het voordeel 
van de Rooise heren. Dubbel 2 was 
een klusje voor de senioren van het 
team, Roy en Arne. De heren ver-
toonden hun vorm door met 6-3 7-6 
te winnen. Door de 5-1 winst kun-
nen de mannen zich weer mengen in 
de bovenste regionen. Heren 2 ver-
loor uit met 5-1. Dit was een aardige 
domper. De komende twee weken 
hoeft er niet gespeeld te worden om 
de punten dus de korte onderbre-
king kan gebruikt gaan worden voor 
wat extra trainingsuren. Gemengd 1 
heeft gewonnen van Mierlo en juni-
oren gemengd t/m 17 heeft verloren 
van Son. Jongens t/m 14 heeft thuis 
gespeeld en helaas verloren van ti-
telkandidaat TC Loonse Duinen. Alle 
overige uitslagen zijn te vinden op 
www.mijnknltb.nl. De komende 2 
zondagen is er geen competitie. 11 

mei bent u weer van harte welkom, 
we starten om 10.30 uur.

tennis

Mark Lathouwers
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Voorronden tête-à-tête 
clubkampioenschap

jeu de boules

Na de derde wedstrijdavond is ieder-
een minstens tegen 1 of meer ver-
liespartijen aangelopen. In poule A 
staan nu 3 personen op 6 winstpar-
tijen: Karel Verschuijten (+36), Toon 
Bergen (+26) en Jan Bekkers (+25). 
In poule B gaat Wil Passier aan de lei-
ding met 6 +11, op de voet gevolgd 
door Leon vd Rijdt (5 +24) en Bert 
Goorts (5 +23). In poule C liep Erik 
Verschuijten tegen zijn eerste verlies-
partij op maar staat nog stevig op de 

eerste plaats (7 +59). Met 5 winst-
partijen volgen Andre vd Nieuwenhof 
(+32), Huub van Abeelen (+17) en 
Piet Habraken (+9).  In poule B gaat 
Wim vd Rijdt aan de leiding met (6 
+42), gevolgd door Jan vd Schoot (5 
+24), Jan van Erp (5 +17) en Gerrie 
vd Rijdt (5 +9). Kortom: in alle pou-
les blijft het tot de laatste avond van 
de voorronden spannend wie er daar 
zal gaan naar de finales. 

ERHVvissen

Op zondag 27 april start ERHV weer 
met het wedstrijdseizoen. Ze begin-
nen met het prijsvissen. De eerste 
wedstrijd wordt gevist op de Armen-
hoef achter de brandweerkazerne. 
Het prijsvissen bestaat uit vijf wed-

strijden op zondagmorgen, waarvan 
de beste vier tellen. Inschrijven tot 
drie kwartier voor aanvang van de  
wedstrijd aan het water. Vissen van 
8.30 tot 11.30. Alle hengel types vrij.

Sponsortoernooi TV Boskant

tennis

Om onze sponsoren eens in het 
zonnetje te zetten hebben we een 
sponsortoernooi georganiseerd. Het 
weer werkte mee, waardoor het een 
mooi husseltoernooi werd, waar 34 
mensen met en tegen elkaar stre-

den. Zowel op het veld als op het 
terras was het een gezellige boel, na 
afloop bleef iedereen dan ook nog 
een hapje eten. We willen al onze 
sponsoren van harte bedanken voor 
hun bijdrage aan onze club.

KV Rooi verliest halve finale 
beker van landskampioen SPES

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

Een plek voor de finale van de beker 
stond op het spel. Daarvoor moest 
KV Rooi eerst landskampioen SPES 
zien te verslaan. 

KV Rooi begon sterk en wist in de 
eerste minuut te openen met een 
doorloopbal van Daisy Schuurmans. 
Daar werd direct op gereageerd door 
SPES: 1-2. Daarna was het Sanne 
Hulsen die van afstand de stand weer 
gelijk bracht, 2-2. KV Rooi kwam op-
nieuw op een voorsprong door een 
doorloopbal van Maartje van Aarle, 

3-2. Toen was SPES aan de beurt en 
zij wisten maar liefst 4x de korf te 
raken en brachten daarmee de stand 
op 3-6. Rachel Heijmans antwoord-
de met een kort schotje voor KV 
Rooi, 4-6. Helaas was dit voor korte 
duur en was SPES opnieuw loepzui-
ver: 4-9. Net voor rust was het Daisy 
Schuurmans die van afstand de korf 
wist te raken: 5-9.
Na rust begon KV Rooi weer vol 
goede moed aan de wedstrijd, maar 
helaas werd dit niet beloond en was 
het eerste doelpunt na rust van SPES: 

5-10. Eindelijk leken de doelpunten 
voor KV Rooi ook te vallen en wa-
ren het Sanne Hulsen en Ilse van den 
Bosch die van afstand raak schoten, 
daarna was het twee maal Rachel 
Heijmans met een doorloopbal en 
een kort kansje. Dit bracht KV Rooi 
terug in de wedstrijd, 8-10. SPES wist 
de eer hoog te houden en nog maar 
liefst 8x te scoren voor het eindsig-
naal klonk, 8-18 was daarmee de 
eindstand. Een mooie wedstrijd waar 
KV Rooi hard geknokt heeft voor de 
finaleplek, maar helaas te kort kwam.

Twee schutters Ontspanning naar 
EK junioren

Sjef en Piet van den Berg hebben 
zich geplaatst voor het EK junio-
ren. Dat wordt dit jaar Ljubljana  
(Slovenië) geschoten. Sjef wist zich 
vorige week al te plaatsen bij de ju-
nioren door in Almere tweemaal de 
vereiste limiet te schieten op 70 me-
ter. Piet schoot afgelopen weekend 
in Papendal op 60 meter voldoende 
punten bij elkaar om als tweede te 
eindigen bij de cadetten. Dat geeft 
ook hem recht op een plaats in de 
Nederlandse jeugdploeg. Ook Jan 
van Tongeren van Concordia plaats-
te zich bij de cadetten.

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Jan van Ber-
gen met een score van 226. Verdere 

uitslag : Antoon Vervoort 213, Jan 
van Erp 209, Toon Hermes 208, Jan 
Gordijn 205, Wim Boonstoppel 205, 
Leo van Breugel 187, Ron Spijker 
183 en Jan Lathouwers 137. 
Op woensdag heeft de jeugd van 
Ontspanning de derde wedstrijd 
voor de crocuscup geschoten. De 
resultaten waren: Lotte Steijaert 
199 (4x7), Simon Boersbroek 179 
(6x7), Martijn de Kok 171 (4x7), 
Dani Hobbelen 160 (6x7), Dione 
Mesu 149 (5x7), Floris Mesu 140 
(6x7), Thomas Mesu 115 (4x7), Tim  
Hulsen 122 (2x7), Luc van de Klok 
116 (1x7), Remco Boleij 90 (1x7), 
Ray Matuszewski 86 (3x7).
Op vrijdag hebben de senioren ge-
schoten om de paasbeker. De win-
naar was Sjef van den Berg met 

248 punten. De overige uitslagen:  
William Huyberts 231, Mart Verhoe-
ven 215, Jos van de Veer 213, John 
van Mulukom 205, Antoon Vervoort 
202, Jan Gordijn 197, Frans van de 
Braak 193, Mark Kuys 193, Jan van 
Erp 180, Jos van den Berg 165, Toon 
Hermes 161, Agnes Vissers 126 en 
Michael Moonen 118.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Vrij-
dagavond is de clubavond voor de 
senioren en wordt de 1e F2F tussen 
de jeugd en de senioren geschoten. 
De leden hebben een eigen sleutel 
en kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is. De jeugdtrai-
ning is op woensdagavond.

handboogschieten

B. H. V. Nieuws
Koningswedstrijd: Deze  wordt ge-
vist op zaterdag 26 april a.s van 
14.00-16.30 uur.
Prijsuitreiking:  meteen na afloop 
van de wedstrijd.
Voorjaarswedstrijden: De eerste 

voorjaarswedstrijd is op zaterdag  
3 mei a.s en eveneens van 14.00-
16.30 uur. Zorg dat U tijdig aanwezig 
bent. Iedereen voor het nieuwe sei-
zoen goede vangsten toegewenst.
 

BMX’ers strijden in Oss
Ook dit weekend stond er voor de 
Rooise BMX’ers weer een wedstrijd 
op het programma. Dit maal in Oss 
voor de derde AK wedstrijd. Bij deze 
de resultaten.

Fedde de Bie
Openklasse boys 7 jarigen: 3 x 3e in 
de manches, 1/2 finale 6e
Eigenklasse boys 8 jarigen: in de 
manches 6e, 5e, 5e. 

Jelt de Bie
Openklasse 8/9 jarigen: in de man-
ches 4e, 5e, 5e
Eigenklasse boys 10/11 girls: 

manches 3 x 5e

Lex Veldt
Open Klasse boys 10/11 girls: in de 
manches 3e, 2e, 4e,  kwartfinale 5e  
Bas Verhagen 
Manches: 3 x 4e,  kwartfinale 5e .
Eigenklasse boys 11/12 girls
Lex: in de manches 3 x 5e 
Bas in de manches 3 x 4e, in de 
kwartfinale 6e. 

Ilse Verhagen
Girls 14+: In de manches 3 x 4e,  in 
de halve 6e, in de B-finale 8e.

bmx

16 mei feestavond

Rooise zaalvoetbalcompetitie: 
respectvol en sportief

zaalvoetbal

Op 16 mei staat de spannende be-
kerfinale op het programma. Het zal 
niet met zoveel vuurwerk gepaard 
gaan als bij PEC Zwolle – Ajax, maar 
de apotheose van de Rooise zaal-
voetbalcompetitie mag er wezen. 
Zowel in de beker als in de compe-
titie. De komende weken vallen de 
beslissingen. Na de bekerfinale is er 
zoals ieder jaar een feestavond. In 
harmonie vieren de teams dan het 
einde van het seizoen. Tekenend 
voor de hele competitie.

“Sportief” en “Respectvol”, zo ty-
peert voorzitter Mario Korsten ‘zijn’ 
competitie. Hij is bescheiden, klopt 
zichzelf niet op de borst, maar Mario 
mag de ‘godfather’ van de Rooise 
zaalvoetbalcompetitie worden ge-
noemd. Hij is al 25 jaar voorzitter. 

Met veel plezier. “Ik vind het nog 
steeds geweldig om te doen. Alleen 
is mijn rol nu wat anders dan vroe-
ger. Ik laat het meeste over aan Nick 
de Laat en Tom Onland. Zij zijn nog 
jong en ik laat ze vrij om alles te re-
gelen”, vertelt Mario. Samen gaan 
ze er voor om de competitie een 
boost te geven.

“Op dit moment hopen we op een 
kleine groei”, zegt Mario. “We heb-
ben nu drie poules van zeven, maar 
het liefst hebben we straks drie pou-
les van acht. Toen de sporthal werd 
gebouwd, moesten we uitwijken 
naar Veghel. Toen zijn enkele teams 
gestopt en niet teruggekomen. Nu 
draait het weer op volle toeren en zijn 
nieuwe teams welkom.” Het bestuur 
zou niet alleen graag nieuwe aan-

was willen zien in de vorm van ploe-
gen. Ook het scheidsrechterkorps 
mag best wat vers bloed gebruiken.  
Mario: “Al jaren fluiten dezelfde 
scheidsrechters. Die doen het prima 
en we zijn erg blij met ze. Toch zou 
het goed zijn om ook wat jongere 
scheidsrechters er bij te hebben. Bij-
voorbeeld iemand die net gestopt is 
met zaalvoetbal en er toch bij betrok-
ken wil blijven. Iemand die geïnteres-
seerd is, mag zich bij ons melden.” 

Binnenkort komt de nieuwe website 
online. Daar wordt op dit moment 
aan gewerkt. Dan is alles klaar om 
net iets groter te groeien. Komend 
seizoen drie poules van acht, dat is 
het streven, maar eerst nog de feest-
avond op 16 mei. Die is voor ieder-
een toegankelijk.

Het bestuur van de Rooise zaalvoetbalcompetitie. V.l.n.r: Tom Onland, Mario Korsten en Nick de Laat. 
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Worden wij binnenkort 
voetbalmaatjes bij vv Ollandia?

voetbal

Met deze oproep nodigen de jong-
ste spelers van vv Ollandia, de Mi-
ni’s, hun misschien wel toekomstige 
voetbalvriendjes en vriendinnetjes 
uit om samen met hen op zondag 
27 april sportpark “Ekkerzicht” mee 
te doen aan een echte proeftraining, 
een “voetbalclinic”. Hieraan mogen 
alle jongens en meisjes meedoen in 
de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. 

Op een speelse wijze krijgen ze dan 
de kans om kennis te maken met de 
voetbalsport.
Deze training zal een klein uur duren 

en is voor iedereen toegankelijk. Dus 
ook je papa, mama, opa en oma zijn 
welkom om te komen kijken hoe jij 
voetbalt.
Trek sportieve kleding en voetbal-
schoenen aan, eventueel scheenbe-
schermers. Mocht je geen voetbal-
schoenen hebben, dan zijn andere 
sportieve schoenen natuurlijk ook 
goed. 
Na de training is voor alle kinderen 
die meegetraind hebben drinken en 
een kleine verrassing.  Ook voor de 
(groot)ouders is er dan gratis koffie/
thee met iets lekkers.

Om 14.30 uur speelt ons eer-
ste team een wedstrijd tegen vv  
Ruwaard. Een belangrijke wedstrijd 
tegen een concurrent  in de strijd om 
in de 4de klasse te blijven, dus ge-
noeg reden om gezellig te blijven kij-
ken. Wij hopen jullie allemaal te zien 
op zondag 27 april om 13.00 uur. 
Wil je mee doen aan deze “voetbal-
clinic”,  meld je dan bij voorkeur  via 
E-mail aan , onder vermelding van 
naam en leeftijd, bij: Robert vd Big-
gelaar :  rvdbiggelaar@solcon.nl,
Rinus 
Vervoort: m.vervoort2@upcmail.nl.

Zaterdag 10 mei kampioensreceptie vv Nijnsel/TVE Reclame 

Snollenbollenmiddag in Nijnsel
Nijnsel/TVE Reclame 1 speelt aan-
staande zondag haar laatste thuis-
wedstrijd, ook tevens de laatste thuis-
wedstrijd in de vijfde klasse……. De 
kampioenen en promovendi willen het 
trouwe thuispubliek nog een keer la-
ten zien dat het kampioenschap geen 
toeval is. 

De tegenstander komt uit Loosbroek 
en heet WHV.  Op zondag 4 mei staat 
dan de laatste wedstrijd van dit suc-
cesvolle seizoen op het programma, uit 
tegen Vorstenbossche Boys.
Om 12.00 uur speelt Vrouwen 1 thuis 
tegen Wilhelmina Den Bosch, een 
mooie club met veel historie en tradi-
tie. Als het een ‘beetje veel’ meezit dan 
pakken de Nijnselse Vrouwen nog een 
periodetitel mee.
Aan de laatste thuiswedstrijd wordt 
ook nog een themamiddag gekoppeld, 
de Snollenbollenmiddag. Het kan ver-
keren. In de Dikke van Dale staan maar 
liefst vierentwintig betekenissen van 
het woord snol en die liegen er niet om. 
Het kan dus best eens gezellig worden.

Kampioensreceptie
Inmiddels is de vereniging ook druk 
bezig met de organisatie van de kam-
pioensreceptie die wordt gehouden op 
zaterdag 10 mei, van 18.00 tot 20.00 
uur. Het wordt sowieso nog een drukke 
maand want Nijnsel/TVE Reclame 2 
haalt waarschijnlijk opnieuw een kunst-
stukje uit door mogelijk een periodetitel 
te behalen, dus dat betekent nog mini-
maal een paar wedstrijden als toetje op 
het toch al succesvolle seizoen. 

Zaterdag 24 mei staat in het teken van 
de seizoenafsluiting van de jeugd; een 
van de programmaonderdelen is onder 
meer de traditionele strijd om de Penal-
tybokaal voor jeugd- en kaderleden.
Op zondag 1 juni ten slotte het sluit- 
en klapstuk van het seizoen, het Jan 
Vervoort Bedrijventoernooi, de tiende 
editie. Tientallen teams van Nijnsel 
sponsoren binden met elkaar de strijd 
aan die vaak in de derde helft wordt 
beslist.
Daarna gaat het sportpark voor enkele 
maanden op slot en alle sportvrienden 

uit Sint-Oedenrode, Boskant, Olland 
en Nijnsel treffen elkaar dan weer tij-
dens de strijd om de MooiRooiSchaal 
op 9 en 10 augustus op het sportpark 
van vv Rhode. Vorig jaar een zeer suc-
cesvolle en druk bezochte eerste edi-
tie, uitstekend georganiseerd door vv 
Boskant.

Kijk voor alle actuele zaken en activitei-
ten altijd op www.vvnijnsel.nl.

Ollandia strijdt zondag voor 
klassebehoud
Voorafgegaan door vanaf een 
voetbalclinic voor de jeugd van 4 
t/m 8 jaar speelt Ollandia zondag-
middag op sportpark Ekkerzicht 
haar laatste thuiswedstrijd in deze 
competitie. 

Dit is een echt degradatieduel 
tegen Ruwaard uit Oss, want  
Ollandia staat laatste met 16 punten 
en Ruwaard staat net boven DVG 
met 1 punt meer 3de van onder, 
terwijl ook SDDL,  Fc Schadewijk 
en SCMH zich ook nog in de geva-
renzone bevinden. Uit deze klasse 
zullen er 2 rechtstreeks degraderen. 
De belangen in deze wedstrijd zijn 
voor beide teams groot en hebben 
om zicht op handhaving te behou-
den beiden de 3 punten hard nodig.  
Ollandia zal dan ook alles uit de kast 
moeten halen om voor deze kans te 

strijden, waarbij mooi voetbal min-
der van belang is als het resultaat. 
Het zou natuurlijk jammer zijn om 
na een jaar 4de klasse met diverse 
mooie derby’s weer een klasse lager 
te moeten spelen. Daarom zullen 
de  voetballers er vol voor moeten 
gaan om de 3 punten in Olland te 
houden, waarbij de supporters ach-
ter hun team moeten gaan staan 
en ze op een positieve manier alle 
steun geven om dit resultaat te be-
reiken. Ollandia 2 en 3 moet in Erp 
proberen de punten mee te nemen, 
terwijl Ollandia 4 de handen vol zal 
hebben aan koploper Avanti’31. 
Ook de Ollandia Vrouwen zullen 
proberen om de punten in eigen 
huis te houden. Op zaterdag is er 
geen jeugdvoetbal i.v.m. Konings-
dag. 

Bart van der Linden
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

“Ik ben Bart van der Linden en 
woon samen met mijn ouders en 
broertje in Nijnsel. Ik voetbal al 1 
jaar bij VV Nijnsel, bij de F1. Mijn 
positie is middenvelder. Marco en 
Britt zijn mijn trainers en leiders. 
Van deze twee is Marco mijn gro-
te favoriet! Mijn favoriete club is 
natuurlijk PSV. Mijn broertje Thijs 
voetbalt ook bij VV Nijnsel. Alles 
aan voetbal vind ik leuk. Als ik wed-
strijd heb, staat mama mij aan te 
moedigen. Op school is mijn leuk-
ste vak geschiedenis, ik wil er alles 
van weten. Later wil ik loonwerker 
worden, dat weet ik nu al zeker.
Zondag 27 april ben ik ‘Pupil van de 
week’ tijdens de wedstrijd van ons 

kampioensteam Nijnsel/TVE Recla-
me 1 – WHV 1. Kom kijken, want 
het wordt weer een groot feest als 
ik pupil ben geweest!”
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-FC Schadewijk 1 3-0

Programma senioren do 24/4:
Boskant 7-Heeswijk 8 19.30u.

Uitslagen jeugd
Boskant A1–Blauw Geel A5 6-1
Margriet C2–Boskant C1 5-1
Boekel Sport C4–Boskant C2 2-1
Boskant C2–Irene C2 5-10
Boskant D1–Handel D1G 3-0
Boekel Sport E2–Boskant E1 3-6
Boskant F1–WEC F2  1-2 

Programma senioren zo 27/4:l
NLC’03 1-Boskant 1 14.30u.
Margriet 2-Boskant 2 11.00u.
Avanti’31 4-Boskant 3 12.00u.
Boskant 4-Prinses Irene 5 12.00u.
Boskant 5-Avanti’31 7 11.30u.
Gemert 12-Boskant 6 10.00u.
Boskant 7-SCMH 6 10.00u.
Boskant VR1-Nijnsel VR3 10.00u.

Programma jeugd do 24/4: 
Gemert D4–Boskant D1  v.17:45u.

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Heeswijk 8-Ollandia 4   1-1
Ollandia 4-WEC 7   3-1
Ollandia Vr1-ELI Vr1   3-2

Uitslagen jeugd: 
Avanti’31 C4G-Ollandia C1G   1-1
Rhode E6-Ollandia E2   1-5
Ollandia B1-Irene B1G   5-2
Ollandia C1G-Rhode C5   1-1
Erp E3-Ollandia E1   9-2
Ollandia E2-Schijndel/De Wit E6   9-0

Programma senioren do 24/4: 
Ollandia Vr1-Vorstenb. Boys Vr1   20.00u

Programma senioren zo 27/4: 
Ollandia 1-Ruwaard 1   14.30u
Erp 4-Ollandia 2   12.00u
Erp 7-Ollandia3   12.00u
Ollandia 4-Avanti’31 12   10.00u
Ollandia Vr1-Nijnsel/TVE Vr2   10.00u

Programma jeugd woe 23/4: 
Ollandia F1-Rhode F5G   18.30u
Programma jeugd do 24/4: 
St.Fiducia/Elsensdorp D2G -
Ollandia D1G   v:17.45u

Zo 27/4: Voetbalclinic jeugd 4 t/m 8 
jaar aanvang: 13.00 uur,

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen jeugd:
RKPVV A1 - Nijnsel/TVE A1                 0-1
Nijnsel/TVE C1 - Venhorst C1 3-6
Nijnsel/TVE E2G - Blauw Geel E13 1 - 6
Nijnsel/TVE F2 - Boekel Sport F5 5 - 1
Heeswijk MD1 - Nijnsel/TVE MD1 4 – 2

Programma senioren do 24/4:
Nijnsel/TVE 6 - Schijndel/DE WIT 9 
19:00u
Nijnsel/TVE VR3 - HVCH VR3 19:00u

Programma senioren zo 27/4:
Nijnsel/TVE 1 - WHV 1 14:30u
Heeswijk 2 - Nijnsel/TVE 2 12:00u

Nijnsel/TVE 3 - Mariahout 3 12:00u
Gemert 10 - Nijnsel/TVE 4 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - DVG 7 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Gemert 13 10:00u
Nijnsel/TVE VR1 - Wilhelmina VR1 12:00u
Ollandia VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10:00u
Boskant VR1 - Nijnsel/TVE VR3 10:00u

Programma jeugd do 24/4:
MVC B1 - Nijnsel/TVE B1 19:00u

Rhode

Uitslagen senioren:
Blauw Geel 11 – Rhode 5 2-5
Erp 8 – Rhode 10 1-1
ELI- Veteranen 0-8

Uitslagen jeugd za 19/4:    
Rhode B1 - Wittenhorst B1 4 - 0 
HVV B1 - Rhode B2 1 - 2 
Stiphout V. B2 - Rhode B3 7 - 0 
MULO B2 - Rhode B4 4 - 0 
Rhode C2 - Boekel Sport C3 4 - 1 
Handel C1 - Rhode C3G 8 - 2 
Rhode C4 - Blauw Geel C7 1 - 2 
Ollandia C1G - Rhode C5 1 - 1 
Rhode D1G - Lierop D1 2 - 1 
Rhode D2 - Blauw Geel D5 0 - 6 
ASV’33 D1 - Rhode D3 7 - 0 
Rhode D4 - Blauw Geel D9 4 - 4 
Rhode D5 - Schijndel D4 5 - 3 
Rhode E1 - Rood Wit’62 E1 3 - 7 
Rhode E2 - Handel E1 5 - 1 
Sparta’25 E4 - Rhode E3 1 - 6 
Rhode E4G - Schijndel E7 1 - 6 
Rhode E5 - Schijndel E4 4 - 8 
Irene E2 - Rhode E8 n.b.   
Gemert E11 - Rhode E9G 0 - 5 
Rhode F1 - Rood Wit’62 F1 2 - 1 
Rhode F3 - Sparta’25 F5 1 - 3 
Rhode F4 - Schijndel F2 6 - 0 
Rhode F7 - Schijndel F5 1 - 1 
Rhode F11  Sparta’25 F8G 5  0 
Rhode MC1 - Herpinia MC1 2 - 1 
Rhode MD1 - VOW MD1 5 - 2 
      
Programma senioren zo 27/4: 
Avanti’31 1 - Rhode 1 14:30u
HVCH 2 - Rhode 2 12:00u
Rhode 3 - Heeswijk 3 12:00u
Avesteyn 5 - Rhode 4 10:00u
Rhode 5 - Nooit Gedacht 5 10:00u
Venhorst 4 - Rhode 6 13:00u
Rhode 7 - Boerdonk 3 12:00u
Boerdonk 2 - Rhode 8 12:00u
Rhode 9 - Blauw Geel 17 12:00u
Rhode 10 - Irene 3 10:00u
Handel VR1 - Rhode VR1 12:00u
Veteranen - Stiphout Vooruit 16:30u

Programma  Jeugd woe 23/4:    
Rhode B3 - WEC B1 19:00u
Rood Wit’62 C4G - Rhode C2 19:30u   
Rhode E7 - Gemert E9 18:45u 
Rhode F1 - Gemert F1 18:45u   
Boekel Sport F1 - Rhode F2 18:30u
Ollandia F1G  Rhode F5G 18:30u   
Rhode F11 - Keldonk F2 18:30u   
Rhode MA1 - NLC’03 MA1 19:30u   
      
Programma  jeugd do 24/4:    
Keldonk C1G - Rhode C3G 19:00u   
Rhode D1G - Mariahout D1 19:00u 
Rhode E4G - Handel E2 18:45u  
      
Programma jeugd za 26/4:    
NWC F1 - Rhode F1 11:15u  beker 
finale bij Blauw Geel 
overige jeugd teams vrij i.v.m. ko-
ningsdag 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 16/4:
1 Echtpr. Van Gerwen 65,10 % 
2 Hrn. Van Erp 64,06 % 3 Mevr. 
F.Raaymakers- Hr. H.v.Genugten 
61,46 %  

Bridgeclub Beckart 

uitslag 10/4: 
A-lijn : 1. Riet en Cees v Hout 62.91 % 
2. Jet van de Meerakker en Ad van de 
Brand 62.50 % 3. Toon en Piet v Scha-
ijk 60.83 %. B-lijn: 1. Annie Kastelijn 
en Addie Rijkers 73 % 2. Hilde van de 
Kaden en Diny Vos 60.50 % 3. Anny 
en Corrie Dortmans 59.00 %

Bridgeclub de Beckart

Bridge-uitslag van 17/4: 
A-lijn: 1. Jo Evers en Nellie van de 
Vleuten 67.08 % 2.Mia Poels en An-
nie Stevens 62.50 % 3. Riet en Cees 
van Hout 56.66 % B-lijn : 1. Ans van 
de Laar en Jaaneke van Oosterhout 
61.66 % 2. Gerda en Bert Schellekens 
55.00% 3. Annie Kastelijn en Addie 
Rijkers 54.59 % 

BC Rooi 750

Uitslag d.d. 16/4:
A-lijn: 1.Theo Janssen & Robert Jans-
sen 64,17 2. Frank Heijckmann & Leon 
Heijckmann  58,75  3.Jan van Lanen & 
Gerard Verkade 57,08  
B-lijn: 1.Anneke Majoor & Toon Ma-
joor 64,58  2.Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel 57,92  3.Wil-
lem Pieters & Rien Voets 53,75
C-lijn: 1.Francine Versantvoort & Ro-
mano van der Meyden 60,83  2.Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven     60,50 
3.Jannie v. Boxtel & Bets Versantvoort 
57,00

basketbal

BV Rooi

Uitslagen:
Oirschot U14 - BV Rooi U14  66 - 49
BV Rooi Heren 1- Basketball Stars 
Weert Heren 2            90 – 80

hardlopen

SV Fortuna ‘67

13 april Oirschot Army Urban Run
MannenTrim 10.000 m
Peter van Wieringen 1.14.28

15 april Veldhoven Circuit 14 
JongensJA 1.000 m
Marco Verbeek 3.04,90 (PR) (Clubre-
cord)
Mannen 1.000 m
Patrick Sanders 2.55,16
Mannen verspringen
Patrick Sanders 4.58 m (PR)
Mannen35 1.000 m
Thijs Thielemans 3.16,68 (PR) (Club-
record)
Mannen35 5.000 m
Thijs Thielemans   (PR) (Clubrecord)
MeisjesJB verspringen

Sanne van Lieshout 4.08 m (3e)
Simone van Wieringen 3.29 m
MeisjesJB 100 m
Sanne van Lieshout 14,50 (2e)
MeisjesJB 1.000 m
Simone van Wieringen 4.17,43 (PR)
Vrouwen verspringen
Irene van der Velden 3.43 (3e)

15 april Geldrop Trimloop 
MannenTrim 5.000 m
Henry Wijffelaars 22.39
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 24.24 (2e)
MannenTrim 10.000 m
Peter van Rooij 52.11
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 49.59 (3e)

19 april Oisterwijk Vennenloop 
Mannen45 15.000 m
Peter van Rooij 1.17.54
Mannen55 15.000 m
Henry Wijffelaars 1.07.57
Vrouwen 45 15.000 m
Rikie Huyberts 1.10.32 (2e) (PR)
Tineke Mous 1.12.23 (3e)

21 april Boxtel 
JongensTrim 1.000 m
Guus van Kessel 3.51 (3e)
MeisjesTrim 1.000 m
Veerle van Erp 3.59 (1e)
JongensTrim 3.300 m
Max Scheutjens 14.33 (1e)

MannenTrim 7.200 m
Marco Verbeek 28.21
Nico Sanders 31.21
Henk Heijmans 39.12
VrouwenTrim 7.200 m
Jolanda van Heerebeek 39.27
Pam van den Hurk 42.03
Manon van de Biggelaar 42.03
Saskia Boonstoppel 44.17
MannenTrim 11.100 m
Ralf Bollen 50.44
Pierre Lardenois 55.06
Mannen35 15.000 m
Jeffrey van Hout 1.01.29
Eric van den Oetelaar 1.05.46
Mannen50 15.000 m
Henry Wijffelaars 1.07.35
Jos van Uden 1.16.52
MannenTrim 15.000 m
Frank Scheutjens 1.03.58
Bart van de Sande 1.08.24 (PR)
Luc Minderhoud 1.20.19
Vrouwen35 15.000 m
Rikie Huyberts 1.12.05
Tineke Mous 1.14.14

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen 
KV Rooi 1-SPES 1  8-18
SVSH MW1-KV Rooi MW1  5-16
KV Rooi MW2-Nijnsel MW 2  11- 7
KV Rooi MW3-Celeritas MW 1  8-5
Blauw Wit A1-KV Rooi A2  3-1
Oranje Wit B1-KV Rooi B1  2-4
KV Rooi C1-Flamingo’s C1  4-4
Odisco C1-KV Rooi C2  4-1
KSV D1-KV Rooi D1  2-6
JES D1-KV Rooi D2  0-4
Klimop E1-KV Rooi E1  3-3
KV Rooi E2-Alico E1  15-0
KV Rooi F1-De Korfrakkers F2  2-4
SCMH F1-KV Rooi F2  11-1

Programma di 22/4:
KV Rooi A2-JES A2  a. 19.00u. 
KV Rooi 2-Bladella 2  a. 20.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel MW1-DOS (A) MW1 2-8
Rooi MW2-Nijnsel MW2 11-7

Uitslagen jeugd:
SDO ’99 A1-Nijnsel A1 7-9
Flash B1-Nijnsel B1 8-2
Corridor C1-Nijnsel C1 9-0
Winty E1-Nijnsel E1 2-1

Programma senioren zo 27/4:
Nijnsel 1-Winty 1 a.11.45u

KV Odisco

Uitslagen:
Corridor MW1 - Odisco MW1 4 - 6
Odisco C1 - Rooi C2          4 - 1
Odisco F1 - De Korfrakkers F4    2 - 4
Korloo F1 - Odisco F2    15 - 0
Odisco 1 – Klimop (K) 1    4 - 16

Programma do 24/4:
Corridor 4 - Odisco 2     19:00u
Zo 27/4:
DOS (A)1- Odisco 1     10:30u

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

paardensport

Goede start 
'groene seizoen' 
Vresselse Ruiters
Het mooie weer en de goede 
omstandigheden hebben zeker 
bijgedragen aan de goede resul-
taten van de ruiters van Vressel.

Nina van Enckevort heeft vorig 
weekend in Maasbree laten zien 
dat een klasse hoger rijden geen 
probleem is. Een foutloze en net-
jes gereden eerste ronde bete-
kende een barrage. Het was nu 
aan Mistery en Nina om ook in 
de barrage van de DM klasse dit 
resultaat te evenaren.  Dat deed 
Nina met een goede tijd wat een 
vierde plaats opleverde. De com-
binatie laat inmiddels zien goed 
bij elkaar te passen. Anne Mark-
graaf is in het paasweekeinde 4e 
geworden met haar pony My 
Way Of Life in Baarle Nassau. In 
de aparte EB klasse waren het de 
foutloze combinaties die de prij-
zen verdeelden. De foutloze bar-
ragerit van Anne werd beloond 
met 70 stijlpunten wat voldoende 
was om zich bij de prijswinnaars 
te scharen. 

Veerle van de Pasch is in het 
paasweekeinde naar Geesteren 
(Overijssel) gereden voor deelna-
me aan de Hartog Lucerne Trop-
hy. Dit is een landelijke competi-
tie voor DZ combinaties. OP het 
einde van deze competitie gaat 
de lat letterlijk en figuurlijk om-
hoog. 13 combinaties sneuvelden 
onfortuinlijk in het loodzware 
parcours. Orchid's Higlands Sur-
price had goede zin en overwon 
alle obstakels met voldoende 
punten voor de barrage. Deze 
barrage had Veerle en haar Sur-
price snel en foutloos gereden en 
eindigden op een tweede plaats. 
Overall eindigde deze combinatie 
op een zeer verdiende 5e plaats. 
Voor komend weekend staat de 
Nederlandse kampioenschappen 
in Mierlo op het programma. Op 
zaterdag wordt het pony pro-
gramma gereden, ook kunnen 
de ruiters zien hoe de senioren bij 
de paarden om de nationale eer 
strijden.

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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Safaritex
Ademend tenttapijt met open structuur,

verkrijgbaar in 2,5 en 3 m breed en in alle lengtes

10,-
per strekkende meter

VANAFBardani Ocean serie
Kwalitatief zeer goede familietenten met katoen/polyester tentdoek,
aluminium tentstokken en vast bisonyl kuipgrondzeil.

699,-
VANAF

Tentenshow
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, Nomad, Eureka, 

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

• Meer dan 300 modellen tenten

Bardani Ocean serie

699,-

VANAF

699,-699,-
3-4 PERS 4 PERS

4-5 PERS

Cadac 
Entertainer 3

Royale buitenkeuken met 3 RVS 
branders, zijbrander, thermometer in 

de deksel en warmhoudrek

verkrijgbaar in 2,5 en 3 m breed en in alle lengtes
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

899,-
1269,-

SafaritexSafaritex
Ademend tenttapijt met open structuur,Ademend tenttapijt met open structuur,

899,-
Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

VANAF

229,99

Bahama Parasol
Zeer stabiele en degelijke parasol.
Verkrijgbaar in diverse kleuren en 

in het rond of vierkant (Ø350cm en 300x300cm)

Bardani Arcade
Royale loungeset inclusief kussen. Kwalitatief 

hoogwaardige  platte wicker in combinatie 
met een extra stevig aluminium frame

ZONDAG 27 APRIL OPEN van 11-17 uur!
Live muziek, een gezellig buitenterras en extra acties & aanbiedingen.

Meer dan 150 
modellen barbecues

CadacCadac

299,-
399,-

TuinmeubelshowTuinmeubelshow

van 11-17 uur!
KONINGSDAG

GESLOTEN

Annet Meulenbreuk gooit hoge 
ogen als bikini-atleet

bodybuilding

Na het zien van een oude vriendin -  
Bianca Aanraad - in Flex Magazine, 
die met hard sporten en een strikt di-
eet presteerde als bikini-atleet, wist 
Annet Meulenbroek het. Ze wilde dat 
ook en ging trainen bij Flexchallenge, 
onder begeleiding van Harry de Jonge 
en Rene Groenen. 

Voor Annet een bijzonder leerzaam en 
vooruitstrevend jaar. Ze had maandelijk-
se metingen en naar eigen zeggen leuke 
gezamenlijke trainingen en poseerles-
sen. Met als doel om tijdens de Flexcup 
in december twee dagen te stralen op 
het podium. In een sterke line up van 
vierentwintig meiden werd Annet der-
de. Daarmee mocht ze door voor een 
B-wedstrijd om uiteindelijk te plaatsen 
en A-atleet te worden. Na de wedstrijd 
ging ze door met trainen en diëten. 

Met een nieuwe coach, topcoach Sibil  
Peeters. 13 April was het zover. In een 
nog sterkere line up van acht meiden 
werd ze weer derde en daarmee kwali-
ficeerde zich voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen en behaalde ze de zo 
gewilde A-status.

Annet bereidt zich nu voor op een 
wedstrijd op 27 april in Schiedam. Ze 
hoopt op een plaats in de top zes, want 
dan mag je deelnemen aan buiten-
landse wedstrijden. Een drukke tijd met 
een net opgezette bikini en poseerkle-
ding lijn Bikinimi en een overname van 
een sportschool. Sportcentrum Mierlo; 
“druk maar erg leuk om van je hobby je 
werk te maken”, zegt Annet. “We ho-
pen ook meer mensen te kunnen hel-
pen en begeleiden in een wedstrijd of 
gewoon hun droom fysiek te behalen.” 

Trainer Van Wanrooij: Klaar voor derde klasse

Boskant doet goede zaken

voetbal

Het kan bijna niet meer fout: na een 
eenvoudige zege op FC Schadewijk 
is Boskant zo goed als zeker van de 
tweede plaats, en dus van een plek 
in de nacompetitie. Promotie naar 
de tweede klasse, vorig seizoen nog 
een brug te ver, is binnen handbe-
reik.

Boskant – FC Schadewijk 3-0 (1-0)
Wat vorig jaar op één punt na niet 
lukte, lijkt nu in kannen en kruiken: 
Boskant lijkt een plaats in de na-
competitie niet meer te kunnen ont-
gaan. De ploeg van coach Henry van 
Wanrooij won in het inhaalweekend 
zakelijk van FC Schadewijk, en heeft 
nu vier punten voorsprong op num-
mer drie Cito. Met nog twee wed-
strijden te spelen moet er heel veel 
raars gebeuren wil Boskant de pro-
motiewedstrijden aan het eind van 
het seizoen mislopen. „We hebben 
44 punten, met nog twee winstpar-

tijen worden dat er vijftig”, rekent 
Van Wanrooij voor. „Alleen al op 
basis van het aantal punten hebben 
we een ongelooflijk goed seizoen 
gedraaid.” En dus zou het zomaar 
kunnen dat de blauwen volgend jaar 
in de derde klasse te vinden zijn. Van 
Wanrooij waakt voor te veel opti-
misme: „De nacompetitie is moeilijk 
genoeg.” De coach, die zelf al ploe-
gen in de derde klasse trainde, heeft 
evenwel vertrouwen in zijn man-
schappen: „Een klasse hoger zijn we 
zeker niet het lelijke eendje.” Tegen 
Schadewijk bleek zeker dat Boskant 
te sterk is voor een paar ploegen in 
de vierde klasse. Met van twee as-
sists van uitblinker Maikel Merks en 
een meesterlijk schot met rechts van 
Frank van der Heijden als openings-
treffer had de thuisploeg niets van 
de Ossenaren te vrezen. Zondag is 
NLC ’03 de tegenstander, daarna is 
de derby tegen Ollandia.

Toertocht tussen Herpen en Olland

wielersport

Op zondag 4 mei a.s. organiseert 
T.W.C. Coppi uit Herpen haar jaar-
lijkse toertocht. Deze tocht tussen 
Herpen en Olland is zowel voor 
groepen als individuele fietsers te 
rijden. 

Er kan een keuze gemaakt worden 
uit een route van 80 of 110 km. De 
volledig uitgepijlde tocht voert over 
fietsvriendelijke wegen door de di-
verse landschappen tussen Herpen 
en Olland waarbij de kernen van 
dorpen zoveel mogelijk worden ge-
meden. De tocht wordt gehouden 
onder auspiciën van de Nederland-
se Toer Fiets Unie. Inschrijven voor 
deze tocht kan zowel bij Cafe The-
kes in Herpen als bij Cafe D’n Toel in 

Olland. De starttijd is tussen 8.00 en 
10.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt  € 4,00. 
Leden van de NTFU krijgen op ver-
toon van de ledenkaart € 1,00 kor-
ting.

Voor verdere informatie over de 
tocht kunt u terecht bij T.W.C.  
Coppi, tel.  0486-411901 of op onze 
website twccoppi.nl. 

Thom van Dijck eerste in Klasse 
ZZ met Archer 

paardensport

In het paasweekend waren de 
springruiters te gast  in Geldrop. 
Marieke Boers startte haar paard  
Enjoy in de klasse B en mocht zich als 
derde opstellen in de prijsuitreiking. 
Nicole Gevers startte in de klasse L 

haar schimmel Bentley. 

Deze start resulteerde in een tiende 
plaats. Teun Kluitmans had zijn paard 
Cornelis gezadeld voor de klasse M 
en behaalde hier de negende prijs. 

Thom van Dijck behaalde in de klasse 
Z de derde prijs met zijn paard Albin. 
Hij startte tevens in de klasse ZZ met 
zijn paard Acher. In  deze klasse liet 
hij het hele deelnemersveld achter 
zich en behaalde de eerste prijs.

Seizoen begonnen voor Arabische volbloedpaarden

Afgelopen weekend was er de eerste dressuurwedstrijd 
van het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek van het 

nieuwe seizoen. Deze wedstrijd werd gehouden in Ijzerlo. 
Voor Maud Tillemans en Progress Ysabella was dit hun 
eerste AVS wedstrijd. 

Er werd gestart in de categorie D/E klasse - L1 dressuur. 
De eerste proef wisten zij te winnen en in de tweede proef 
werd er een 2de plaats behaald. Annelieke Stoop kwam 
aan de start met Progress Amira Lazize. Na een jaar rust 
zal Progress Amira Lazize dit seizoen weer op de wedstrij-
den verschijnen. Ze startten in de M2 dressuur en wisten 
beide proeven te winnen. Op 2de paasdag hadden Maud 
Tillemans en Progress Ysabella de eerste selectiewedstrijd 
voor de Brabantse Kampioenschappen van het zomersei-
zoen. Zij kwamen in Soerendonk aan de start in de catego-
rie C/D/E klasse - L1 dressuur. In deze selectieproef werd 
de overwinning behaald en afgelopen weekend was een 
goed begin van het aankomend zomerseizoen!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel volgt nieuws, actua-
liteiten en trends in korte uitzen-
dingen. Vaak worden dagelijks 
nieuwe onderwerpen toegevoegd! 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.

Nieuwe serie “Hoe gaat het met 
…?”
Tot en met vrijdag 25 april 1e deel 
van een miniserie over oud-Rooi-
enaren in het buitenland. In deze 
aflevering  gaan we naar Melbour-
ne in het verre Australië. 
Kijk hoe ‘t oud-Rooienaren vergaat 
aan de andere kant van de wereld!
In mei kunt u kijken naar de vol-
gende aflevering uit Las Vegas.
Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.

Lente in Brabant
Vanaf maandag 28 april een korte 
film met lentebeelden uit onze 
omgeving. 
Zie hoe flora en fauna ontwaakt 
uit haar winterslaap!
Uitzendtijden 01:00 – 04:00 – 
07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 – 
19:00 en 22:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.
Internet
Met nieuws, informatie, weer, fo-
to’s en films is TV Meierij wereld-
wijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 
Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  Like ons, deel onze berichten, 
blijf op de hoogte !!
www.facebook.com/tvmeierij

10 maart - 23 juni 
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling bij 
Centrum Maia

Hongerstraat 14

 24 april 
Film: De Rouille et d’os

Mariendael 

25 april 
Koningsnacht – 

muziek in het centrum
Sint-Oedenrode 

26 april 
Koningsdag

27 april 
OLAT wandeltocht
De Vresselse Hut 

27 april 
Opening

Brabantse Natuurpoort
de Vresselse Hut 

27 april 
Kom maar Achterom

Sint-Oedenrode 

27 april 
Rikken Dorpskapel
De Dorpsherberg

28 april 
E-bike cursus

Sint-Oedenrode 

29 april 
Herhaling reanimatie 

met AED
Zorgboerderij 

de Dommelhoeve
1 mei 

“Muziekverkenningen”: muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

3 mei 
Dansavond KBO

Odendael 

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

4 mei
Toertocht tussen 

Herpen en Olland 
café d’n Toel 

4 mei 
Libellenexcursie 

Hazeputten 

4 mei 
Dodenherdenking
Sint-Oedenrode 

5 mei 
Bevrijdingsdag

Nederland 

7 mei 
Mamacafé

De Gouden Leeuw 

9 mei 
Lezing Peter Buwalda

De Knoptoren 

9 mei 
Beachparty

The Joy 

10 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode

12 mei 
KBO-film: An officer 

and a gentleman
Odendael 

14 mei 
Verkeersexamen

Centrum Sint-Oedenrode 

16 mei 
Bekerfinale + seizoensafsluiting 

zaalvoetbal
De Streepen 

17 mei 
The Shadowhearts
Eet- en muziekcafé 

De Ossekop 

17 - 18 mei 
Met nachtvlinders ontwaken 

met natuurontbijt
Martinuskapel 

Everse Akkerpad

18 mei 
Mathieu Dirven Koffieconcert

Kasteel Henkenshage 

18 mei 
Benefietrit Rondom Rooi

Sint-Oedenrode 
en omstreken 

21 mei 
Roois biergilde
café van Ouds 

22 mei 
Film: Amour
Mariendael 

23 mei 
Nijnsel Meets… 

Goede Herder kerk 

25 mei 
Nationale Kinderboerderijendag

Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

25 mei 
Openlucht festival POP&CO

CEC Mariendael 

25 mei
Nachtelijke voettocht 

naar Den Bosch 
start vanuit Rooi 

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

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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


