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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Voorjaars collectie dames, 

heren en kinderschoenen!

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

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

Ollandse kinderen op bezoek in Tweede Kamer

Het bezoek van Emile Roemer aan 
Olland, tijdens de opening van De 
Loop’r, was bijzonder te noemen. 
Het heeft zelfs nog een leuk staar-
tje gekregen. Vorige week woens-
dag gingen groep zeven en acht 
van basisschool De Sprongh naar 
de Tweede Kamer in Den Haag. 

Op uitnodiging van de SP-voorman.

De jongelui kregen van Roemer 
een rondleiding door de Tweede 
Kamer. Ze mochten een kijkje ne-
men in de vergaderruimte van de 
SP, de handelingenkamer (de ka-
mer met immense boekenkast) en 

in de oude en nieuwe Tweede Ka-
mer. Daar maakten de leerlingen 
een debat mee.

“We mochten Roemer interviewen 
en zijn een hoop over hem te we-
ten gekomen”, aldus een enthou-
siaste leerling. “Hij is heel sportief 

en vroeger wilde hij leraar worden, 
later politicus. Wat hij leuker vindt 
wist hij niet te vertellen.” Zo bab-
belden de Ollandse kinderen nog 
even met hem verder. Het was een 
speciale dag voor ze, want wie kan 
zeggen dat hij ooit in de Tweede 
Kamer is geweest?

Mooi in de Steigers

Het is NU de tijd 
om te verbouwen!

Vind in deze krant uw 
Rooise bouwpartners.

Profi teer van de gunstige 6% regeling.
Lees voor meer info op pagina 4

Ollandse kinderen op bezoek in Tweede Kamer

Hij werd ook wel de vader van de 
urologie in Nederland genoemd; 
professor W.A. Moonen. De gebo-
ren Rooienaar (1919-1996) is van 
onschatbare waarde geweest in 
zijn vakgebied. Eind mei krijgt hij 
een aandenken op het Kerkplein 
in Sint-Oedenrode. Er wordt een 
plaquette geplaatst in de bestra-
ting. Oud-artsen Axel Wenstedt 
en Ad van der Meijden opperden 
het idee om de beroemde uroloog 
te eren. Het verzoek werd geho-
noreerd door de gemeente. 

Wenstedt en Van der Meijden 
hebben allebei het voorrecht ge-
had om met Moonen te werken. 
Ze vinden dat de  bescheiden arts 
en hoogleraar een blijvende her-
innering verdient in zijn geliefde 

geboortedorp. De heren hebben 
externe bronnen aangeboord om 
het project te betalen. Het kost de 
gemeente dus niets. 
» lees verder op pag. 23

Aandenken op Kerkplein voor 
Rooise uroloog prof. W.A. Moonen

6% BTW

Figuranten gezocht voor opnames
Opnames VPRO jeugdfi lm in Sint-Oedenrode

Een mooiere afsluiting van het 
jubileumjaar kon Stichting Pap-
gat zich niet wensen. Op 10, 11 
en 12 mei wordt - in opdracht van 
de VPRO - kinderfilm ‘Alles Mag’ 
opgenomen in Sint-Oedenrode. 
Het thema is Carnaval en de 
Beckart en de Eerschotsestraat 
zullen het decor zijn. De optocht 
en de sleuteloverdracht zullen in 
scene worden gezet. Op dit mo-
ment is de filmmaatschappij druk 
bezig met het werven van figuran-
ten. De film wordt eind 2013 uit-
gezonden op Z@pp (Nederland 3).

Via oud-Nijnselnaar Sjoerd 
Lubbers uit Culemborg, kwam 
filmmaatschappij Stetz uit Amster-
dam in Sint-Oedenrode terecht. 
De regisseur was direct onder de 

indruk van de locaties en de ma-
nier waarop Stichting Papgat me-
dewerking verleende. Rooi werd 
uit drie dorpen gekozen als filmset.  

‘Alles Mag’ gaat over de 12 jarige 
Tygo (gespeeld door Lars Jennissen 
uit Liempde) die naar Amsterdam 
verhuist. In zijn nieuwe klas moet 
hij een spreekbeurt houden en hij 
houdt zijn spreekbeurt over car-
naval. In flashbacks zie je de voor-
bereiding van het carnaval en de 
uiteindelijke optocht en het feest.  

» lees verder op pag. 17

VOOR PROFESSIONEEL 
ADVIES

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

Folders deze week:
Krans tuincentrum

MIK Pieter Brueghel
Vennotex

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Dossiernummer: 13040835

Aanmaakdatum: 10-4-2013

overleden kluijtmans 16.doc
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  Vele fijne herinneringen 

verzachten onze smart. 
Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart. 

 

    
   
 Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg 

bespaard zijn gebleven. Na een leven dat in het teken stond 
van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen onze 
lieve vader en opa 

 

   
   

 Gerard Kluijtmans 
Gerardus Adrianus  

 

   
 weduwnaar van  

   
 Mien Kluijtmans-van Nuland  

   
   
 Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.  
   
   
     

   Jos en Vivian 
       Loek, Sam 

 
   Egi en Bianca 
       Kjeld, Jade 
 

 

   
 9 april 2013  
 Correspondentieadres: Mariannestraat 34,  

5491 JD Sint-Oedenrode 
 

   
 De uitvaartdienst en begrafenis hebben op maandag 15 april 

plaatsgevonden. 
 

 
 

 
N.B. Bovenstaande afdruk is géén drukproef, maar benadert de lay-out van de gedrukte 
rouwbrief. 
10 april 2013, voor akkoord: 
 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

onder de kop dankbetuiging 
 

advertentie voor Toon Verschuijten 
 

2 kolom x hoogte 
een dun kader, geen dubbel. 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Het afscheid is definitief, maar de herinnering 
onuitwisbaar aan mijn man, ons pa en schoonvader 

 

TOON VERSCHUIJTEN 
__________________________________________________________________________ 

 

Sint-Oedenrode, 14 november 1937 
Veghel, 6 april 2013 

 
echtgenoot van 

Mia Verschuijten - van Erp 
 

Wij hebben samen afscheid genomen 
van Toon met een crematiedienst op woensdag 10 april 

om 14.00 uur in het crematorium te Uden. 
 

Toon stelde een donatie aan afdeling ’’Goudsbloem’’ 
van de Watersteeg in Veghel zeer op prijs. 

 

familie Verschuijten, 
Weievenseweg 37  5491 RG  Sint-Oedenrode.

 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

DANKBETUIGING

rouwadvertentie onder de kop ‘’dankbetuiging’’ 
 

2 kolom x hoogte 
een dun kader, geen dubbel. 

 
______________________________________________________________ 

 
 

Wij willen u graag bedanken voor uw warme 
belangstelling na het overlijden en het afscheid van  

  

DOLF VAN DER KADEN 
mijn lieve man, onze vader en opa 

 

________________________________________   & _______________________________________ 
 

WOUTER VAN DER KADEN 
onze lieve zoon, broer, zwager en oom 

 
 

april 2013 
familie van der Kaden 

Strobolse Heidesteeg 7, 5491 RT  Nijnsel 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Graag wil ik allen bedanken die hun medeleven hebben 
betoond bij het overlijden van mijn lieve broer

Tinus Berkvens

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

en steun gegeven. Een welgemeend dank je wel aan ieder. 
Speciale dank aan dokter van Osch en medewerkers, 

buurtgenoten, rouwcentrum Kuis, dokter van het Hullenaar 
en medewerkers ziekenhuis Bernhoven Veghel.

Familie Berkvens

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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

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

www.huijbersuitvaart.nl

Condoleances, 
rouwberichten, 

dankbetuigingen, 
felicitaties en andere 

familieberichten. 
Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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  bakkerij bekk
e

r
s

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL  

ónze Alexanderónze Alexander
 is Koning is Koning

Tompouce!

5 halen, 4 betalen

van woensdag 17 t/m dinsdag 23 april
in de tompouce parade
Grand marnier &
Frambozen-bessen
5 halen, 4 betalen
voor de zwitserse room geldt 
de hele maand :5 halen, 4 betalen.

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

Chiquita bananen
€ 1,25 per kilo

deze aanbieding is geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 april

€ 1,25
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KEURSLAGERTROTS

Kogelbiefstuk met GRATIS 

kruidenbot

100 GRAM

2

90

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol

100 gram

1

95

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + 

cervelaatworst

2 x 100 gram

2

50

WEEKAANBIEDING

HOUTHAKKERSSTEAK

4 STUKS

5

95

TIP VAN UW KEURSLAGER

PAMPA-SCHIJVEN

4 STUKS

5

50

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413 472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

Donderdag eerste editie DeMooiLaarbeekKrant

‘Mooi’ concept ook in Laarbeek

Laarbeek heeft er een nieuw week-
blad bij. Vanaf donderdag valt in 
Mariahout, Lieshout, Aarle-Rixtel 
en Beek en Donk iedere week 
DeMooiLaarbeekKrant in de bus. 
Daarmee wordt het ‘mooi’ con-
cept verder uitgebreid. 

Na DeMooiRooiKrant, DeNuenen-
seKrant, DeMooiBernhezeKrant en 
MooiMegazien (omgeving Bom-
melerwaard) is dit de vijfde uitga-

ve. Behalve een krant start ook 
www.mooilaarbeek.nl, een site 
vergelijkbaar met www.mooirooi.nl.

Een nieuwe krant voor de gemeen-
schap, die voorziet in de behoef-
ten van ondernemers, instellingen, 
verenigingen, stichtingen en de le-
zer, kortom een krant die voor ie-
dereen interessant is. Dat is wat de 
initiatiefnemers Mark (24) en Nikki 
(23) Barten, broer en zus uit Beek 

en Donk, voor ogen hebben. “We 
willen een krant die van Laarbeek 
een grotere eenheid maakt. Alles 
wat er speelt in de Laarbeekse sa-
menleving moet te vinden zijn in 
deze krant, van mooie verhalen 
tot puzzelvragen en van een we-
kelijkse pagina voor ouderen tot 
een evenementenkalender”, aldus 
Mark.

Nikki: “De uitstraling en het inter-
actieve gedeelte van DeMooiRooi-
Krant spraken me meteen aan. 
Een krant moet gelezen worden 
en bij DeMooiRooiKrant weten 
ze precies hoe ze dit moeten aan-
pakken.” Na een aantal bezoeken 
werd het steeds concreter. Inmid-
dels was broer Mark er ook veel 
mee bezig en gevraagd door Nikki 
om dit samen met haar te gaan 
doen. Mark: “Mijn zusje is erg on-
dernemend, als ze zich iets in haar 
hoofd haalt, dan gaat ze er ook 
volledig voor. Ik heb er niet lang 
over na hoeven te denken, haar 
enthousiasme had me al direct 
aangestoken.”

Het nieuwe team bestaat enkel uit 
Laarbeekse inwoners. Karel van 
Deurzen is werkzaam als commer-
cieel ondersteuner en kan u infor-
meren en adviseren over onze ad-
verteermogelijkheden. De opmaak 
van de krant is in handen van Karel 
van Deurzen jr. en Co Verhoeven. 
Naast een commercieel ondersteu-
ner en grafische vormgevers be-
staat ons team nog uit een zestal 
fotografen en redacteuren.

  

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Pastor Paul Rens voert al 40 jaar zijn roeping uit

Gekozen voor een leven met Christus
“Ik heb er nooit spijt van gehad, 
maar het is soms best moeilijk ge-
weest.” Pastor Paul Rens (72) valt 
met de deur in huis  als hij het ge-
sprek begint. Met deze opmerking 
doelt hij op de beginfase van zijn 
loopbaan als priester. Op 28 april 
1973 werd hij in de Heilige Don 
Boscokerk te Eindhoven door Mgr. 
Jan Bluyssen tot priester gewijd. Nu 
precies 40 jaar later, kijkt hij daar 
met een voldaan gevoel op terug. 

“Het is voor mij een juiste keuze 
gebleken. Mijn relatie met Christus 
heeft al die jaren stand gehouden. 
In goede, maar ook in minder goe-
de tijden.”

Pastor Rens heeft een enorme staat 
van dienst. Hij heeft zich jaren-
lang ingezet in Eindhoven, in pa-
rochies en later voor mensen met 
een beperking op Zonhove in Son, 
in Breda bij de Kardinaal de Jong-
stichting, later ‘Amarant’,  op de 
kerkelijke Rechtbank van het bis-
dom den Bosch, als weekend as-
sistent in parochies in Hilvarenbeek 
en Tilburg en vanaf  2010 als lid 
van het pastorale team van de hei-
lige Odaparochie. “Ik ben in  een 
goed katholiek gezin opgevoed”, 
zegt Rens. “Ik was in mijn jeugd 
misdienaar en ging na de basis-
school naar het seminarie. Dat was 
toen heel normaal. We leefden in 
die tijd van het ‘Rijke Roomse le-
ven’. Veel jonge mannen stonden, 

na het 2e Vaticaans Concilie, toen 
alles in de Kerk in beweging was 
gekomen, voor een belangrijke en 
moeilijke keuze. Ik dus ook. “ 

Wilde Rens wel of geen priester 
worden? Koos hij volledig voor een 
relatie met Christus of genoot een 
vrouw en kinderen zijn voorkeur? 
Het was een zeer onrustige tijd. 
Toen Rens 22 was riep Paus Johan-
nes XXIII alle bisschoppen bij elkaar 
in het Vaticaan. Leer en leven van 
de Rooms Katholieke Kerk wer-
den onder de loep genomen. Van 
11 oktober 1962 t/m 8 december 
1965 kwamen de bisschoppen van 

de hele Wereldkerk gedurende 
vier termijnen van drie maanden 
bijeen in de St. Pieter, die diende 
als vergaderruimte met de vraag 
hoe de Kerk bij de tijd te brengen. 
`Dat maakte een enorme indruk op 
me`, denkt de jubilaris hardop te-
rug.  `Er hing een sfeer dat mogelijk 
in de toekomst priesters mochten 
trouwen. Natuurlijk was het goed 
om de Kerk bij de tijd te brengen 
maar we moeten ons toch afvra-
gen of het enthousiasme niet al 
te fel werd. De sfeer werd anders, 
onzekerheid lag op de loer. De 
identiteit van de priester vervaagde 
nogal. Veel mannen die voor het 
priesterschap kozen, stapten er la-
ter weer uit. Ze wilden ´vrijer ´zijn.  
Rens: “Iedere keer als een collega 
uittrad, deed dat een aanslag op 
mij. Ook voor hen die de stap wel 
zetten, was het een hele strijd. Wil 
niet ieder mens gelukkig worden?  
Er ontstond een gevecht in mezelf. 
Wat wil ik? Waar kies ik voor? Toen 
ik mijn studie had afgerond en de 
pastorale opleiding, hadden wij in 
die tijd een persoonlijk gesprek met 
de bisschop en tijdens één gesprek 
met Mgr. Bluyssen gaf ik aan dat 
ik mijn keuze nog een paar jaar 
wilde uitstellen. Hij vond dat heel 
verstandig.”Twee jaar later maakte 
Rens de intens voorbereide keuze 
voor God, de Heer en voor de Kerk.  
Hij besloot om zijn leven aan Hem 
en aan de mensen te wijden. “De 
mensen in mijn parochie  in Eind-

hoven, gaven toen de doorslag. Ze 
moedigden mij aan om mij te laten 
wijden, omdat ik mijn werk volgens 
hen heel goed deed. Zij gaven mij 
een bevestiging die ik nodig had. 
Mijn keuze stond vast.“ 

Na al die jaren haalt de pastor nog 
steeds veel voldoening uit zijn 
‘werk ‘. “Wij worden vaak geroe-
pen bij mensen op de kruispunten 
van hun leven, bij geboorte, een le-
venskeuze, of bij verlies. Het mooie 
aan mijn roeping is het contact met 
de mensen op die vitale momenten 
in hun leven. Als ik het goed doe, 
mag ik veel voor hen betekenen. 
En dat is onbetaalbaar.”

“Je moet wel altijd aan je rela-
tie blijven werken, dat geldt voor 
mensen onderling maar ook in mijn 
relatie met Christus. Maar groeien 
kent pijn en geeft soms onzeker-
heid. En wat denk je, wanneer je 
je leven geeft aan de mensen en 
de Kerk, lijdt je als de Kerk in een 
kwaad daglicht komt te staan en 
doet het pijn wanneer in onze stre-
ken kerkgebouwen  noodgedwon-
gen, gesloten moeten worden. 
Er komen gewoonweg te weinig 
mensen naar de kerkdiensten toe 
en de geloofskennis is achteruit ge-
gaan. In andere werelddelen groeit 
de Kerk alleen maar”, zegt Rens.

“In de jaren dat ik in Italië woonde 
en werkte ontmoette ik vele jonge-

ren uit andere werelddelen, uit Ko-
rea, China en Afrika en die kunnen 
het niet geloven dat in Europa  en 
in ons land kerken gesloten moe-
ten worden. We mogen ons de 
vraag stellen: ‘Hebben we niet te-
veel los gelaten in het verleden en 
stelt onze welvaart niet teveel ons 
‘ik ‘op de voorgrond?  En vlak de 
negativiteit van de media niet uit. 
Die heeft grote invloed op mensen. 
Hoe we deze tendens kunnen ver-
anderen, daar heb ik nog geen idee 
over, dat wordt erg lastig.” 

Het pastorale team van de Heilige 
Odaparochie probeert vanuit haar 
capaciteiten en mogelijkheden om 
de jeugd, de jongeren en de men-
sen opnieuw bij leven en geloven 
te betrekken. Zo zijn er plannen 
ook vanuit het bisdom om een 
grote bedevaart naar Lourdes te 
organiseren voor 2014.  Ook ont-
plooit het van cursussen over het 
geloof voor de jeugd en jonge ou-
ders. “De jeugd en de jongeren er-
bij betrekken vinden wij belangrijk. 
Zij hebben immers de toekomst”, 
besluit de priester strijdvaardig.

Pastor Paul Rens viert op 28 april 
a.s. dat hij 40 jaar priester is. Om 
10.30 u wordt de H. Eucharistie 
gevierd in de Martinuskerk van het 
centrum. Daarna is er gelegenheid 
om de jubilaris geluk te wensen en 
elkaar te ontmoeten in Zalencen-
trum ‘De Beurs”.  

Antoniuskapel Nijnsel op transport

De in aanbouw zijnde Antoniuska-
pel van Nijnsel gaat vrijdagmorgen 
10 mei as. rond 9 uur op transport 
naar zijn plaats van bestemming 
aan de Lieshoutseweg/Oude Lies-
houtsedijk. 

Harrie en Riet Dekkers hebben hier-
voor een deel van hun grond be-
schikbaar gesteld.
Om 8.30 uur komt een 70-tons 

kraan van Gaffert Speciaal Transport 
uit Veghel de kapel van de grond 
tillen en op een dieplader zetten 
voor het vervoer over ruim 600 me-
ter. De kapel heeft een oppervlakte 
van 2,50 x 2,50 meter, is 3,70 me-
ter hoog en is gebouwd op het erf 
van Bert en Annie Verbakel aan de 
Strobolse Heidesteeg 10 in Nijnsel. 
Om geen gesjouw met gereedschap 
en materiaal te hebben, heeft Bert 

Verbakel op zijn Hoeve Strobol een 
tijdelijke bouwplaats ingericht. Daar 
zijn vrijwilligers op 8 maart 2013 
met de bouw begonnen.

Bisschop Antoon Hurkmans komt 
donderdag 13 juni as. om 19.00 
uur de kapel inzegenen. In de ka-
pel komt het Antoniusbeeld te 
staan, dat tot begin 1971 boven 
de ingang stond van het vroegere 
Antoniushuis in Nijnsel. Aannemer 
Harrie van Schijndel had het beeld 
toen mee naar huis genomen om te 
voorkomen dat het tussen het puin 
zou verdwijnen. Vorig jaar augustus 
heeft hij het beeld teruggeven aan 
de Nijnselse parochie. 

Zondag 28 april is in Rooi de mani-
festatie ‘Kom maar achterom’. Ook 
Hoeve Strobol staat dan voor ieder-
een open. De bezoekers kunnen de 
kapel bekijken en raden hoeveel kilo 
het gebouwtje weegt. Wie het juiste 
gewicht raadt, krijgt een levensmid-
delenpakket.

Mooi in de Steigers

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Verlaging BTW in de bouw: wanneer 6 btw regeling?
Vanaf 1 maart 2013 geldt er een tijdelijke btw 
verlaging in de bouw (tot 1 maart 2014), om 
de woningmarkt en de bouwsector een impuls 
te geven. Deze regeling mag worden toege-
past op arbeid (geen materialen) bij woningen 
ouder dan 2 jaar op onderhouds- en renova-
tiewerkzaamheden. Wat de voorwaarden van 
de 6% btw regeling zijn en bij welke werk-
zaamheden de verlaagde btw toegepast mag 
worden lees je hier.
 
Voorwaarden en aandachtspunten 6% btw 
regeling
Er zijn uiteraard enkele voorwaarden en aan-
dachtspunten waar je, als uitvoerder van de 
onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, 
rekening mee moet houden.  
•  De tijdelijke verlaging van 21% naar 6% 

btw is van toepassing op de arbeid en NIET 

op de materialen.
•  De woning waar de renovatie- en/of onder-

houdswerkzaamheden worden uitgevoerd 
moet minimaal 2 jaar oud zijn. De opdracht-
gever hoeft niet perse een schriftelijke ver-
klaring af te geven. De belastingdienst kan 
dit namelijk zelf controleren. Aangezien het 
risico echter bij de dienstverlener ligt, is het 
slim om bij twijfel de opdrachtgever wel een 
verklaring te laten tekenen.

Welke werkzaamheden vallen onder de 6% 
btw regeling? 
Onder de tijdelijke verlaging van de btw valt 
het vernieuwen, vergroten, vervangen of her-
stellen en onderhouden van (delen van) de 
woning. Specifiek gaat het om onder andere 
de volgende werkzaamheden:
•  De arbeid van het vervangen van een keu-

ken, badkamer en toilet.
•  Als de installatie bouwkundig deel uitmaakt 

van de woning, valt een sauna of airconditi-
oning 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, zonnepane-

len, zonneboilers en gaskachels.
•  Het uitbouwen van een woning.
•  Het aanbrengen of vernieuwen van (dub-

bel) 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.

Bepaal uw budget
Dit is erg interessant allemaal. Waar gaat u 
voor? De keuze is reuze op dit moment. Maar 
als u nu eindelijk uw slaapkamer wilt opfris-
sen, uw keuken wilt vervangen, of een aan-
bouw wilt realiseren is het belangrijk om uw 
budget goed te bepalen. Wat wilt u precies 
verbouwen? Er komt veel bij kijken, daarom is 
het verstandig om een expert  in te schakelen 
die u daarbij helpt. Vind ze op de steigers in 
deze editie van DeMooiRooiKrant. 

6% BTW
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Plan voor omnisportveld Kienehoef valt goed

Het plan om bij basisschool Kie-
nehoef een omnisportveld aan te 
leggen valt goed. Dat bleek vorige 
week woensdag tijdens een infor-
matieavond voor omwonenden 
over dat onderwerp. Zij reageer-
den enthousiast op het initiatief 
en dachten volop mee. Als het aan 

hen ligt, kan er morgen nog wor-
den begonnen.

Bijna twintig direct omwonenden 
kwamen naar de informatieavond. 
Zij waren door basisschool Kiene-
hoef en de ouderraad uitgenodigd 
om mee te denken over het plan 

om een omnisportveld aan te leg-
gen. Dat plan maakt onderdeel uit 
van het iWOP, het integraal Wijk-
ontwikkelingsplan voor Kienehoef, 
Kinderbos en Cathalijne. Volgens 
de initiatiefnemers is er op de plaats 
waar nu een basketbalveld, een 
speeltuin en een grasveld liggen 
ruimte voor een multifunctioneel 
sportveld.

Plussen en minnen
Dat sportveld zou volgens de ou-
derraad een ontmoetingsplek moe-
ten worden voor de wijk. Individu-
alisering komt steeds vaker voor. 
Met een ontmoetingsplek komen 
de mensen weer gemakkelijker bij 
elkaar. Op de plaats waar het sport-
veld zou moeten komen is er nu 
door de hoge struiken weinig zicht 
op wat er gebeurt. Ook ervaren de 
initiatiefnemers de hondenpoep als 
een groot probleem. De omwonen-
den onderstreepten dat volmondig. 
“De centrale ligging tussen de Ma-
riannestraat en de Mauritsstraat is 
echter een groot pluspunt dat benut 
moet worden om iets met deze om-
geving te doen”, zo vertelde Lianne 
van Hal namens de ouderraad.

Denk ook aan een ijsbaan
De bewoners hadden vooral posi-
tieve opmerkingen die het plan van 
de school en de ouderraad versterk-
ten. Zo vroeg één van de bewoners 
om ook aan voorzieningen voor 
kinderen van 0-4 jaar te denken. Ie-
mand anders opperde het idee om 
het sportveld in een kuil te leggen. 
“In Nijnsel is dat nu ook. Dan hoeft 
het hek om het veld niet zo hoog 
te zijn en in de winter kunnen we 
meteen een ijsbaan maken”, was 
de opmerking van een andere be-
trokken buurtbewoner.

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

Zondag 21 april
open van 11.00 tot 17.00 uur

Deze actie is geldig 
t/m 24 april 2013. 

Biologische 
kruiden
O.a. peterselie, bieslook, 
munt en basilicum.
Nu 3 voor

4. 99

20 & 21 april
kruiden-
weekend

De huurdersbelangenvereniging behartigt de belangen van huurders en  
woningzoekenden in de gemeente Sint-Oedenrode. Dit doet zij door het  
beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen 
aan overleg etc. 
De leden uit de initiatiefgroep die zich beschikbaar hebben gesteld voor 
een bestuursfunctie willen graag uitbreiding van het bestuur met een vijfde 
persoon; bij voorkeur iemand die affiniteit met ‘cijfers’ heeft. Interesse in de 
volkshuisvesting is een pré. 

U kunt uw sollicitatie uiterlijk 27 april richten aan: 
Bestuur Huurdersbelangenvereniging, mw. P.G.M. Konings, De Quaystraat 72, 
5491 CW Sint-Oedenrode, e-mail: ellykonings@hotmail.com. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Smulders, (0413) 47 28 49 
of j.smulders61@chello.nl.

bestuurslid / penningmeester  
Huurdersbelangenvereniging

www.wovesto.nl

Huurdersbelangenvereniging 
zoekt bestuurslid

Woningcorporatie Wovesto werkt samen met een initiatiefgroep aan de 
oprichting van een huurdersbelangenvereniging voor de huurders en woning-
zoekenden van Wovesto. Uit de initiatiefgroep hebben zich vier leden beschik-
baar gesteld voor een bestuursfunctie. Het bestuur moet nog worden aange-
vuld met een penningmeester. 

PERSONEEL
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Cafetarie Die 2 heeft voortaan bezorgdienst
Die 2, de cafetaria aan de Eerschot-
sestraat, heeft iets nieuws. Sinds 
vorige week rijdt een met logo uit-
gedoste scooter op zondag door het 
dorp om bestellingen te bezorgen. 
Medewerksters Elle van der Heijden 
en Aimee van Vliet kwamen met het 
idee. Zij zullen om en om de bestel-
lingen rond gaan brengen.

De bedoeling is om op zondagen 
tussen 16.00 en 19.30 uur gebruik 
te maken van de bezorgscooter met 
warmhoudbak. “Als er veel animo 
is, gaan we het wellicht uitbreiden”, 
aldus eigenaresse Cora. Het laten be-
zorgen van eten binnen Sint-Oeden-
rode kost €1,50 extra. Natuurlijk blijft 
de grote bus van Die 2 inzetbaar als 
bezorgdienst voor bedrijven en an-
dere cateringzaken.  

v.l.n.r.: eigenaresse Cora, Aimee van Vliet en Elle van der Heijden. 

Jane Addamsstraat 2
5491 DE Sint Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Voor al uw kozijnen, ramen, 
deuren en trappen

L. van den Biggelaar Installatietechniek BV
Sanitair - C.V. - Water - Gas - Duurzame energie - Ventilatie - Constructie

Alfred Nobelstraat 1 Sint-Oedenrode 0413 47 21 08 www.lvdb.nl

Uw ATAG SelectDealer            

6% BTW
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Weet jouw 
kind nog 
wat 5 euro 
waard is?
Het is zo gewoon: betalen met je bankpas.  

Ook onze kinderen zijn gewend aan dit  

plastic pasje. Ga zelf maar na, hoe vaak betalen 

we nog contant bij de bakker of de slager?  

Dit maakt het soms lastig om kinderen te 

leren wat de waarde van een euro nu echt is. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat 

het voor jongeren niet altijd even gemak-

kelijk is om verstandig met geld om te gaan. 

Een kwart van de jongeren tussen 15 en 25 

zit wel eens krap bij kas, 40% staat wel eens 

rood en een vijfde van de jongeren heeft zelfs 

regelmatig een negatief saldo op zijn of haar 

bankrekening.

Natuurlijk wil je als ouder dat jouw kind op 

een verstandige manier omgaat met zijn of 

haar centen. En daar kun je best vroeg mee 

beginnen. Het geven van zakgeld bijvoorbeeld 

is een goede eerste stap. Wist je dat bijna 80% 

van de kinderen van 8 jaar wekelijks zakgeld 

krijgt? Door ze zelf kleine bedragen te laten 

betalen, of ze te laten sparen voor een iets 

grotere aankoop, krijgen ze meer besef van de 

waarde van een euro. En zo leer je ze dat sparen 

heel gewoon is als je iets wilt kopen. Maar ook 

een klusje doen in huis, in ruil voor een klein 

bedrag, werkt goed. En als je kinderen al iets 

ouder zijn, is het hebben van een bijbaantje ze-

ker aan te bevelen. Zo verdienen jongeren niet 

alleen een leuk zakcentje, ze doen ook werker-

varing op die waardevol is voor hun toekomst.

Wij geven graag een steuntje in de rug bij de 

financiële opvoeding van je kinderen.  

Bijvoorbeeld met de eigen betaalrekening  

en betaalpas (met eigen foto) van SNS Jeugd 

Betalen. Hiermee leren kinderen zelf pinnen en 

chippen. En ze krijgen ook nog rente op deze 

betaalrekening zodat je ook het idee van rente 

en sparen kunt uitleggen. Deze leerzame  

betaalrekening voor kinderen open je in een 

paar stappen. En er is ook een speciale iPad app 

SNS Kidz ‘n Cash en een handig zakgeldboek. 

We vertellen er graag alles over in onze winkel!

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Treurbeuk weer terug op kerkhof

Op de plaats van het Rooise kerk-
hof waar tot voor enkele jaren een 
meer dan 150-jarige treurbeuk 
stond, prijkt weer een soortgelijke 
boom. Afgelopen zaterdag plantte 
Van den Biggelaar Groen uit Sint-
Michielsgestel een nieuwe beuk. 
Boomkwekerij van den Berk uit Bos-
kant schonk deze beuk aan de Sint-
Odaparochie. Bij het planten van de 
beuk waren het parochiebestuur en 
pastoor Vincent Blom, net als en-
kele belangstellenden Rooienaren 
aanwezig.

Het planten van de boom maakt on-
derdeel uit van de renovatie van de 
monumentale Rooise begraafplaats. 
Daarvoor stelde de Rijksdienst voor 
het Culturele Erfgoed in 2012 een 
subsidie beschikbaar. Volgens Theo 
Jansen van het parochiebestuur, 

staan er de komende vijf jaren nog 
verschillende andere renovaties van 
de begraafplaats op het programma. 
Een van de dingen die op de plan-
ning staan is het verbeteren van de 
wandelpaden tussen de graven.

Nieuwbouw waarschijnlijk funest
Op de plaats van deze treurbeuk 
stond tot voor enkele jaren geleden 
een soortgelijke boom. Die boom is 
waarschijnlijk bij de aanleg van het 
kerkhof in 1854 geplant. De bouw-
werkzaamheden van de woningen 
aan de Borchgrave zijn deze boom 
naar alle waarschijnlijkheid funest 
geworden. In die tijd is de grondwa-
terstand tijdelijk verlaagd. Bovendien 
zijn toen veel bomen en struiken in 
de omgeving verwijderd, zodat deze 
beuk vol in de wind en de zon kwam 
te staan. 

Zelf deze beuk nog geënt
Jan van den Berk, een van de Ge-
broeders van den Berk, entte 38 jaar 
geleden zelf de treurbeuk die afgelo-
pen zaterdag werd geplant. Hij was 
er dan zaterdag ook zelf bij om te 
zien hoe deze beuk, na zo'n vijf of 
zes keer te zijn verplant, zijn defini-
tieve plaats in Rooise grond kreeg. 
“De boom is zo vaak verplant om 
een compact wortelstelsel te krijgen. 
Als je dat niet doet, dan is de boom 
niet te verplanten”, vertelt Van den 
Berk. “Dan zitten de haarwortels zo 
ver van de stam, dat de boom een 
verplanting bijna niet kan overle-
ven”, zo sluit hij af.

CDA Rooi rompertje
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 
CDA-Brabant in januari 2013 in 
het Summa College in Eindhoven 
introduceerde CDA-Brabant voor-
zitter Wil van der Kruis het CDA-
Brabant Rompertje. 

In samenwerking met de Hema 
krijgen alle nieuwgeboren baby’s  
van de CDA-leden een CDA-Bra-
bant rompertje. Dit om nog eens 
aan te tonen dat het CDA een par-
tij is voor jong en oud, dus voor 
iedereen. CDA Rooi wilde dit initi-
atief overnemen. Ook in Sint-Oe-
denrode is een Hema. En er deed 
zich goede reden voor.

Het Brabantse CDA- statenlid  Da-
nielle van de Loo-Aarts uit Nijnsel 
is in maart bevallen van haar derde 
kind, een zoon met de naam Jens.  
Danielle is ook bestuurslid van het 
CDA Rooi.
Afgelopen woensdagsavond wa-
ren bestuur en fractie van het CDA 
Rooi te gast bij Danielle en Marcel 
van de Loo en reikte Ger Brouwer 
namens bestuur en fractie het eer-
ste CDA Rooi rompertje uit. 

Weinig discussie in voorbereidingscommissie
De vergadering van de voorbe-
reidingscommissie van afgelopen 
donderdag leverde weinig discussie 
op. De commissieleden konden zich 
in het algemeen wel vinden in de 
meeste voorstellen die het college 
van burgemeester en wethouders 
aan de gemeenteraad voorlegde. 

Echt spannend was de agenda die 
de commissie afgelopen donder-
dag voor zich had liggen dan ook 
niet. Alleen het voorstel over de 
bouwmogelijkheden op een per-
ceel aan de Ollandseweg leverde 
discussie en wat gespetter op. Niet 
tussen de partijen onderling, wel 
tussen de voorbereidingscommis-
sie en het college van burgemees-
ter en wethouders. In de ogen van 
de commissieleden had het college 
het raadsbrede amendement dat 
in de raadsvergadering van 31 ja-
nuari 2013 was aangenomen niet 
juist toegepast. 

Daar waar de raad in januari de 
intentie had om een bouwbestem-
ming op het hele perceel te leggen, 

koos het college voor een bouwbe-
stemming op slechts een deel van 
dat perceel. Na enige haarkloverij 
over de juiste uitleg van het amen-
dement bleef er voor wethouder 
Van Rossum, die namens het col-
lege het voorstel verdedigde niets 
anders over dan aan de wens van 
de commissie tegemoet te komen.

Terugblikken en vooruit kijken
Bij de andere punten die op de 
agenda stonden was er duidelijk 
minder verschil van mening tussen 
de voorbereidingscommissie en 
het college van burgemeester en 
wethouders. Met het beantwoor-
den van de vragen over de 'evalu-
atie jaarplan 2012 en het jaarplan 
2013 Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), het milieu- en 
duurzaamheidsverslag 2012 en  
het milieu- en duurzaamheidspro-
gramma 2013 werden deze onder-
werpen in hoog tempo afgewerkt. 
Ook de vaststelling van het be-
stemmingsplan voor Landgoed de 
Rijt, leverde weinig discussie op. 
Dat voorstel mag dan ook als ha-

merstuk naar de raadsvergadering 
van 25 april aanstaande.

Grondbeleid wordt aangepast aan nu
Ook over het nieuwe grondbeleid 
dat het college wil voeren had de 
voorbereidingscommissie weinig 
op te merken. Dat wordt aange-
past aan de huidige economische 
omstandigheden. Tot nu moest er 
worden geloot voor bouwkavels, 
in het nieuwe beleid kunnen ko-
pers onder elkaar tot een verde-
ling van de kavels komen. Pas als 
er meer vraag dan aanbod is, zal 
de loting weer uit de kast komen. 
Verder verhoogt de gemeente de 
leeftijd om voor een seniorenwo-
ning in aanmerking te komen. 
Was tot nu iemand vanaf 55 een 
senior, in het nieuwe beleid is dat 
pas vanaf 60 jaar. De steeds ouder 
wordende bevolking is daarvan de 
oorzaak. Verder is het voortaan 
niet meer altijd nodig om uit Sint-
Oedenrode te komen of om een 
economische binding te hebben 
voor mensen die een bouwkavel 
willen kopen.

Voor het laatste 
nieuws kijk op 

www.mooirooi.nl

Voor het laatste 
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TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Opnieuw weer genieten van heerlijke 

verse asperges 

Na een extreem lange winterrust zijn ze er eindelijk weer 
“De Asperges”, nu nog lekkerder.

Zoals het er nu uitziet is Olland vanaf vrijdag 19 april eindelijk 
weer normaal bereikbaar.

Eerste verkoopdag vrijdag 19 april 2013 vanaf 13:00 uur.

www.vanhoofasperges.nl
0413-473608

Openingstijden: ma t/m vrij:  10.00  - 18.00 
zaterdag     09.00  - 17.00
zondag     12.00  - 16.00

Lentekriebels bij Polyhymnia

“We hadden het liedje over de 
mooie maand april bijna ge-
schrapt, zo slecht als die bezon-
gen maand tot nu toe was,” aldus 
de voorzitter van Polyhymnia. Ge-
lukkig hebben ze dat niet gedaan. 
Het koor kreeg namelijk een van 
de eerste prachtige lentedagen ca-
deau bij hun lenteconcert afgelo-
pen zondag. 

Het gedempte licht van de lente-
zon scheen door de hoge ramen 
van de Knoptoren op een koor 
dat zong met alles wat ze in zich 
hadden. Dirigent Nicole Friedrich-
Krijnen is een veelzijdig muzikaal 
talent. Dirigeren ziet er bij haar uit 

als dansen met de handen. De ge-
kozen lenteliederen, wiegeliederen 
en dansliederen werden in allerlei 
talen gezongen. Zelfs in het Ests, 
waar het koor heel even over strui-
kelde. De koorleden moesten hier 
zelf het hardste om lachen.  Jacob 
Haan las enkele van zijn korte ge-
dichten voor, overwegingen over 
de kleinheid én de grootsheid van 
het leven. De mens is één ogenblik 
in de eeuwigheid, één korrel zand 
op een onmetelijk strand. 
Het bijzondere van het concert 
was dat het een expo-concert was. 
Een heleboel koorleden blijken na-
melijk niet alleen met hun stem, 
maar ook met hun handen of 

hun pen mooie dingen te kunnen 
neerzetten: schilderijen, keramiek, 
beelden, gedichten en foto's.

In deze tijd van “zeg maar gerust 
nul” subsidie, zoekt Polyhymnia 
naar andere mogelijkheden om fi-
nancieel gezond te blijven. Die von-
den ze onder andere in een loterij, 
met als hoofdprijs een kleurig twee-
luik van Annie Thijssen-Dortmans, 
en een veiling. Behalve dat Poly-
hymnia prachtige concerten geeft, 
is het goed om te zien hoe bijdetijds 
dit koor blijft met deze verrassende 
combinatie van kunstvormen.

Mia van Boxtel

Ambtenaren 
steeds vaker 
vrijwillig actief
De ambtenaren van de Rooise 
gemeentewerf zijn steeds vaker 
als vrijwilliger actief in onze ge-
meente. 

Afgelopen zaterdag waren de me-
dewerkers van de plantsoenen-
dienst met zijn allen in Diepen-
daal aan het werk. Samen met 
IVN-Rooi en het Roois Landschap 
plantten zij daar een nieuw bos 
aan. Enkele weken geleden bij de 
nationale schoonmaakdag liet de 
gemeentewerf zich ook al niet on-
betuigd. Net als veel vrijwilligers 
offerden ook zij toen hun vrije za-
terdag op om Sint-Oedenrode een 
stukje schoner te maken. 

CDA en 
Van Rossum 
even met elkaar 
in de clinch
In de eerste commissievergadering 
van nadat het CDA uit het college 
van burgemeester en wethouders 
stapte leek het even of de partijen 
de degens nog eens wilden krui-
sen. Jan Verhagen van het CDA 
uitte in felle bewoordingen zijn 
onvrede over het beleid van het 
college. Hij vergeleek het voorstel 
over de bouwmogelijkheden van 
een bouwperceel aan de Ollandse-
weg met 'burgertje pesten' en 'ge-
meenteraad pesten'. Deze woor-
den werden door zijn voormalige 
partijgenoot en wethouder, Cees 
van Rossum, niet in dank afgeno-
men. Buiten dit akkefietje om, aan 
het begin van de vergadering, was 
er van de onrust in de Rooise poli-
tiek niets te merken.

6% BTW

Uw eigen idee uitgewerkt 
voor een vast bedrag

Frank van den Langenberg
Bouwkundig adviseur
0413 84 21 61
www.langenbergbouwadvies.nl

Albert van Stiphout
Bouwcoördinator
0413 47 97 70
www.gaatubouwen.nl

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Deken van Erpstraat 20, 5492 CB Sint-Oedenrode 0413-475133

Drankenhandel Van Boxmeer bestaat 35 jaar

Twee-eenheid als motor van echt familiebedrijf

Met zijn fiets bepakt met dozen vol 
speculaas en koffie trapte de vader 
van Fons van Boxmeer vroeger door 
het Rooise buitengebied. Hij ging de 
boer op om zijn waar te verkopen. 
De echte handelsgeest zit diepge-
worteld in de cultuur van familie van 
Boxmeer. Fons begon zelf 35 jaar 
geleden met zijn vrouw Tineke een 
slijterij. Nu, vele jaren later, werkt 
het hele gezin mee in en rondom de 
winkel aan de Deken van Erpstraat. 
De twee-eenheid Fons en Tineke 
fungeren als de spinnen in het web.

Als Fons en Tineke ’s avonds - na 
wederom een dag hard werken - op 
de bank een speciaal biertje en een 
wijntje nuttigen, zullen ze het er vast 
over hebben hoe bijzonder het is 
wat ze klaargespeeld hebben. Samen 
bouwden ze de zaak op, van nul tot 
wat het nu is. Een niet meer weg te 
denken drankenhandel, bekend in 

Rooi en omstreken. Op 24 maart 
1978 begon het avontuur. Fons: “Ik 
werkte in de bouw. Tineke werkte bij 
Van de Berg in Veghel. Toen we kin-
deren kregen kon ze dat niet meer 
combineren, dus besloten we om 
aan huis een winkel te maken met 
drank. Dat was waar nu de whiskey-
shop zit.” De vrouw des huizes had 
het er druk mee. De winkel draaide 
als een tierelier. Gelukkig kon oma 
regelmatig oppassen, zodat Tineke 
haar werk kon blijven doen. Toen 
het echt te druk werd, legde Fons 
zijn werk als bouwvakker naast zich 
neer. Samen met zijn vrouw ging hij 
de winkel runnen.

Fons hield zich bezig met bezorgen, 
maar óók met bouwen. Zo kon hij 
zijn tweede passie voortzetten. “In 
1980 hebben we de kelder hieron-
der gemaakt”, vertelt de bekende 
Rooienaar. ”In 1986 brandde het 

gedeelte af waar nu de winkel is. 
Dat hebben we toen helemaal 
gesloopt en daarna opgebouwd. 

Daarna hebben we de kelders met 
elkaar in verbinding gebracht.” 
De ruimte die ontstond hadden ze 
hard nodig. Overal kratten, overal 
flessen. Toen al hadden ze ruimte 
te kort. Een probleem waar ze nu 
nog weleens tegenaan lopen. Lo-
gisch, Van Boxmeer heeft duizen-
den dranken op voorraad. Voor de 
winkel, maar ook voor de dranken-
groothandel. Een tak van sport die 

Fons en Tineke er begin jaren ne-
gentig bij zijn gaan doen.    

Vanaf het begin is de kennis in huis. 
Het team van nu is buitengewoon 
geschoold op het gebied van drank. 
Terwijl de één is gespecialiseerd in 
whiskey, weet de ander weer alles 
van bier en wijn. Zo worden de klan-
ten altijd op hun wenken bediend 
en weten ze precies wat ze aan hun 
mond zetten. “We hebben allebei 
het slijterij vakdiploma gehaald”, 
zegt Fons. “Dat duurde een half jaar. 
Voor mijn mondeling moest ik terug-
komen van één van de leraren. Hij 
zag me denk ik als een bedreiging, 
want ik wist alles. Voordat ik echter 
antwoord kon geven deed hij dat al 
voor mij en vervolgens zei hij dat ik 
het niet wist.” Ook Tineke weet het 
nog goed. “Het was hard leren”, 
zegt ze, “maar de klanten werden 
mondiger en wisten steeds meer. 
Vandaar dat ik het diploma wilde 
halen.” Dochter Jolanda: “Ik kan het 
me nog steeds herinneren. Hoe hard 
mama zat te leren op mijn kamertje 
bij de kachel.”

De zaak groeide gestaag, er waren 
steeds meer handen nodig. Door de 
jaren heen zijn de kinderen Jolanda, 
Johan en Marian regelmatig werk-
zaam binnen het bedrijf. Ook en-
kelen van de aanhang zijn in dienst 
of springen regelmatig bij. Allemaal 
verzorgen ze een andere tak van 
sport. Tineke assisteert in de winkel 
en Fons fladdert overal doorheen. Hij 
handelt, transporteert en zorgt dat 
de financiën geregeld zijn. “Mama 
houdt zich vaak wat op de achter-
grond, maar ik zeg altijd dat papa het 
nooit zonder haar zou hebben gered. 
De motor van het bedrief is een goed 
en handig wief”, plaatst Jolanda haar 

“DE MOTOR 
VAN HET BEDRIEF IS 

EEN GOED EN 
HANDIG WIEF”

moeder op komische wijze op een 
voetstuk.”
Fons kijkt tevreden terug op de afge-
lopen 35 jaar. “We hebben er altijd 
hard voor moeten vechten, maar dat 
is van alle tijden. Steeds moet je de 
mensen blijven bespelen. Ze moeten 
het naar de zin hebben in de winkel. 
Daarom zorgen we dat we alles we-
ten en dat we regelmatig leuke acties 
hebben.”

Deze week is het feestweek bij Van 
Boxmeer en dat wordt samen met 
de klanten gevierd. Zoals Fons al zei 
gaat dat gepaard met enkele leuke 
acties. Zie de advertentie op deze 
pagina.
  

v.l.n.r.L Johan van Boxmeer, Ilse Smits, Jolanda Eijkemans- van Boxmeer, Tineke van Boxmeer
Fons van Boxmeer, Eric van den Bersselaar en Marjan van den Bersselaar- van Boxmeer

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.
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Programma 
informatie TV 
Meierij

Rondje Rooi 
Vanaf donderdag 18 april 2013 
opnieuw een breed scala aan 
Rooise onderwerpen: - Verkie-
zing “Project van het Jaar” bij 
Rabobank - Cursus wilgenvlech-
ten bij Damiaancentrum - Revival 
Con Forza 
- Project “Van graan tot brood” 
voor groepen 4 basisscholen - 
Voorjaarsconcert XXL NJA in 
Goede Herderkerk - 10 jaar In-
ternetcafé voor senioren - Eerste 
cliënten Novadic in verbouwd 
Damianenklooster - Koster Brock 
brengt Roois verleden tot leven - 
Klompenmakersvak in de schijn-
werper - Spinning Marathon ten 
bate Kankerbestrijding - Nieuwe 
hoofdsponsor voor VV Nijnsel 
- Julius Dreyfsandt zu Schlamm 
leest gedicht uit eigen werk 

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

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 49, analoog op 792 MHz. 
Via UPC op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s, en films is TV Meierij we-
reldwijd te volgen via 
www.tvmeierij.nl 

Vacature
Filmt u voor uw hobby en vindt 
u dat leuk?  Dan kunt u iets voor 
ons betekenen! TV Meierij is 
dringend op zoek naar camera-
mensen. Ervaring is niet direct ge-
wenst, want u gaat eerst mee met 
een ervaren cameraman en later 
krijgt u een training in Hilversum 
of bij Omroep Brabant in Eindho-
ven. Stuur een mail naar 
info@tvmeierij ter attentie van 
coördinator voor meer informatie.

Oproep: De liefste moeder van Sint-Oedenrode

09-04-2013
Dochter van 

 Wilbur van Hamond en
Jessica van Hamond Steenbrugge

Zusje van Lotte
Ollandseweg 99, 

5491 GR Sint-Oedenrode

Dees ouw kloot

blaost nog unne 
behoorlijke noot

Ja hoor ze is 50!

Omdat Iwan 
over 52 weken alweer 

50 wordt, is de Frontline, 
ter bestrijding van vlooien, 
teken en luizen, de maand 

april in de aanbieding.

Dierenspeciaalzaak van Brussel
Streepenstraat 4 Sint-Oedenrode

20%
korting

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

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

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

metselwerken

NICK
12 april 2013

Ankie & Tjeu
Proficiat met de geboorte 

van jullie zoontje

opa en oma Peer en Riky 
van der Linden

Nick
12 april 2013

Geboren

Trotse ouders
Tjeu & Ankie 

van Grinsven-van der Linden
Componistenlaan 17, 

5491 LB Sint-Oedenrode

Forse toename passagiers Rooise buurtbus
De twee buurtbussen van Sint-Oe-
denrode krijgen steeds meer pas-
sagiers te vervoeren. In drie jaar is 
het aantal passagiers met vierhon-
derd per maand toegenomen. 

In 2012 vervoerden de twee bus-
sen op het traject Best-Sint-Oe-
denrode-Schijndel v.v. 23.253 per-
sonen; gemiddeld zijn er dat 1938 
per maand. In 2011 waren deze 

aantallen respectievelijk 20.772 
en 1731 en in 2010 18.586 en 
1548. Het bestuur van Buurtbus-
vereniging Sint-Oedenrode schrijft 
deze toename toe aan de nieuwe 
dienstregeling en aan de toename 
van het aantal studenten. 

Sinds kort zijn de twee buurtbus-
sen uitgerust met apparatuur voor 
het gebruik van de OV-chipkaart. 

Daarvan wordt ruim gebruik ge-
maakt. Met ingang van vorige 
week kunnen reizigers die geen 
OV-chipkaart hebben alleen reizen 
met een kaartje van € 3,50 voor een 
enkele reis en een dalurenkaart van 
€ 5,50. Met deze dalurendagkaart 
kan een volwassene reizen met zo-
wel de buurtbus als de grote bus. 
Daarbij kunnen 2 kinderen tussen 4 
en 11 jaar gratis meereizen. 

50 Proficiat

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

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

6% BTW

RAVI
13-04-2013

Trots en blij verwelkomen wij 
onze zoon

Zoon van 
Daan en Krista de Brouwer

Broertje van 
Joni, Luka en Dewi

Wilgenstraat 10, 
5492 EM Boskant
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Betontegels 60x60x5 cm zwart € 5,60 /stuk!

Sierbestrating

 Nijnselseweg 38    •    5492 HE    •    Sint-Oedenrode    •    0413-472595    •    www.meulengraaf-beton.nl

Kom maar Achterom: Dagje uit in en om Sint-Oedenrode

Dit jaar houdt de vereniging "Kom 
Maar Achterom" in Sint-Oedenro-
de 28 april haar Jaarlijkse Open 
Dag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Diverse bedrijven en ondernemin-
gen - hoofdzakelijk gelegen in het 
fraaie buitengebied van Sint-Oe-
denrode - nodigen dan het publiek 
uit om bij hun bedrijf te komen kij-
ken wat er "Achterom - dus achter 
de voordeuren " 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. Bij alle deelnemers 
zijn allerlei extra activiteiten, speciaal 
ook voor de kinderen hebben we een 
fotowedstrijd. Bijna overal zijn plaat-
selijke lekkernijen en drankjes van de 
streek te koop. Op de site www.kom-
maarachterom.nl en bij de deelne-
mers kunt u de fietskaart verkrijgen 
en info over de fotowedstrijd.

De deelnemers van dit jaar zijn:
- Brasserie De Beleving,  
Hertog Hendrikstraat 6: 
In het gemoedelijke Brabantse Sint-

Oedenrode is deze brasserie al bij-
na tien jaar een culinair vertrouwd 
huis. Gepassioneerd koken voor 
onze gasten in een plezierige sfeer, 
dat is wat ons drijft en bezielt.  Een 
mooie gelegenheid om tijdens of na 
de auto- of fietstocht een bezoek te 
brengen bij De Beleving.

-Huifkarverhuur Bekkers, 
Leunestraat 14:
Hier wordt diverse keren voor de 
kinderen met een ponnykarretje  
rond gereden.  Atelier Twinkelijntje 
heeft haar deuren open staan en 
Marja van de Weijdeven en cursis-
ten geven demonstraties van mo-
zaieken, keramieken en schilderen. 
Natuurlijk kan jong en oud ook de 
handen uit de mouwen steken. Kom 
kijken en genieten!

- Tuinstyling Peppelhoeve, 
Liempdseweg 6
Op 27 en  28 april opent Peppel-
hoeve het nieuwe tuinseizoen en 
presenteert dan de nieuwe kle-
dingcollecties in de winkel en volop 
nieuwe bomen en planten. Diverse 

gastexposanten en kunstexposities 
onder het genot van een hapje en 
een drankje.

- Melkveebedrijf Familie Bekkers, 
Sterrebos 4
op een diervriendelijke wijze wordt 
hier melk geproduceerd voor voed-
selproduct en van hoge kwaliteit. 
Melkproducten zijn te proeven.  
Leanne Aarts zal aanwezig zijn met 
haar pony Daantje. Een plek waar 
iedereen welkom is. Voor rolstoel-
gebruikers recreatief en in groeps-
verband therapeutische begeleiding  
op paarden of pony's.

- Domaine Les Damianes, 
Damianenweg 7
Hier is een wijngaard, met een 
proefkelder en een uitgebreid terras.  
U kunt zelf door de wijngaard  wan-
delen, door de routebordjes te vol-
gen, en de wijnboer is zelf aanwezig 
om eventuele vragen te beantwoor-
den.  Kortom, u waant zich even in 
het verre Zuiden, als u hier aanwe-
zig bent. Scherpschutters kunnen 
met pijl en boog hun kracht meten 
met schutters van Sint-Antonius.

- 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 bak-
ken. Met een authentieke raam-
zaag 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 Oud-
hollandse spelen aanwezig. Ook 
hier kunt u genieten van een terras. 
Even terug in de vroegere tijden bij 
Hoeve Strobol.

M.T.C. D’n Dommel 
organiseert: 
Theorie-examen 
voor de motorrijder

Wil jij als motorrijder je theore-
tische kennis  van het rijden nog 
eens testen?  Denk jij alle regels 
te kennen?  Of wil je weer eens op 
de hoogte gebracht worden van de 
huidige regels? Nu is je kans! 

M.T.C. D’n Dommel  organiseert 
een avond  waarop jij je kennis  kunt 
testen. Onder het genot van een 
drankje wordt een theorie-examen 
afgenomen waaraan jij kunt deel-
nemen.  Na het examen worden de 
vragen geëvalueerd en is er de mo-
gelijkheid om vragen te stellen.  Je 
bent welkom op donderdag 25 April 
bij Tapperij Eeterij D’n Dommel, 
Markt 15 te Sint – Oedenrode. De 
aanvang is 20.30 uur en de toegang 
is gratis. Graag tot dan. (Deze avond 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
auto- en motorrijschool Walter)    

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hotel	  Blue	  Sea	  4*	  
halfpension	  op	  Rhodos	  

	  
vanaf	  €	  475	  

(inclusief	  vliegreis	  en	  7	  
overnach;ngen)	  

	  
Er	  is	  nog	  plek	  in	  de	  

meivakan;e!	  
	  
	  
	  

Kijk	  op	  de	  website	  of	  bel	  met	  	  

0411	  764019	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hotel Rimondi Resort 4*
Rethymnon, Kreta

logies ontbijt, inclusief 
huurauto op Kreta

vanaf: € 495
(inclusief vliegreis, 
7 overnachti ngen

en huurauto)

Kijk op de website 
of bel met

0411 764019

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Mooi in de Steigers

Laatste nieuws van het Oranje-Front!!

Roois talent op Oranje-podium op Kerkplein

Vorige week hebben wij u uit-
gebreid geïnformeerd over ons 
programma op 30 april. Hier nog 
even een aanvulling.

30 April nadert met rasse schreden 
en de Oranje Vereniging is nog 
volop bezig om alle inwoners van 
Sint-Oedenrode een mooie dag te 
bezorgen.
We berichtten u al dat, i.v.m. de 
troonswisseling, het programma 
er anders uit zal gaan zien als 
andere jaren. Iedereen wil dit na-
tuurlijk zoveel mogelijk volgen 
op de TV. Maar daarna willen we 

proberen het in het centrum voor 
u ook nog heel gezellig te maken. 
Vanaf 14.00 uur is er al volop mu-
ziek op het Kerkplein. Naast de 
kinder/speelgoedmarkt, die om 
16.00 uur van start gaat, zijn er op 
het grote podium op het Kerkplein 
vanaf 16.30 uur diverse optredens 
van Roois talent.
Wij zijn er dan ook trots op dat we, 
niemand minder dan, Mister Voice 
of Rooi: Erik Lathouwers bereid 
hebben gevonden enkele schit-
terende optredens voor u te laten 
verzorgen. Van Tom Jones en René 
Froger, via Guus Meeuwis en Frans 
Duijts naar René Schuurmans is 
voor Erik maar een kleine sprong. 
Dat moet je meegemaakt hebben.
En dan hebben we nog meer Roois 
talent. Het viel niet mee om haar 

hier in Rooi te krijgen. Ze heeft het 
razend druk met optreden, maar 
omdat Rooi haar toch erg na aan 
het hart ligt en haar roots toch in 
Rooi liggen en ze de Oranje Ver-
eniging een warm hart toedraagt, 
wil ze heel graag een promotie-
optreden verzorgen voor iedereen 
die het maar horen wil. En dan 
hebben we het natuurlijk over: 
Marloes Verduijn. Zóóó de moeite 
waard.
Tussen deze optredens door zal DJ 
Frank er voor zorgen dat de stem-
ming er lekker in zal blijven.
Dus kom allemaal naar het cen-
trum, en help mee Rooi Oranje te 
kleuren.
Want in het centrum, daar is het 
allemaal te doen !!!

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

IVN, Roois Landschap en gemeente herplanten samen Diependaal

“Over vijf jaar zijn de bomen alweer acht meter hoog”

“De natuur in Diependaal komt 
weer terug”, dat zeggen zowel 
de mensen van de gemeentelijke 
bosploeg als IVN-Rooi. Samen 
met het Roois Landschap plantten 
zij afgelopen zaterdag nieuwe bo-
men aan in het bosgebied aan de 
Zuidelijke Randweg. Daar werden 
onlangs honderden populieren 
gekapt, wat leidde tot nogal wat 
consternatie in Sint-Oedenrode.

Het gebied dat wij nu als Diepen-
daal kennen was niet altijd een bos. 
Volgens Wim Hulsen, één van de 
medewerkers van de gemeente, 
waren de bomen die onlangs zijn 
gekapt zo’n veertig jaar oud. “Dat 
vertelde me iemand die hier vorige 
week langs kwam wandelen. Die 
man had veertig jaar geleden het 
bos aangeplant”, zegt Wim. “Voor 
die tijd waren hier overal leemafgra-
vingen voor de steenfabriek. Die fa-
briek stond op de plaats waar nu de 

Babydump is”, zo vervolgt Hulsen. 

Van luciferbos naar natuurbos
In de afgelopen veertig jaar is Die-
pendaal van cultuurgrond echt een 
natuurbos geworden. Een aantal 
IVN-gidsen gebruikten Diepen-
daal voor hun studie. De titel van 
hun afstudeerscriptie, van lucifer-
bos naar natuurbos, zegt genoeg. 
Het bos werd eens als productie-
bos aangelegd. Vanwege de ver-
minderde vraag naar snelgroeiend 
hout, kreeg de natuur de kans in 
Diependaal. 

Minst slechte oplossing
De bomen die destijds werden ge-
plant, zijn populieren. Een van de 
eigenschappen van deze bomen is 
dat ze na zo’n 40 jaar aan het einde 
van hun leven zijn. Ze zijn dan, zo-
als dat zo mooi heet, kaprijp. Met 
de minste windvlaag kunnen ze 
dan omwaaien. “Dat leverde vol-

gens de gemeente gevaarlijke situ-
aties op. De bomen zouden op de 
weg of op de wandelpaden kunnen 
vallen met mogelijke slachtoffers. 
Dat risico wilde de gemeente niet 
nemen”, vertelt Henrie van Weert 
van het IVN. “We hadden weinig 
keus. Het alternatief was een groot 
hek om het bos. Rigoureus kap-
pen, zoals dat nu is gedaan, was de 
minst slechte oplossing”, zo ver-
volgt Van Weert.

Komende zomer alweer groen
Ondanks dat een groot deel van 
Diependaal er nu als een waar slag-
veld uitziet, heeft Van Weert alle 
vertrouwen in een goede afloop. 
“Komende zomer zullen er zeker 
alweer groene plekken zijn. Boven-
dien is er veel dood hout blijven 
staan. Dat is voeding voor de ke-
vers, die op hun beurt weer door 
spechten worden gegeten”, zo zegt 
de IVN-er.  Ook Joop Heijmans van 
de gemeentelijke bosploeg heeft 
geen twijfel over een goede afloop. 
“Over vijf jaar is hier weer een echt 
bos, met bomen die alweer zo’n 
meter of acht hoog zijn”.

VVV Sint-Oedenrode zoekt een 
gastvrije collega

VVV staat voor 
het bevorderen 
van toerisme, 

recreatie en vrijetijdsbesteding. Dit 
gebeurt door toeristen, recreanten 
en bewoners als een goede gastheer 
van dienst te zijn. Inbedding van 
VVV in stad- en regio stimuleert het 
bezoek aan stad en regio en beste-
dingen ter plekke. 

Zo wordt een bijdrage geleverd aan 
de plaatselijke en regionale econo-
mie. U kunt voor veel verschillende 
zaken bij het VVV terecht, een greep 

uit het assortiment: fietsroutes, auto-
routes, cadeaubonnen, plattegron-
den, reisgidsen, souvenirs, adressen 
en data van culturele activiteiten en 
nog veel meer.
Als u belangstelling hebt voor de 
Rooise cultuur en toerisme bent u 
van harte welkom om het team te 
komen versterken op dinsdagmiddag 
( eventueel ook op andere dagen in-
zetbaar).
Uw reacties graag naar steunpunt.
vsp@welzijndemeierij of u kunt bel-
len naar 073-5441400 en vragen 
naar Gerry Jochems.

LENTE ACTIE!! 

ALLEEN DEZE WEEK

20% KORTING
 

OP VERSCHILLENDE 

ARTIKELEN!
HERTOG HENDRIKSTRAAT 12

SINT-OEDENRODE

WWW.STAPPERZ.NL  
 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

Aanbieding
Sigma S2U 
primer 1 ltr blik 
(lichte kleur)

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl
32,00

Viering van gebed en voorbede aan 
vooravond van Abdicatie en Inhuldiging 
Aan de vooravond van de Inhuldi-
ging van koning Willem Alexender 
nodigen de protestantse gemeente 
van  Sint-Oedenrode, Son en Breu-
gel en de parochie Heilige Oda be-
langstellenden uit voor een viering 
van gebed en voorbede voor onze 
nieuwe Koning. Wij vragen in deze 
viering om Gods zegen over de 
vervulling van zijn ambt. Wij bid-
den ook om zegen over ons land 
en allen die daar wonen of verblij-
ven. Een eenvoudige avondviering 
van zo'n drie kwartier ter bezinning 
op de feestelijke dag die volgt.  De 
viering vindt plaats op maandag 29 
april in de Knoptorenkerk te Sint-
Oedenrode en vangt aan om 19.30 

uur.  Ds. Bas Stigter en pastoor 
Vincent Blom zijn de voorgangers. 
Bert Augustus bespeelt het orgel.  
U bent van harte uitgenodigd.

6% BTW
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..De snevel gao mi de kreuge en de wijn mi ´t rijtuig.....
Het werkvolk drinkt jenever, de notabelen wijn
Uit.... Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

  20 - 21 april 2013
Nationale Open Golfdagen

Zeg!!!!
kijken jullie een
beetje uit voor 

men auto met die
golfballetjes!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Henry van der Zanden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Angela Habraken

Wielewaal 1
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Zij kust
  
       

 zij kust de zon
 met geloken ogen
 voelt stralen
 van nabij geluk

 het is alsof liefde
 voor even, teder,
 over haar frêle
 ontvankelijkheid
 is gebogen

 kom mij halen
 zie mijn ontsloten gebaren
 of tast met zwoele stralen
 langs mijn lente pril haar

 met jou wil ik vrijen
 in lyrische talen
 maar laat mij nog even
 hier en dan ja, daar

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Waarom al die regels bij sport, 
negen van de tien keer hoef je niet te schrijven. 

           
          
                

  
  

Betontegels 60x60x5 cm zwart € 5,60 /stuk!

Sierbestrating

 Nijnselseweg 38    •    5492 HE    •    Sint-Oedenrode    •    0413-472595    •    www.meulengraaf-beton.nl

             
                              
                                                

  
  

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

Oplossing vorige week:  
 Jos Martens

J.W.DUFFHUIS 
SLUISPLEIN 45
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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Woordzoeker 

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Namen Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
cornelis, barend, adriaan, frans, paul, eric, ben, jeroen, xander, 

joris, sjaak, willem, harm, victoria, richard, els, greet, 
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Mooi in de Steigers

Kleuters op ontdekkingsreis naar museum 
Op 17 april brengen weer de eer-
ste twee groepen 1 en 2 van de 
scholen voor primair onderwijs 
een bezoek aan het Museum van 
Brabantse Mutsen en Poffers in 
de Paulusgasthuisjes. De komen-
de weken gaan er van 3 scholen 
kleuters uit groep 1 en 2 aan het 
project ‘Overgisteren’ deelnemen. 
Voor de meeste kleuters is dit de 
eerste keer dat zij in een museum 
komen. En hoe leuk is dat!

Het project Overgisteren is op de 
deelnemende scholen ongeveer 
een week voor het museumbe-
zoek op school van start gegaan 
met de vondst van een koffer. De 
koffer blijkt gevuld met spannende 
voorwerpen, zoals een vergroot-
glas, stoffen handschoentjes en 
een stuk kant. Uiteindelijk komen 
de kinderen erachter dat de koffer 
van een medewerker van het Mu-
seum van Brabantse Mutsen en 
Poffers is. 

Vanaf 17 april brengen de klassen 
de koffer terug naar het museum. 
In het museum mogen de kleuters 
de museummedewerker boven-
dien helpen bij zijn of haar werk. In 

een activiteitencircuit gaan ze klus-
jes doen zoals sorteren van muse-
umvoorwerpen, op klompjes lopen 
en het prikken van een stukje kant. 
Na het museumbezoek kan  het 
project op school worden vervolgd 
met als eindproduct een museum 
in de klas over het erfgoed van (de 
familie van) de kleuters zelf. Het 
project biedt de leerkracht daar-
naast veel aanknopingspunten om 
het onderwerp uit te breiden. Van 
archeologie in de zandbak tot le-
zen in het boek “Nijntje in het mu-
seum”.

Overgisteren geeft kleuters een 
beeld van het begrip ‘museum’ als 
een plek waar bijzondere voorwer-
pen bewaard worden. Het project 
wil kleuters laten kennismaken 
met het begrip ‘vroeger’, zoals ook 
uit de naam blijkt: ‘Overgisteren’ 
betekent in kleutertaal ‘alles dat 
voor gisteren is gebeurd’. 
Hierbij wordt de link gelegd met 
bijzondere voorwerpen uit de fa-
milie van de kleuters zelf. 

Het project heeft daarnaast een 
duidelijke doelstelling op het ge-
bied van taalontwikkeling. De 

mysterieuze koffer en ieder voor-
werp daarin vertelt immers een 
verhaal. Zo ook de bijzondere 
voorwerpen die de kleuters van 
thuis meenemen. Met Overgis-
teren leren de leerlingen commu-
niceren over en aan de hand van 
(historische) voorwerpen en wordt 
hun woordenschat uitgebreid.

Overgisteren is in 2008 ontwikkeld 
door de afdeling erfgoededucatie 
van Erfgoed Brabant, in samen-
werking met het Noordbrabants 
Museum en twee Bossche basis-
scholen.

De Sint Oedenrodese versie van 
het project is tot stand gekomen 
door medewerking van het Muse-
um van Brabantse Mutsen en Pof-
fers in de Sint Paulusgasthuisjes en 
de marktplaats voor cultuureduca-
tie Curioso Sint Oedenrode. Het 
project is mede mogelijk gemaakt 
door financiële steun van de pro-
vincie Noord-Brabant. 8 basisscho-
len in de gemeente Sint-Oedenro-
de zullen de komende vijf jaar met 
hun kleutergroepen meedoen aan 
het project.

Levensomloop

Een boom groeit aan de tijd
zover zolang totdat hij van
zijn stam bevrijd zichzelf te buiten gaat
los van zijn schors enig moment
ondanks zichzelf bestaat

Aan de grond teruggekeerd houdt hij
de kringloop vast in zaailingen
die zullen reiken naar het licht
als uitgeplante vorm van leven
uit dood en a� raak doorgegeven

    Kees Hermis

Uit: Wat bomen weten
      verschijnt in april – mei 2013

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

6% BTW

Gemeente onderzoekt knelpunten

Irritatie over hondenpoep

Enkele bewoners van de Wilhelminastraat en om-
geving irriteren zich aan de overlast van honden-
drollen op de plek waar voorheen een hondentoilet 
was. Met name de stank is voor hen een doorn in 
het oog. De gemeente is aan het onderzoeken wat 
de problemen precies zijn en zal waar nodig op ver-
schillende knelpunten maatregelen nemen.  

Wegens bezuinigingen heeft de gemeente enkele 
maanden geleden de hondentoiletten in 
Sint-Oedenrode opgeruimd. Via de media werden 
hondenbezitters door de gemeente op hun verant-
woordelijkheid gewezen. Zij zijn volgens wethouder 
Dekkers voortaan zelf verantwoordelijk voor het op-
ruimen van de uitwerpselen van hun hond. Volgens 
Ton Pennings, woordvoerder namens de bewoners, 

is er nu veel overlast. Hij hoop dat de gemeente 
de drollen op gaat ruimen. “Wie moet het anders 
doen?", zegt hij. "Wij als direct betrokkenen willen 
zo de zomer niet in. Het stinkt nu al, moet je nagaan 
als het warmer wordt. 
Direct na het sluiten van 
de hondentoiletten heb 
ik de gemeente via een 
email hier al voor gewaar-
schuwd en voorgesteld 
om afvalbakken en bor-
den te plaatsen met als 
tekst bijvoorbeeld ‘hon-
dentoilet buiten gebruik’. 
Hierop heb ik geen reactie 
ontvangen en er is geen 
actie op ondernomen.”

Volgens Dekkers is er 
vanuit de gemeente wel 
degelijk telefonisch con-
tact geweest. “Daarin is 
uitgelegd wat ons beleid 
is. Bovendien hebben we 
verteld dat we nu de knel-
punten aan het onderzoe-
ken zijn. Waar nodig zul-
len we borden plaatsen en 
misschien komt er wel een 
extra communicatieronde. 
Daarover geven we bin-
nenkort meer duidelijk-
heid.”
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Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

6 halen 5 betalen
Eetfauteuil
AGNETIA 139,-

SETPRIJS
999,-

6 halen 5 betalen
ZONDAG 21 APRIL OPEN!!

alleen dit weekend 
op alle eetstoelen!*

van 11.00 tot 17.00 uur

* vraag naar de voorwaarden

Harmonie haalt 
weer ijzer op

Op zaterdag 
27 april ko-
men de le-

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

Dit jaar is alweer de 10de keer dat 
deze ophaaldag wordt georganiseerd 
. In een poging de teruglopende sub-
sidie het hoofd te kunnen bieden is 
dit initiatief in het leven geroepen. 
Doordat er nog geen andere vereni-
ging was die zich hiermee bezighield 
was het direct een doorslaand suc-
ces. En omdat de metalen aan huis 
worden opgehaald door  vertrouwde 
gezichten wordt het zeer gewaar-
deerd door de Rooise bevolking.
Iedereen die nog een oude keuken-
trap  teil of  fiets heeft staan kan zich 
opgeven, en het wordt gratis opge-
haald. Alles wordt opgehaald zolang 
het maar bestaat uit metaal. Dus 
niet alleen ijzer maar ook RVS, ko-
per, aluminium, lood en zink. Heeft u 
nog iets staan waar u vanaf wil kunt 
u zich aanmelden via Sjack van Bel-
jouw 0413-354765 of 

Nijnsel meets….

Het aftellen is begonnen. Nog 
maar een paar dagen en dan is 
het zover…..het eerste “Nijnsel 
meets” concert.  De kerk van de 
Goede Herder zal vanaf woensdag 
worden omgetoverd tot een grote 
bioscoopzaal. Er wordt een po-
dium gebouwd over het altaar en 
er zal een groot filmscherm wor-

den geplaatst. Zaterdag 20 april 
om 20.00 uur moet alles klaar zijn 
om het publiek een paar uurtjes te 
laten genieten van prachtige film-
muziek voorzien van de bijbeho-
rende filmbeelden. Dat mag u niet 
missen; Let’s go to the movie !!

Harmonie Nijnsel ontmoet tijdens 

dit eerste concert koor Aurora en 
solist Pieter van Aarle. Afgelopen 
dinsdag was er een gezamenlijke 
repetitie in de Beckart. 

Pieter van Aarle bezorgde iedereen 
kippenvel met zijn prachtige ver-
tolking van o.a. het nummer “She” 
uit de film Notting Hill.  Pieter van 
Aarle is een echte Rooienaar, als 
zoon van Gijs van Aarle, de bak-
ker van Rooi, groeide hij op in een 
muzikaal gezin. Zijn eerste zang-
lessen ontving Pieter op 24 jarige 
leeftijd van de tenor Henk Kooij-
mans uit Schijndel. Vanaf 1997 be-
kwaamde hij zich in het pianospel 
en genoot hij theoretische vorming 
bij de Eindhovense musici Guy de 
Werd en Jacques Wijnen. Naast in-
dividuele optredens werkte hij o.a. 
mee aan de Opera Carmen (’96 en 
2000), Aida (’98) Mefistofele (’99) 
en aan Il Trovatore (’01). In het 
populaire genre zong hij een night 
of the proms productie in sporthal 
de Streepen. Zaterdagavond zal hij 
iedereen koude rillingen bezorgen 
met zijn vertolking van nummers 
uit o.a. de West side story.

De dames van koor Aurora heb-
ben zich vol overgave gestort op 

de twee orkestwerken die zij zater-
dagavond samen met de harmonie 
ten gehore zullen brengen. Het 
gevoelige Exodus en het specta-
culaire Moments for Morricone. 
Koor Aurora bestaat volgend jaar 
20 jaar en sommige dames zijn al 
vanaf het begin lid. Twee van hen 
kunt u zaterdag horen als solisten. 
Helga vd Heijden is te horen in
“One upon a time in the west” 
en Marlou Janssen in het nummer 
“My Guy”.  
Koor Aurora zingt verder een aan-
tal bekende melodieën uit Sister 
Act. 

Harmonie Nijnsel hoopt ook U 
aanstaande zaterdag, te ontmoe-
ten in de kerk van de Goede Her-
der. Het concert begint om 20.00 
uur. Kaartjes kosten 8.50 euro en 
dit is inclusief een gratis consump-
tie tijdens de afterparty waarvoor 
iedereen van harte wordt uitgeno-
digd. 

Kaartjes zijn te verkrijgen bij juwe-
lier “Opaal”, boekhandel “t Pa-
peras, bakkerij vd Eertwegh en bij 
de leden van de harmonie en het 
koor.

Pieter van Aarle met Soliste Hanneke Popma
foto: Ilse van den Boom

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
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Mooi in de Steigers

Gratis juridische workshop
Het zijn economisch lastige tijden. 
Elke ondernemer heeft er op een of 
andere manier last van. Een pro-
bleem met een klant of leverancier 
dat niet goed beschreven is in de 
algemene leverings- en betalings-
voorwaarden. Onbetaalde facturen. 
Ontslag van één of meerdere me-
dewerkers om overeind te blijven. 

Allemaal zaken die bij een onder-
nemer voorbij komen en waarover 
men best wel eens met een specia-
list zou willen overleggen. De drem-
pel om een specialist te raadplegen 
is dan vaak net te hoog. Bekkers 
Adviesbureau organiseert samen 
met financieel-juridisch dienstver-
lener DAS en assurantietussenper-

soon Finantis een workshop over 
debiteurenbeheer, leverings- en in-
cassovoorwaarden en arbeidsrecht. 
Tijdens de workshop komen vragen 
aan de orde die veel ondernemers 
in deze economisch lastige tijden 
bezighouden. Hiermee krijgt de on-
dernemer de gelegenheid om zon-
der meteen kosten te maken toch 
antwoord te krijgen op de vragen 
die hem of haar bezig houden.
De workshop wordt gehouden op 
22 en 23 april in het kantoor van 
Bekkers Adviesbureau aan het Bas-
tion 1-5 te Sint-Oedenrode. Men 
kan kiezen welke dag of tijd het 
beste uitkomt. maandag 22 april 
van 16.00 - 18.00 uur dinsdag 23 
april van 19.00 - 21.00 uur.

Aan de hand van praktijkvoorbeel-
den zullen de juristen van DAS een 
helder beeld schetsen van de actu-
ele wet- en regelgeving. Daarnaast 
is er volop tijd gereserveerd voor het 
stellen van vragen en voor discussie.
Aan de workshop zijn geen kosten 
of verplichtingen verbonden. Aan-
melding vooraf is wel noodzakelijk, 
via www.bekkersadvies.nl/work-
shop22-23april. 

Voor meer informatie 
Helmy Claessen, 
Bekkers Adviesbureau 
Telefoon: 0413 – 48 30 70 
E-mail: 
h.claessen@bekkersadviesbureau.nl

advertorial

Heuvel 6 - Lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl

Vrijdag 26 april bij de ConCurrent in lieshout

EEN SPARTA OPSTAPDAG
Van 13.30 tot 20.00 staan er veel modellen e-bike's klaar 

om uitgeprobeerd te worden.
Graag tot dan!

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
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Laat uw airco tijdig nakijken

Deze maand bij een airco-check 
een gratis geurbehandeling

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST,
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176SUMMER IS COMING!
Nu volop leuke t-shirts!

Actie voor KWF

‘Houd 15 mei vrij in uw agenda!’

Geer en Clarien Foolen hebben een 
optreden georganiseerd dat plaats 
zal vinden in zalencentrum De 
Beurs. Vriend cabaretier/taalkunste-
naar Wim Daniëls komt er zijn nieu-
we show spelen. De opbrengst van 
de avond - plus de gage van Wim 
zelf - gaat in zijn geheel naar KWF.

Op 15 juni gaan 70 Rooise fietsers 
de uitdaging aan om de Alpe D’Huez 
te beklimmen. Ook Geer gaat deze 
uitdaging aan. Clarien gaat mee om 
alles te verfilmen en ook broer Wil en 
Annie gaan als supporters mee! Zoals 
we allemaal weten is iedereen hard 
bezig om via zijn “netwerk” van 
vrienden en bekenden sponsorgel-
den binnen te halen voor het KWF.
                                                                                                                                                      
Geer: “In december 2004 reisde ik 
kort na de Tsunami voor hulpverle-
ning naar Sri Lanka. Ik leerde daar bij 

aankomst op de luchthaven Wim 
Daniëls kennen, die daar met het-
zelfde doel aankwam (toen al een 
bekende schrijver van tientallen 
boeken en inmiddels door o.a. zijn 
regelmatige gastoptreden bij Pauw 
en Witteman een BN-er)  Tien dagen 
trokken we met elkaar op en deelden 
we onze ervaringen. Kortom, een 
ingrijpende periode waaraan ik dus 
een goede vriend overhield.
Welnu, dus vroeg ik Wim of hij be-
reid was een optreden te verzorgen 
t.b.v. onze sponsoractie. Hij hoefde 
daar niet over na te denken en zegde 
zijn medewerking geheel gratis toe.” 

Wim Daniëls speelt op 15 mei 2013 
zijn nieuwe cabaretprogramma 
Zalig Talig in Sint-Oedenrode in zaal 
De Beurs. De hele opbrengst van de 
avond gaat naar het goede doel, in-
clusief de gage van Wim Daniëls zelf. 
Het goede doel is KWF. In zijn pro-
gramma speelt Wim Daniëls aan de 
hand van geprojecteerde foto's en 
woorden met de taal en neemt hij al-
lerlei taalkwesties op de hak: uit de 
politiek, uit het gewone taalgebruik, 
uit het dialect, enz. Rond deze tijd 
verschijnt zijn nieuwe boek 
'Groeten uit Brabant'. Verder is hij 
columnist bij het radioprogramma 

Spijkers met Koppen (elke zaterdag, 
radio 2) en een geregelde gast bij het 
tv-programma Pauw & Witteman. 
Ook speelt hij momenteel in een the-
atervoorstelling.
  
Ook de zalen van de Beurs worden 
gratis ter beschikking gesteld en een 
niet onaanzienlijk deel van de op-
brengst van de genuttigde consump-
ties komt ook ten goede aan de aktie 
t.b.v. KWF. Verder zal onder speciale 
leiding van Wim Daniëls een ludieke 
loterij plaatsvinden met leuke prij-
zen die na zijn optreden door hem 
worden uitgereikt. Voor aanvang, in 
de pauze en na afloop vindt er een 
muzikale opluistering plaats door de 
Sanseveria’s.

De cabaretvoorstelling is op 15 mei 
2013 om 20.00 uur, muzikale inlei-
ding vanaf 19.30 uur.
Entree inclusief één consumptive is 
€12,50. Verkoopplaatsen: Stapperz 
kinderschoenen, Hertog Hendrik-
straat 12 tel. 0413 472768, De Beurs 
Heuvel 44 Tel. 470346 en ‘T Paperas 
Markt 25 Tel. 0413 473919.  Houd 
daarom 15 mei vrij voor deze gezel-
lige activiteit en breng vrienden en 
bekenden alvast op de hoogte! 

Barbecue Verheijen
(minimaal 4 personen)

gemarineerde varkenshaasspies
hamburger

gemarineerde entrecote of gemarineerde lamskotelet
gemarineerde kipfi let

cocktailsaus à la Verheijen, zigeunersaus en satésaus
stokbrood, uien-stokbrood en kruidenboter
huzarensalade, rauwskostsalade en vers fruit

(alles uit eigen keuken!)

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

€12,95
per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nlHeuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode Tel. 0413 47 24 63 www.traiteur-slagerijerheijen.nl

6% BTW

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

Maakt uw droombadkamer waar Margrietstraat 46, 5492 JN Sint-Oedenrode
Tel.: 06 - 54753795
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Verkeershinder?    
Liever iets minder
Fietsers en automobilisten irriteren elkaar nogal eens.  Natuurlijk zijn 
fietsers niet volmaakt, maar automobilisten evenmin. Ik kwam lang 
geleden een lesauto, waarin twee dames, tegen op het fietspad! Ik 
ben toen even vergeten vriendelijk te blijven.

En die bestelauto’s van postbezorgers op het fietspad tussen Nistel-
rode en Vorstenbosch? De keuze ervoor is begrijpelijk, maar bespaar 
fietsers dan overlast. 
Dit jaar: Op vrijdag 22 februari jl. werden mijn vrouw en ik op onze 
tandem omver gereden door een achteruit rijdende bestelauto. Geluk-
kig zeer beperkt lichamelijk letsel, maar een grote slag in het achter-
wiel. Kosten van redelijk herstel € 20,75.
Als de chauffeur vindt dat hij met betaling van die rekening schuld 
bekent en voorstelt samen te delen breekt mijn klomp en schakel ik 
onze rechtsbijstandsverzekering in.
Dan wordt (inclusief letselschade) € 412,25 overgemaakt. Gelijk en 
een paar centen gekregen, maar een soepele afhandeling in redelijk-
heid geeft meer voldoening.
Op woensdag 10 april fiets ik naar mijn klasgenoot uit de lagere school 
in Zijtaart , Jo v.d. Laar, - jeugd begonnen in de Boskant; jaren in Son 
gewoond en nu verzorgd in Odendael.  Staat er een grote wagen van 
Leenders Mariahout dwars over dat fietspad dat van de brug in Hees-
wijk naar  Schijndel loopt. De lading drijfmest wordt overgepompt in 
de verspreidingswagen tussen fietspad en weg. Alsof dat mijn zaak is 
vraagt de aangesproken chauffeur me waar hij dat dan moet doen. 
Mij lijkt wat korter bij of op de akker die op dat infuus lag te wachten 
en anders bij de leverancier direct in de verspreidingswagen pompen. 
Niet in de berm staan morsen met aan- en afkoppelen.
Ik geloof dat irritaties in het verkeer flink kunnen afnemen als fietsers 
en automobilisten elkaar naar de geldende regels de ruimte geven.  
Niet krampachtig regels naleven, maar risico’s mijden en niemand hin-
deren.

Jan van Asseldonk  
Eikenboomgaard 25, Oss.

Lezerspodium....
Door: Jan van Asseldonk

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Reclame bord of spandoek nodig, kijk 
op www.bartvanderaafotografie.nl 
--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode. 
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
uw adres voor: culterra koemest,

mostbestrijder, div. soorten 
kunstmest, graszaad voor gazon

--------------------------------------
Originele kraamcadeautjes en vrolijke 
kinderkamer accessoires; 
www. kiekeboekunst.nl!
Nu ook spullen te koop bij het Huys 
van Waaren. Neem een kijkje!
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------

Bescherm nu de lak van uw auto! 
Cadeau idee! 

Geef een cadeaubon.
CARCLEANING VAN LAARHOVEN

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Ruime keuze uit nieuwe jongens-, 
meisjes-, dames- en herenfietsen. Out-
let Sint-Oedenrode, Streepenstraat 6, 
naast Van Brussel dierenspeciaalzaak. 
Vrijdag en zaterdag geopend.
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: 
ma: 18:00 tot 20:00
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00
En op afspraak.
--------------------------------------

--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken, bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889
r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

Gevraagd

Allround kapster voor oproepbasis in 
de salon.
Brieven onder nummer: 16002
--------------------------------------
OPROEP: dringend gevraagd vrijwil-
ligers voor de Zonnebloem
Onze gasten stellen het bezoek zeer 
op prijs, en het geeft je als vrijwilliger 
een goed gevoel.
Aanmelden bij secr. Henny Foolen 
476334
willy-henny.foolen@kpnmail.nl
--------------------------------------
Gastouder aan huis voor 3 jonge kin-
deren. Ongeveer 15 uur per week op 
dinsdag en vrijdag.
Brieven onder nummer: 16001
--------------------------------------

Aangeboden

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Het is moederdag.
Geef je moeder of vrouw een cadeau-
bon voor een massage. 
Een moment voor haarzelf.
www.ellenvorstenbosch.nl of 
06-20165259.
--------------------------------------

   

Dit is een hele bijzondere foto met enkele bekende Rooienaren er op. 
Wie herkent mensen op deze foto en wie weet waar deze gemaakt is? 
Geef het door via 0413-479322, mail naar redactie@demooirooikrant.nl 
of loop eens binnen bij Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossingen week 15
Op de foto in DeMooiRooiKrant van week 15 staat mijn vader Jan Ha-
braken (zijn bijnaam was Jan Berte) aan de linkerzijde en aan de rech-
terzijde zijn moeder dus mijn oma. Mieke Habraken Brugmans  (haar 
bijnaam was Mieke Goorde). De foto is genomen aan De Dijk a76 nu 
Borchmolendijk 28 vroeger een bakkerij-kruidenierszaak.

Annemie Pepers Habraken
Spierkesweg 22

Op de foto zie je de familie Habra-
ken, vroeger Den Dijk nr.30 Kruide-
nierswinkel nu Borchmolendijk nr.28
 
D. der Kinderen v.d. Reek
Borchmolendijk 30

Man links op de foto: Jan Habraken alias Jan Berte of Jan Mik.
Vrouw in het midden: Anna van de Rijdt
Vrouw rechts: Mieke van Goorden ( gehuwd met Gerardus Habraken). 
Ongeveer in 1932

Mevrouw Heisterkamp/Heesakkers

Historische beelden

Marktplein

Hulpverlening

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

Dieren

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

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Woonaccessoiresparty bij u thuis?
Kijk snel op www.lovingyourhome.nl
Voor meer informatie 
info@lovingyourhome.nl
--------------------------------------
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 
--------------------------------------
Doe mee aan de unieke landelijke 
ISPEX luchtmeetdag in Sint-Oedenro-
de, op een dag in mei of juni! Weten-
schappelijk nieuwe aanpak. Heb je een 
iPhone 4, 4S of 5? Meld je aan bij 
w.spelbrink@planet.nl
--------------------------------------
Uw stukje vlees is veel te goedkoop? 
Of betaald u voor de verdwenen vo-
gels, de ongezonde lucht, de vervuilde 
grond, of het vervuilde water?
N.A. Denker. (Google zoek: - De echte 
prijs van vlees-)
--------------------------------------
Grootste Rommelmarkt van de regio in 
Gemert. Zondag 21 april. Markt met 
zeer breed aanbod. Swildenstraat te 
Gemert op terrein van Gemertse atle-
tiek club. Open van 10.00 tot 16.00u. 
Entree € 1,--.p/p.
--------------------------------------

&WEBSITES

DRUKWERK
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE

06 24809565
WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

/PIXELBOXMEDIA /PIXELBOXMEDIA

desIgn  
pixelbox  
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MAAK KANS 
OP DEZE ORIGINELE 

FATBOY ZITZAK 
BUGGLE UP!
KOOP EEN KMS CALIFORNIA PRODUCT,

VUL HET DEELNAMEKAARTJE IN EN WIN!

Vraag je stylist naar de actievoorwaarden.

Hoepelman I Kappers 
Borchgrave 1, Sint Oedenrode 

Afspraak maken 0413-478991 of 24/7 www.hoepelmankappers.nl  Online

      celebr
ate 

MAAK KANS 
OP DEZE ORIGINELE 

FATBOY ZITZAK 

BUGGLE UP!
KOOP EEN KMS CALIFORNIA PRODUCT,

VUL HET DEELNAMEKAARTJE IN EN WIN!

Vraag je stylist naar de actievoorwaarden.

Aanstaande vrijdag offi ciële kick-off nieuw concept

Pump up your weekend bij café ’t Pumpke

Al jarenlang is café ’t Pumpke één van de beste door 
jeugd bezochte cafés van Sint-Oedenrode. En omdat de 
kroeg dat graag wil blijven, heeft het wilde plannen. Leu-
ke plannen die interessant zijn voor de jeugdige cafébe-
zoekers van Rooi en omstreken. Onder de noemer ‘Pump 
up your weekend’ slaat het café een nieuwe weg in. 

Degene die de weg mee volgt staat er goed op. Het con-
cept zorgt er namelijk voor dat er ieder weekend wel wat 
te doen is in ’t Pumpke. Iedere vrijdag, zaterdag en zon-
dag zullen speciale DJ’s voor de sfeer zorgen. Al dan niet 
met een thema, maar goede muziek is gegarandeerd. 
Top-40, house en andere populaire muziek komen in 
een mengelmoesje voorbij. Binnenkort staat er zelfs een 
hardstyle avond op de agenda. Natuurlijk volgen er nog 
veel meer bijzondere thema-avonden, maar daar hoor je 
binnenkort meer over. 

Komend weekend zal de officiële kick-off plaatsvinden. 
Op vrijdag wordt alvast een feestje gebouwd. Op za-
terdag gaat Pump up you weekend verder met ‘pullen-
vullen’ en op zondag is het DJ-night. Het team van ’t 
Pumpke heeft er in ieder geval al heel veel zin om er iets 
van te maken. 

De komende weken staat er nog veel meer op de rol. 
Vooral rondom Koninginnedag wordt het één groot feest 
in ’t Pumpke. Op maandag is het Koninginnebal en op 

Koninginnedag houdt ’t Pumpke een super leuk 
en nieuw spel: bierpongen. Inschrijven kan aan de 
bar. Zo zie je maar dat je helemaal niet naar een 
overvol Eindhoven hoeft om Koninginnedag te 
vieren. In café ’t Pumpke is het ook berengezellig, 
dus dat maakt de keuze al een stuk makkelijker.

Behalve tijdens de weekenden en nationale feestda-
gen is de kroeg ook doordeweeks het centrum van 
veel gebeurtenissen op sport- en verenigingsgebied. 
Er wordt gedart, gebiljart, gerepeteerd en verga-
derd. Het kan allemaal bij café ’t Pumpke, dus bent 
u nog op zoek naar een geschikte ruimte? Loop dan 
eens binnen en vraag naar de mogelijkheden. 

advertorial

OOk vOOr 
alle sOOrten 

Beglazing 
kunt u Bij 
Ons terecht

Beglazing

t. 0413 474286

Nijverheidsweg 14  
5492 NK Sint-Oedenrode 

t. 0413 474286 
houtbewerkingelbeco.nl Constantijnstraat 14, 5491 HZ Sint-Oedenrode

Tel.: 06-21550955

6% BTW

Voor in ‘Alles Mag’ 
is de regisseur nog 
op zoek naar heel 
veel mensen die 
het leuk vinden om 
mee te spelen in 
onze film. De film-
maatschappij is op 
zoek naar mensen 
die willen meedoen 
aan de optocht als; 
loopgroep van de 
Heikneuters in hun 
kostuum; mensen 
voor bij de jeugd-
prinswagen; extra 
loopgroep n.t.b.; 
publiek en toe-
schouwers langs de kant van de 
optocht.  De optocht moet er in de 
film natuurlijk zo echt mogelijk uit-
zien. Daarna wordt de sleutelover-
dracht en het feest gefilmd. Daar 
zijn ook zoveel mogelijk mensen 
voor nodig. De burgemeester 
heeft al een rol als zichzelf weten 
te bemachtigen.

Op 10 mei wordt de hele dag ge-
filmd met de Brabantband in de 
Beckart. Een dag later is een ma-
jorettegroep uit Zijtaart aan de 
beurt. 12 Mei vindt de optocht en 

de sleuteloverdracht 
plaats. Het filmen 
van de optocht in 
de Eerschotsestraat 
duurt van onge-
veer 8.00 tot 13.00 
uur. De sleutelover-
dracht vindt plaats 
in zalencentrum 
de Beckart van on-
geveer 13:00 tot 
18:30 uur.
Lijkt het je leuk om 
mee te spelen in 
de film?  Stuur dan 
een mailtje naar fi-
guratie@stetzfilm.
nl met de volgende 

informatie: je naam, je leeftijd, je 
telefoonnummer, een foto van 
jezelf en je kostuum, waar je bij 
aanwezig wilt zijn: optocht, sleu-
teloverdracht/feest of beiden, en 
als wat je meeloopt in de optocht 
(loopgroep, toeschouwer etc) Of 
geef deze informatie door aan Co-
rien Steenbakkers op het mailadres 
amjsteenbakkers@chello.nl Het is 
wel belangrijk dat als je je opgeeft 
om mee te doen, dat je de hele 
dag op de set aanwezig bent! Er 
wordt uiteraard gezorgd voor eten 
en drinken en een leuke dag. 

Vervolg voorpagina
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EXCLUSIEVE 

HANDGEBREIDE SJAAL

€ 11,95

Voor ie
dere verkochte sjaal gaat € 2,-

 naar de Oranjevereniging Sint-Oedenrode

Oranjeactie

WWW.BONFLOORSHOP.NL
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7  biggetjes geboren op 
kinderboerderij  “Kienehoeve”

Het was deze week spannend op 
de” Kienehoeve”  want Knorre-
tje de zeug moest biggen, Gerard 
Pompen, de beheerder dieren, had  
al een week Knorretje in de gaten 
gehouden van `s morgens vroeg 
tot ̀ s avonds laat, en op donderdag 

morgen 11 april om 6 uur was het 
zo ver. Gerard was er natuurlijk bij 
en kan terug kijken op een prima 
verlopen bevalling met zeven ge-
zonde biggen, hij nodigt dan ook 
alle kinderen uit om naar Knorretje 
en haar kroost te komen kijken.     

Schoonheidssalon Eindeloos bestaat 2 jaar
Dit wilde Lizet niet ongestoord 
voorbij laten gaan dus hebben ze 
dit 9 april dan ook gevierd met de 
beauty full day. Tijdens deze dag 
was de visagiste van Pupa Milano 
aanwezig om de dames te voorzien 
van een mooie make-up met uitleg 
en advies. Huidtherapeut Zehra 
van huidtherapie Inanli heeft uit-
leg gegeven over definitief laser-
ontharen. Verder kon er een gel-
lakbehandeling gedaan worden en 
waren er diverse leuke acties. De 
dag was een groot succes.

U kunt bij schoonheidssalon Eindeloos 
terecht voor: gezichtsbehandelingen, 
micro dermabrasie, mesoscience anti 

aging behandeling, epileren, verven 
van wenkbrauwen en/of wimpers, 
harsen, pedicure*, manicure, mas-
sages o.a zwangerschapsmassage, 
visagie o.a. bruidsmake-up, definitief 
ontharen door middel van laser of 
elektrisch ontharen, kinderfeestjes en 
make-up workshops.
Tijdens de behandelingen wordt er 
gewerkt met het merk Skeyndor 
afkomstig uit Barcelona en let-
telijk betekend Huid van goud. 
Onder het motto 'kwaliteit maakt 
het verschil' hecht Skeyndor grote 
waarde aan het voortdurende pro-
ductontwikkeling en verbetering 
van de producten om het beste 
resultaat te behalen. Pupa Milano 

is het make-up merk dat wordt 
gebruikt in de salon. Pupa Milano 
is afkomstig uit Italië.  Pupa gaat 
door waar anderen stoppen. Pupa 
heeft allure, is trendsettend en ul-
tramodern. Pupa is het make-up 
merk voor vrouwen die houden 
van design en kwaliteit. De make-
up is samengesteld uit natuurlijke 
ingrediënten en heeft een hoog 
pigmentgehalte. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op 
www.schoonheidssaloneindeloos.nl 
of binnen lopen bij: 
Schoonheidssalon Eindeloos,
Borchmolendijk 12a, 
5492AK Sint Oedenrode
tel:0413-474234.

Advertorial

Koninginnedagtrekking 30 april

Hoogste 
Jackpot ooit!

Koninginnedagtrekking 30 april

Jackpot ooit!

Koop een heel lot voor ¤ 15,-

800310061 Betaalmat_KDT_420x297_v5.indd   1 28-03-13   14:36

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode 0413-477049

Voor cadeaukaarten ...even naar Primera
Kijk ook op
www.primera.nl

Het leukste 
cadeau om 
te geven!

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

5492 AT SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49

 

 

 
 

 
 
 
   
 
 

 
 

Gratis juridische workshop 
voor ondernemers
Debiteurenbeheer, leverinGs- en incassovoorwaarDen
      wat kan ik preventief doen? wat als ik met onbetaalde facturen blijf zitten?

reorGanisatie & ontslaG?
      wat betekent een reorganisatie voor mij als ondernemer?

Bekkers Adviesbureau organiseert samen met financieel-juridisch dienstverlener DAS 
en assurantietussenpersoon Finantis een workshop over bovenstaande onderwerpen.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de juristen van DAS een helder beeld schetsen van de actuele 
wet- en regelgeving. Daarnaast is er volop tijd gereserveerd voor het stellen van vragen en voor discussie. 

Data:  22 april van 16.00 -  18.00 uur of 23 april van 19.00 - 21.00 uur
locatie:  Bekkers Adviesbureau, Bastion 1-5 te Sint-Oedenrode
Meer info:  www.bekkersadvies.nl
aanmelden:  www.bekkersadvies.nl/workshop22-23april

Klaproosstraat 8, 5492 KC Sint-Oedenrode
Tel.: 06-53496941

www.willemvandesande.nl

De Ossekop komt terug in Sint-Oedenrode

Het is u vast opgevallen dat in het 
voormalig restaurant ‘Hier Ist’ al 
weken hard wordt gewerkt. Wat 
gebeurt er toch allemaal achter 
die afgeplakte ramen? Misschien 
heeft u al eens een snelle blik naar 
binnen geworpen en zag u Arno 
de Leijer druk aan de gang. Hij is 
bezig met een mooi project: De 

Ossekop komt terug in Rooi.

Zo’n honderd jaar geleden zat in 
hetzelfde pand een café genaamd 
de Ossekop. Al jaren had Arno de 
droom om iets voor zichzelf te be-
ginnen. Na een reorganisatie in de 
zorgsector kwam de functie van de 
Rooienaar te vervallen en zag hij 

de mogelijkheid om een eigen be-
drijf op te zetten, middenin in Sint-
Oedenrode aan de Heuvel. Al we-
ken vinden de kluswerkzaamheden 
plaats. Het pand wordt omgebouwd 
tot sfeervol bruin café, bedoelt voor 
de wat oudere doelgroep. 

Alles loopt volgens planning. Arno 
en zijn team willen op zondag 12 
mei voor het eerst de deuren ope-
nen. Vanaf dan is het mogelijk om 
voor een schappelijke prijs heerlijk 
te eten en te drinken, maar na-
tuurlijk ook om gezellig met elkaar 
te babbelen of een potje te biljar-
ten Dat kan straks allemaal in de 
nieuwe Ossekop.

 Elektrotechniek  Automatisering 

Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Pro�teer nu van de 6% BTW regeling

6% BTW

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 25 april a.s. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Op de 
voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:

-  vaststelling bestemmingsplan Land-
goed De Rijt

-  vaststelling wijzigingen Nota grondbeleid
-  vaststelling milieu- en duurzaamheids-

programma 2013

Tenzij anders aangegeven, is spreek-

recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481257) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl/vergaderingen. 

Vastgesteld projectbesluit
Vastgesteld projectbesluit ten behoeve 
van de verbouw van de agrarische be-
drijfswoning tot burgerwoning op het 
perceel Bestseweg 13 te Sint-Oedenrode.

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Sint-
Oedenrode maakt bekend dat zij op 19 
februari 2013 hebben besloten een pro-
jectbesluit ex  artikel 3.10 Wro te verle-
nen ten behoeve van de afgifte van een 
bouwvergunning voor de verbouw van 
de agrarische bedrijfswoning tot burger-
woning op het perceel Bestseweg 13 te 
Sint-Oedenrode.

Vanaf donderdag 18 april 2013 liggen 
de stukken gedurende zes weken ter 
inzage op werkdagen tussen 09.00 en 
12.30 uur bij het publieksplein van het 
gemeentehuis, Burgemeester Werner-
plein 1 te Sint-Oedenrode. 

U kunt het projectbesluit ook raadple-
gen op de gemeentelijke website via de 
rechtstreekse link: www.sint-oedenrode.
nl. Tevens is het bestemmingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. planidn=NL.
IMRO.0846.PB2010BUI01BEST13-vg01

Beroep
De beslissing omtrent een aanvraag 
om bouwvergunning en een beslissing 
omtrent een aanvraag om – in dit geval 
– een projectbesluit, voor zover deze be-
slissing ziet op het bouwen waarop de 
aanvraag om bouwvergunning betrek-
king heeft, worden voor de mogelijkheid 
van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van 
de Algemene wet bestuursrecht als één 
besluit aangemerkt. De beslissing om-

trent een aanvraag om bouwvergunning 
treedt niet eerder in werking dan een 
op dat bouwen betrekking hebbende 
beslissing krachtens de Wet ruimtelijke 
ordening (het projectbesluit).

In verband met het besluit tot weigering 
van een bouwvergunning voor het ge-
deeltelijk vernieuwen van het woonhuis 
op het perceel Bestseweg 13 te 
Sint-Oedenrode, kan beroep worden in-
gesteld tegen de verlening van het pro-
jectbesluit.

Als u, als belanghebbende een ziens-
wijze naar voren heeft gebracht en het 
niet eens bent met dit besluit, kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht beroep instellen. Ook door be-
langhebbenden, aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij geen 
zienswijze naar voren hebben gebracht, 
kan beroep worden ingesteld. In het be-
roepschrift moet u gemotiveerd aange-
ven waarom u het niet eens bent met de 
beslissingen, en, indien van toepassing, 
waarom u destijds geen zienswijze naar 
voren heeft kunnen brengen. 
Het beroepschrift kan tot en met 16 mei 
2013 worden ingediend bij:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125,  
5200 MA   's-Hertogenbosch. 

Ook kan tijdens deze periode een ver-
zoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de rechtbank 
‘s-Hertogenbosch. De rechtbank stuurt u 
bericht over het griffierecht dat u moet 
betalen voor het behandelen van uw be-
roepschrift en eventueel uw verzoek om 
voorlopige voorziening.

Inzameling oud papier 

Donderdag 18 april
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur

Zaterdag 30 maart
-  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur; 

-  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;

-  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-
school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;

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

Maandag 22 april
-  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef, Dom-
melrode, Eerschot, Haverland en Cen-
trum vanaf 18.30 uur

Woensdag 24 april
-  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

Vervuild oud papier levert minder op
Beter hergebruik door minder vervuiling 
Het opgehaalde oude papier is regel-
matig vervuild. En dat is jammer, want 
op die manier levert het minder op. De 
gemeente vraagt om uw medewerking 
door het oud papier goed de scheiden 
van ander afval. 

Wat mag er niet bij het oud papier?
- Plastic folie 
- Plastic tasjes
- Drankkartons

- Diepvriesverpakkingen
- Pizzadozen
- Koffiefilters
- Piepschuim
- Toiletpapier
- Luiers
- Ordners

Voorkom zwerfafval
Woont u in een wijk waar het papier huis 
aan huis wordt opgehaald, biedt dan het 
papier gebundeld of in gesloten dozen aan.

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Roest nabij nr. 5 (hoek 
Roest – Het Binnenveld) ---- 09-04-2013 Het kappen van 1 es, met herplant
Tulpstraat 5 5492 HP 11-04-2013 Plaatsen lift aan woning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Schootsedijk 37 5491 TD Het wijzigen van een tuinbouwbedrijf
Zijtaartseweg 22 5491 SG Het wijzigen van een paarden- en 
  kleinschalige veehouderij
Eendenputtenweg 5 5491 RX Het wijzigen van een melkrundveehouderij
Bobbenagelseweg 2 5492 VL Het wijzigen van een paardenhouderij
Scheidingsweg 6 5491 TH Het wijzigen van een melkrundveehouderij
Houtsestraat 6 5492 TM Het wijzigen van een paarden- en jongveehouderij
Industrieweg 27a 5492 NG Het wijzigen van een autoschadebedrijf
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Ontwerpbesluit exploitatievergunning
Adres Postcode Omschrijving
Azaleastraat 3 5492 JA Ontwerpbesluit exploitatievergunning

Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken ter inzage. Iedereen kan 
tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. De ziens-
wijze kunt u richten aan: De Burgemeester, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
De stukken liggen met ingang van donderdag 18 april 2013 ter inzage. 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 9 tot en met 15 april 
2013 zijn de volgende aanvragen bij de ge-
meente ingekomen:
-  Van Wijkvereniging Armenhoef voor het 

houden van een wijkfeest op 1 en 2 juni 
2013 in de speeltuin van de Hildewaren-
laan te Sint-Oedenrode.

-  Van café Oud Nijnsel voor het houden 
van activiteiten tijden de kermis in Nijn-
sel van 7 juni tot 11 juni 2013 op het ter-
ras bij café Oud Nijnsel, Azaleastraat 3 te 
Sint-Oedenrode.

-  Van stichting Papgat voor het houden 
van filmopnames voor een carnavalsfilm 
op 10, 11 en 12 mei 2013 op de parkeer-
plaats voor d’n Beckart te Nijnsel en op 12 
mei 2013 in de Eerschotsestraat te Sint-
Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
-  Aan Stunt Movie Production voor het 

houden van de stuntshow Stunt Movie 
Production op 11 juni 2013 op het eve-
nemententerrein in Sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode.

-  Aan het Arabisch Volbloed Stamboek voor 
het houden van het Arabian Horse Week-

end op 15 en 16 juni 2013 in Manege de 
Pijnhorst, Bremhorst 6 te Sint-Oedenrode.

-  Aan Politiehondenvereniging Steeds Pa-
raat voor het houden van een receptie en 
een nationale wedstrijd op 24 en 25 mei 
2013 op het hondensportterrein aan de 
Lieshoutseweg te Sint-Oedenrode.

-  Aan Oranjevereniging Sint-Oedenrode 
voor het houden van activiteiten in het 
kader van Koninginnedag op 29 en 30 
april 2013 op de Heuvel, het Kerkplein en 
de Markt te Sint-Oedenrode.

-  Aan Olat voor het houden van de Avond-
wandelvierdaagse van 4 tot en met 7 juni 
2013 in Boskant, Nijnsel, Olland en Sint-
Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Van de Eerste Rooyse Hengelsportvereni-

ging voor het houden van viswedstrijden 
in de maand mei, juni, juli, augustus en 
september 2013 in de roeivijver van park 
Kienehoef.

Verleende verklaringen van geen bezwaar
-  Aan Stichting de Leyetocht Helvoirt voor 

het houden van een fietstocht en door-
komst in onze gemeente op 9 juni 2013.

Melding meerjarenvergunning
-  Van de Stichting Ollend Dreijt Dur voor 

het houden van Ollend Dreijt Dur op 24, 
25 en 26 mei 2013 op d’n Tip, driehoek 
Nieuwstraat, Schootsedijk te Olland.

Dhr. v/d Bosch

Sinds ik de mens ken, 
geloof ik in paarden….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Politieke bijeenkomsten

DGS
Maandag 22 april om 20.00 uur 
achterbanvergadering van DGS 
in het vergaderzaaltje van Bras-
serie de Beleving aan de Hertog 

Hendrikstraat te Sint-Oedenrode. 
Secretariaat  J. Beerens
eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd voor 
de achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi op maandagavond 
22 april 2013 vanaf 20:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt 
de agenda van de gemeente-
raadsvergadering van donderdag 
25 april besproken. Aanwezigen 
kunnen ook eigen onderwerpen 

inbrengen. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
de commissiekamer van het ge-
meentehuis, 
Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode.  De ingang is 
aan de achterzijde van de witte 
vleugel, via de voormalige ingang 
van de politiepost. Tot 20.00 uur 
is echter de hoofdingang van het 
gemeentehuis geopend.

De welvaart heeft ons vele voorde-
len gebracht. Waar het zo’n 50 jaar 
geleden nog alleen voor de echt ge-
goeden in het dorp was voorbehou-
den om een eigen huis te bezitten, 
of zelfs luxe zaken als een auto of 
zelfs een televisie of radio, daar is 
dit haast gemeengoed geworden.

Je zou dan toch eigenlijk moeten 
kunnen constateren dat de mens 
gedurende die periode tevredener  
is geworden, maar niets blijkt in de 
praktijk minder waar. Meer dan ooit 
tevoren lijkt de mens bezig met za-
ken waarbij het persoonlijke gewin 
van het grootste belang is, moreel 
verantwoord of niet.
Ook op politiek terrein is dit feno-
meen te herkennen. Goedbedoe-
lende burgers stemmen op een 
partij welke hen door het partijpro-
gramma het meest aanspreekt en 
krijgen prompt bij de eerste de beste 
gelegenheid het deksel op de neus. 

Weg is het vertrouwen, en niet al-
leen op de eigen partij. Immers, ook 
bij andere partijen blijkt er nogal 
eens wat verschil te zitten tussen 
gedane beloftes en waargemaakte 
zaken. Resultaat: Ontevredenheid 
en boosheid om geschonden ver-
trouwen.

Natuurlijk begrijpen wij bij DGS 
ook wel dat je eerst genoeg kiezers 
moet hebben om zetels in de Ge-
meenteraad te kunnen krijgen en 
natuurlijk moet je dan een aantrek-
kelijk partijprogramma presenteren. 
Maar wij gaan geen knollen voor 
citroenen verkopen. Een spreek-
woord zegt: “Veel beloven en wei-
nig geven, doet de gek in vreugde 
leven”. Aangezien wij Rooienaren 
echter niet bepaald bekend staan 
als gekken, trappen we daar ook 
niet zo gemakkelijk in. Wij kunnen 
ons daarom wel iets voorstellen van 
de huidige stemming onder de bur-
gerij m.b.t. allerlei politiek gekrakeel 
en gekonkel rondom zaken als de 
verkoop van het Martinushuis en de 
bouwplannen op de Markt/Kapit-
telhof. De gemiddelde burger voelt 
zich verraden en het vertrouwen in 
de kracht van de gemeentelijke po-

litiek en politici heeft een ernstige 
knauw gekregen.

De plaatselijke politieke partijen 
DGS en BVT hebben werkelijk alle 
zeilen bij moeten zetten om het ge-
voel van velen in Sint-Oedenrode 
om te kunnen zetten in politieke 
daden. In het geval van het Marti-
nushuis is dat helaas onvoldoende 
gelukt, mede vanwege het blijkbare 
onvermogen van sommige poli-
tici om te beseffen wie en wat ze 
vertegenwoordigen in de Raad. In 
de twee vorige Zeepkist-redes van 
DGS hebben wij het belang van een 
gedegen vertegenwoordiging van 
plaatselijke politieke partijen in de 
Gemeenteraad en tegelijk het ge-
vaar van onderbezetting daarin al 
aangegeven; de praktijk heeft ons 
-helaas- in het gelijk gesteld. Nieu-
we kansen wat dat betreft dienen 
zich echter aan, want 2014 is het 
jaar van de Gemeenteraadsverkie-
zingen...
Tot de volgende keer!

De DGS-fractie,
Hans Hulsen
Coes v.d. Coelen
Jos Wijn

Vertrouwen en betrouwbaarheid

Hulp bij schulden
Bent u in de schulden geraakt en kunt u 
er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u 
gebruik maken van schuldhulpverlening. 
Voor hulp bij het vinden van een oplos-
sing voor uw financiële problemen kunt 
u terecht bij Maatschappelijk werk Dom-
melRegio dat gevestigd is in Odendael.

Schuldhulpverlening is een voorziening 
vanuit de Gemeente Sint-Oedenrode die 
bedoeld is om u te helpen bij het vinden 
van een oplossing voor uw financiële 
problemen. 
 
Als u financiële moeilijkheden heeft, niet 
rond kunt komen met uw inkomen of 
vragen heeft omtrent een brief van uw 
schuldeiser(s) kunt u terecht bij Dommel-
Regio dat gevestigd is in Odendael,

U moet zich wel realiseren dat het vinden 
van een oplossing vooral afhankelijk is 

van uw eigen inzet. Ook als u begeleid 
wordt door een schuldhulpverlener blijft 
het oplossen van uw problemen uw ei-
gen verantwoordelijkheid.

Hoe werkt het?
Als u zich bij DommelRegio meldt, wordt 
samen met u uw financiële situatie beke-
ken. Daarbij wordt gekeken naar onder-
staande zaken:
-  uw bestaande schulden en financiële 

verplichtingen;
- het ontstaan van de schulden;
- uw (gezamenlijke) inkomen;
- uw vaste lasten en overige uitgaven;
- uw bestedingspatroon.

Plan van aanpak
Aan de hand van uw situatie wordt ver-
volgens samen met u een plan van aan-
pak gemaakt waarin de afspraken tussen 
schuldhulpverlening en u worden vast-

gelegd. De bedoeling is dat u uiteindelijk 
komt tot een oplossing voor uw schulden.

Afspraak maken
U kunt op maandag tussen 9.00 en 10.00 
uur gebruik maken van het spreekuur op 
het kantoor dat gevestigd is in Odendael. 
U kunt ook telefonisch een afspraak ma-
ken met DommelRegio (040-2048500). 
Dit geldt voor verschillende hulpvragen 
en hoeft niet alleen betrekking te heb-
ben op uw financiën. DommelRegio kan 
u ook helpen met problemen die u door 
het bestaan van schulden ervaart. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan spanningen op 
uw werk of thuis.

Vragen?
Hebt u een vraag of probleem? Neem dan 
contact op met DommelRegio. U kunt hen 
tijdens kantooruren telefonisch bereiken 
via telefoonnummer (040) 204 85 00. 

Tiende Nationale Sportweek ook in Sint-Oedenrode

In de gemeente Sint-Oedenrode zetten 
zo'n 13 sportaanbieders hun deuren 
open tijdens de Nationale Sportweek. 
Zo kunnen niet-leden eens kennis te ko-
men maken met hun sport. De Nationale 
Sportweek is een landelijk sportevene-
ment dat een week lang in Nederland 
de breedtesport in de etalage zet en laat 
zien hoe gezond en vooral leuk sporten 
en bewegen is. 

De Nationale Sportweek vindt plaats van 
20-27 april 2013. De hele week zetten 

honderden sportver-
enigingen, sportclubs, 
sportbonden, bedrij-
ven, het onderwijs 
en andere sportaan-
bieders hun deuren 
open, organiseren 
clinics, toernooien en 
demonstraties. Ieder-
een, jong en oud, kan 

deze week kennis maken met (nieuwe) 
sporten. 2013 is dus een bijzonder jaar; 
dan vindt de 10e Nationale Sportweek 
plaats!

De Nationale Sportweek wordt georgani-
seerd door NOC*NSF met als doel meer 
mensen kennis te laten maken met een 
sport die bij hen past en ze vervolgens 
de weg naar de sportvereniging te laten 
vinden. Nog steeds sporten veel mensen 
niet. De organisatie van de Nationale 
Sportweek is een van de initiatieven die 

de positieve bijdrage die sport geeft aan 
mensen en maatschappij vergroot.

De gemeente Sint-Oedenrode wil ook 
haar inwoners kennis laten maken met 
de verschillende sporten. Diverse sport-
verenigingen uit de gemeente 
Sint-Oedenrode nemen deel aan de 
Nationale Sportweek. Op www.sint-oe-
denrode.nl staat een overzicht van wat 
er tijdens de Nationale sportweek door 
de verenigingen georganiseerd wordt. 
Sportactiviteiten vinden verspreid door 
de gemeente plaats.

In 2013 zal Tilburg de 10e editie van de 
Nationale Sportweek officieel openen! 
De finale van de Nationale Sportweek 
2013 zal op Texel zijn! 

Kijk in het overzicht op 
www.sint-oedenrode.nl wat er te doen is 
en doe mee!

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Zilveren oorhanger
- Zwarte horloge merk Jacob Jensen
- BMW autosleutels
-  Zwarte portemonnee met pasjes en 

met kenmerk klein hondje

Gevonden Voorwerpen
- Sleutelbos met rode puma label

Weievenseweg en Jekschotseweg 24 en 25 april 
afgesloten

Heijmans Wegenbouw BV brengt op 
woensdag 24 en donderdag 25 april de 
laatste asfaltdeklaag aan op de Weie-
venseweg en Jekschotseweg. Op beide 

dagen is deze weg volledig afgesloten. 
De aanwonenden worden door de ge-
meente nog nader geïnformeerd.
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We zijn er klaar voor!
We hebben 1000 artikelen toegevoegd.

Na drie weken van hard werken en wat overlast voor u is dan eindelijk zover. We hebben onze winkel nog meer 
aangepast aan de uw wensen. We hebben de winkel zo ingericht dat u meer ruimte heeft om rustig te winkelen. 

Door goed naar u te luisteren, hebben we die assortimentsgroepen uitgebreid waar u behoefte aan heeft. Ons 
diepvries eiland is verdwenen, daarvoor zijn 8 nieuwe diepvries kasten gekomen, waardoor we ons diepvries assor-
timent hebben kunnen uitbreiden. Daarnaast hebben we 1000 artikelen kunnen toevoegen door onze winkel wat 
slimmer in te delen. Door het verdwijnen van het diepvrieseiland zijn we ook een stuk energie zuiniger geworden.
Kortom te veel om op te noemen, dus loop eens binnen om alles rustig te bekijken. 
Het team van Albert Heijn Koopman staat klaar om u te ontvangen. 

Graag tot ziens namens ons hele team!

NIEUW! 
in ons 

assortiment

Wij zijn geopend:
Maandag        8:00 - 21:00 uur                      Donderdag    8:00 – 21:00 uur
Dinsdag          8:00 – 21:00 uur                         Vrijdag           8:00 – 21:00 uur
Woensdag      8:00 – 21:00 uur                          Zaterdag       8:00 – 21:00 uur
                                             Zondag 16:00 – 20:00 uur

Let op deze schapkaartjes

Gewoon bij Albert Heijn

Koopman, 
Markt 18 Sint-Oedenrode
Koopman, 
Markt 18 Sint-Oedenrode
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Mooi in de Steigers

‘Two of Us’ in De Vriendschap

Welzijn de Meierij op zoek naar vrijwillige klussers

Rooi krijgt eigen klussendienst

Klemt uw deur, moet uw heg ge-
snoeid worden of wordt het tijd 
om het dakterras eens schoon te 
spuiten, maar heeft u niet de fi-
nanciële middelen om het te be-
kostigen? Of bent u op leeftijd en 
lukt het niet meer om het zelf te 
doen? Dan heeft Welzijn de Meie-
rij binnenkort de ideale oplossing 
voor u. Er komt een heuse klus-
sendienst.

In Schijndel loopt dit project al 
enige tijd. Een vast vrijwillig klus-
team komt twee keer per week bij 
elkaar om de klussen door te ne-
men. Aanvragen worden beoor-
deeld, voorbereid en tot slot gaan 
de klussers in groepjes van twee 
op pad om mensen te helpen. 
De aanvragen stromen binnen en 

worden zo snel mogelijk gehono-
reerd. Medewerkster van Welzijn 
de Meierij, Elly Vissers, is hard 
bezig om dit ook in Rooi te reali-
seren. “Het is ideaal voor mensen 
met een smalle beurs, mensen die 
slecht ter been zijn, of geen familie 
in de buurt hebben die een klusje 
kan klaren”, zegt ze. 

“Op dit moment zijn we op zoek 
naar mensen die vrijwillig als klus-
jesman- of vrouw hun steentje 
bij willen dragen”, vervolgt Elly. 
“Daarnaast zijn we op zoek naar 
het nodige gereedschap. Als dat 
allemaal geregeld is kunnen we 
starten. Wilt u vrijwilliger worden 
of heeft u een klus te klaren? Bel 
dan naar 073-5441400.”
 

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

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

de liedjes zo compleet mogelijk te 
maken!

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

Kom maar Achterom dag 
28 april, Sint-Oedenrode

Deelnemende bedrijven: 
Brasserie de Beleving, 

Huifkarverhuur Bekkers, 
Tuinstyling Peppelhoeve, 

Melkveebedrijf Familie Bekkers, 
Domaine Les Damianes en 

Hoeve Strobol.

FOTOweDSTrijD vOOr KinDeren!

voor meer info www.kommaarachterom.nl

Willem Anton Moonen werd in Rooi 
geboren. Hij groeide op aan de lin-
kerzijde van de Martinuskerk. Moo-
nen bezocht de St. Oda school in 
Sint-Oedenrode, hij genoot middel-
baar onderwijs in s-‘Hertogenbosch 
en tenslotte universitair onderwijs 
in Leiden, een voor die tijd unieke 
scholing. De Rooienaar werd arts 
en vervolgens chirurg. Daarna spe-
cialiseerde hij zich in de urologie. 
Dit onderdeel van de geneeskunde 
behandelt de  ziekten van de nie-
ren, blaas, prostaat en mannelijke 
geslachtsorganen. Omdat er voor 
deze toen nieuwe richting in de ge-
neeskunde géén opleiding bestond 

in Nederland, ging Moonen naar  
centra in de wereld waar de uro-
logie toen al floreerde: Lyon, Parijs 
en Boston. Daar werd hij gevormd 
tot top specialist in het vak. In 1952 
werd Dr. Moonen benoemd tot 
uroloog in het Groot Ziekengasthuis 
te s’-Hertogenbosch. 

De unieke opleiding en kunde van 
Dr. Moonen leidde ertoe dat hij in 
1965 werd benoemd als de éérste 
hoogleraar Urologie in Nederland 
aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen. 

Dr. Moonen was een tijdgenoot 

van Mgr. Willem Bekkers, een an-
dere coryfee uit Sint-Oedenrode. 
Zij waren vrienden en hadden 
een gemeenschappelijke hobby: 
paardrijden. Beiden waren zich 
terdege bewust van de belangrijke 
maatschappelijke en geestelijke 
positie die ze in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw in Brabant be-
kleedden. Historisch is de volgende 
uitspraak, gedaan door Moonen 
tijdens een paardenrit met Mgr. 
Bekkers: “Misschien wordt er voor 
ons nog eens een standbeeld op-
gericht. Ik weet dan wat er op de 
sokkel moet staan: Zij zochten het 
beiden in het Kruis.”

Vervolg voorpagina
Aandenken voor Rooise uroloog prof. W.A. Moonen
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Kinderen gewezen op gevaarlijke dode hoek

Per jaar gebeuren er in Nederland 
zo’n vijftien tot twintig dodelijke 
ongelukken door de beruchte 
‘dode hoek’. Niet alleen door toe-
doen van vrachtwagens, maar 
ook door andere voertuigen. Het 
is daarom goed dat kinderen zo 
nu en dan gewezen worden op 
het gevaar er van. Dinsdagoch-

tend kregen leerlingen van OBS de 
Springplank uitleg op het parkeer-
terrein van de Neul.

Leerling Max van Tilborg beroerde 
de claxon van de grote vrachtwa-
gen maar al te graag. Hij had zo-
juist tips gekregen van een oud-
vrachtwagenchauffeur en mocht 

als ‘beloning’ de toeter laten gal-
men. “Ik heb geleerd dat je altijd 
tenminste drie meter afstand moet 
nemen en nooit achter de vracht-
wagen mag gaan staan”, zegt hij 
ijverig. Op het terrein stonden niet 
alleen twee vrachtwagens, maar 
ook een tractor, een busje en een 
busje met aanhangwagen. 
Een ouder van één van de leerlin-
gen, John van de Schoot, is initi-
atiefnemer. Hij mobiliseerde De 
Geus, Bas Volvo, Waterschap de 
Dommel, autorijschool Walter en 
Eric Oomen betonboringen met 
hun voertuigen. John: “Ik ben 
zelf chauffeur en merk vaak hoe 
het fout kan gaan. Het is belang-
rijk om de kinderen er op te wij-
zen. Het voorkomt ongelukken. 
Eigenlijk zouden de ouders ook 
eens moeten luisteren, want er is 
vaak onbegrip in het verkeer voor 
vrachtwagenchauffeurs. Als ze dit 
zien, snappen ze waar chauffeurs 
mee te maken krijgen.”  

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Max van Tilborg in de cabine van een vrachtwagen 

Stucadoorsbedrijf van Kessel

 Rozenstraat 1a Sint-Oedenrode
06-53484454 en 06-51322965
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Mooi op  leeftijd
Alzheimer Café 
Op maandag 22 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: Aftakeling. 

De documentaire “Mist” over 
Lou en Wilma Prevon wordt ver-
toond. Lou krijgt na een jaar van 
vage klachten te horen dat hij de 
ziekte van Alzheimer heeft. Dit 

hele aftakelingsproces is vastge-
legd door Karin Hillebrand. De 
beelden maken duidelijk hoe de 
mist in Lou’s hoofd steeds dikker 
wordt en Wilma liefdevol steeds 
meer van hem overneemt. Na de 
pauze gaan Erna van Roosmalen 
en José Swinkels met de aanwe-
zigen in gesprek. Vanaf 19:00 uur 
is iedereen van harte welkom. De 
avond wordt afgesloten om 21:30 
uur. De toegang is gratis.

PVGE reis- en cultuurclub reist 
naar Zaanstad
Op donderdag 25 april bezoekt de 
reis- en cultuurclub van de PVGE 
Son en Breugel (met veel Rooise 
leden) e.o. Zaanstad. Er wordt ge-
reisd met de eerste intercity, die 
na 9.00 uur vertrekt vanaf station 
Eindhoven, richting Alkmaar. Zorg 
dat u op tijd de bus neemt naar 
het station om deze trein te halen. 

Aangekomen in Zaanstad wordt 
eerst ergens in het centrum geza-
menlijk koffie gedronken en hierna 
wordt een uitgebreid bezoek ge-
bracht aan het Czaar Peter huis 
om vervolgens in het centrum met 
elkaar te lunchen.
In de middag wordt de bus gepakt 
naar de Zaanse Schans en wordt 
eventueel onder begeleiding van 
een gids het terrein met de vele 
historische huisjes bezocht.  Ver-
geet vooral de museumjaarkaart 
niet, als men deze bezit. 
Zoals op alle excursies van de 

PVGE Reis- en cultuurclub, wordt 
gereisd per OV.
Ook nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Verdere inlichtingen 
bij coördinator: Gerard van de 
Ven, tel.: 0499-840972, e-mail: 
g.vandeven6@upcmail.nl

KBO bezoekt tentoonstellingen in 
Gemeentemuseum Helmond

Vrijdagmiddag 12 april,  kwart 
over een. In de lobby van het kas-
teelmuseum verzamelen zich de 
Rooise KBO’ers voor een bezoek 
en rondleiding in het Helmonds 
Gemeentemuseum. Het museum 
bestaat uit twee locaties, namelijk 
het kasteel en de Boscotondohal. 
De rondleiding vindt plaats in het 
kasteel door mevr. Oostendorp.

In het kasteel bevindt zich de vaste 

collectie “Mens en Werk” van het 
museum en bestaat uit werken van 
kunstenaars die de werkende mens 
schilderden of schetsten in de in-
dustriële revolutie rondom 1800. 
Het is ook het enige museum in Ne-
derland dat kunstwerken verzamelt 
met als thema de werkende mens. 
In deze tentoonstelling zijn ook 
enige werken te zien van onze be-
roemdste Rooise kunstenaar Pieter 
de Josselin de Jong (1861-1906). 

Ook is er een hele verzameling 
te zien van Herman Heijenbrock 
(1871-1948). De schilder van de 
Arbeid. De leden kregen deskun-
dige uitleg over de kunstwerken en 
tijdsperioden van de kunstenaars. 
Ze zagen o.a  werken van Breitner, 
Corbijnen Isaac Israel en Toorop. 
Ook van kinderarbeid, mijnwer-
kers en vrouwenarbeid waren er 
afbeeldingen te zien. Het moet een 
ellendige tijd geweest zijn voor de 
noeste industriële arbeiders.  

Na deze boeiende rondleiding kon-
den de leden op eigen houtje de 
fotoexpositie gaan zien in de 
Boscotondohal van de Amerikaan-
se fotografe Eve Arnold (1912-
2012). Ze zagen prachtige portret-
ten van Marlene Dietrich, Marilyn 
Monroe, Chaplin. Zij reisde de hele 
wereld rond om foto’s te maken. 
Kortom, het was de moeite waard. 
Deze expo is nog te zien tot juni 
2013.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

WAPEN VAN EERSCHOT

Mgr. Bekkersplein 2
5491EB St Oedenrode

0413-473668

Vanaf zondag 5 mei 
zijn wij 

IEDERE ZONDAG 
vanaf 13.00 uur 

geopend!

Kringloopcentrum "d'n einder" is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers.
 
* Onderhoudstimmerman en elektromon-
teur voor de afdeling werkplaatsen.
* Medewerker (m/v) afdeling Kopie & Print
* Beheerder afdeling Kopie & Print
 
Bent u geinteresseerd en wilt u meer infor-
matie? Meld u dan bij Kringloopcentrum 
"d'n einder"
Sluitappel 17a 5491 TS Sint Oedenrode
tel. 0413 490950 www.deneinder.nl 

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Seniorenmarkt blijkt goede formule

Stichting Vrienden van Odendael heeft een nieuw stok-
paardje. Na eerder de Bedrijvenmarkt te hebben geor-
ganiseerd in de grote zaal van de zorginstelling, volgde 
afgelopen weekend de Seniorenmarkt. Het concept was 
bewust aangepast om de doelgroep beter te bedienen.

De markt werd drukker bezocht dan voorheen. Op vrij-
dagmiddag was dat al te merken. Vooral senioren na-
men de tijd om een rondje te maken langs de vele kra-
men. Tot 21.00 uur bleef er volk komen. Dat was prettig 
voor de standhouders. Ze beleefden een productieve 
eerste dag. Op zaterdagochtend begon het als verwacht 
rustig, maar ’s middags trok het bezoekersaantal weer 
aan. Zowel de organisatie als de deelnemers kijken terug 
op een geslaagde editie. Er wordt nu alweer uitgekeken 
naar volgend jaar.
De markt was speciaal ingericht voor senioren. Veel be-

drijven, die met senioren van doen 
hebben, lieten zich zien. Bezoekers 
kregen informatie over gehoortoe-
stellen, over wat een begrafenison-
dernemer allemaal te bieden heeft, 
uitleg over ‘zorg en eten aan huis’, 
de KBO, stichting Ommekaar en nog 
veel meer. Een enkeling liet zich door 
een masseuse ‘verwennen’ en er werd 
driftig geproefd van de hapjes van de 
aanwezige cateraar. Het was een mooi 
en veelzijdig aanbod 
op een evenement, 
waar Odendael trots 
op kan zijn.

Vrijwilligers gevraagd

Wilt U  een gedeelte van uw vrije tijd nut-
tig en met veel voldoening besteden? Geef 
uw voorkeur op hoe en waar  U ons wilt en 
kunt  helpen. Meld U aan bij: KBO  Nijnsel- 
Boskant-Olland of Sint-Oedenrode. Deze 
hebben voor  het organiseren van al hun ac-
tiviteiten vrijwilligers nodig. 

Misschien iets voor U? 
Wij verwelkomen U graag. 
Aanmelden: Tel: 473823.
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Mooi in de Steigers

Voettocht naar Den Bosch in nacht 
van 25 op 26 mei

In de nacht van zaterdag 25 op 
zondag 26 mei wordt voor de 
tweeëntwintigste keer de jaar-
lijkse bedevaart naar Den Bosch 
gehouden. Deze spirituele voet-
tocht is voor een aantal mensen 
een ware traditie geworden.

De gesprekken onderweg, het 
gevoel van verbondenheid, maar 
zeker ook de stilte en de eigen be-
leving van de wandeling door het 
donker naar het licht, maken deze 
tocht zo bijzonder. Iedereen houdt 
er wel een speciale herinnering aan 
over.
Op zaterdagavond om 22.30 
uur vertrekt een groep pelgrims 
vanaf het kerkplein aan het Park 
in Nuenen. Rond 01.00 uur zul-
len zij arriveren in de kerk van De 
Goede Herder in Eerschot. Na een 
moment van bezinning is er in de 
parochiezaal gelegenheid voor wat 
rust en voor het versterken van de 
inwendige mens met een lekkere 
kop koffie of thee.

Mensen die belangstelling hebben 
om vanuit Sint-Oedenrode mee 
te lopen, kunnen zich aansluiten 
bij de groep door om 01.00 uur 
aanwezig te zijn in de parochiezaal 
van de Goede Herderkerk.

In Schijndel bij de kerk aan de 
Boschweg is de volgende en laat-
ste onderbreking van de tocht.
De wandeling eindigt ’s morgens 
om ca. half zeven op de Parade bij 
de Sint Jan, waar de groep geza-
menlijk om 7.00 uur de Eucharis-
tieviering zal bijwonen. Namens de 
groep zal bij het beeld van de 
Zoete Moeder van Den Bosch ook 
een mooie kaars worden aange-
stoken.

Er wordt gelopen in een rustig 
tempo, maar enige conditie en 
wandelervaring is wenselijk.
Ook jongeren zijn van harte wel-
kom!
Vanuit Sint-Oedenrode is de wan-
deling ongeveer 22 km.
De deelnemers wordt vriende-
lijk verzocht zelf vervoer van Den 
Bosch terug naar huis te regelen. 
Vooraf aanmelden is gewenst, 
maar niet noodzakelijk. We vragen 
een kleine vergoeding van 2 euro 
per persoon (jeugd mag gratis 
aansluiten).

Informatie en aanmelden via:
Diny Hamelink
Telefoon: 0413-473419
Email: j.hamelink2@versatel.nl

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

Koster Brock 

Verhalen brengen het verleden tot leven

Afgelopen donderdag en vrijdag 
kwam de Rooise Koster Adriaan 
Cornelis Brock (1775– 1834) tijde-
lijk weer tot leven. Door de kracht 
van zingende kinderstemmen zou 
hij beide dagen uit den dode wor-
den opgewekt. Donderdagochtend 
liep het echter bijna mis. Orgel-
klanken klonken, maar de Rooise 
basisschoolleerlingen uit groep 5 
herkenden het lied niet. Gelukkig 
bleek de muziek zelf voldoende. 

“Het klonk ook heel anders uit het 
kerkorgel”, vertelde één van de 
historische figuren. Om het toch 
goed af te ronden, zongen de kin-
deren samen met de koster alsnog 
‘de historie van Sint-Oedenrode’. 
Daarna zwermden alle groepen 
uit. Al wandelend bezochten de 

leerlingen zo meerdere locaties 
die tot het Roois Cultureel Erfgoed 
gerekend worden: De Knoptoren, 
het Heemhuis, de Stoomzuivelfa-
briek, De Dommel, de Markt, de 
Sint-Martinuskerk en Odakapel, 
Mariëndael (oude 
deel gemeentehuis), 
kasteel Henkensha-
ge, Smederij van de 
Kamp, de Sint-Pau-
lusgasthuisjes. Op 
elke locatie werd het 
bijbehorende verhaal 
verteld van vroegere 
tijden. Zo kwam het 
verleden weer tot le-
ven.
Twee schooljuffen in 
klederdracht vertel-
den bij het Martinus-

huis hoe het er vroeger op school 
aan toe ging. Maar eerst moesten 
alle kinderen zich  netjes aankle-
den. “Dat hoort nu eenmaal zo”, 
vond de juf. De jongens kregen een 
pet, de meisjes een schort en voor 
iedereen was er een paar klom-
pen. “Jullie moeten wel iets aan 
je stijl doen hoor”, was de reactie 
van Jente (bs Eerschot). “Hoezo?” 
vroeg de juf verbaasd. “Ik vind die 
broeken en sokken van jullie maar 
vreemd.” 
Iedere school had van tevoren al 
tijd aan het project besteed. De 
leerlingen van de Franciscusschool 
vonden het soms best moeilijk. 
“We moesten een dagboek bij-
houden en daarin schrijven over 
gisteren”, vertelden ze. Veel tijd 
om erover uit te weiden, kregen 
ze echter niet. De baron van Coe-
hoorn nodigde hen uit om mee te 
lopen naar Kasteel Henkenshage. 
“Maar niet te snel”, maande hij 
“Wij zijn al oud.” 

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

De wind is gaan liggen

Het stormde afgelopen ander-
halve week in Cultureel Centrum 
Mariëndael, Windkracht 13 maar 
liefst. Dat was niet mals. MiK Pie-
ter Breughel hield het jaarlijkse 

theaterfestival in Sint-Oedenrode. 
Er was tevredenheid over de to-
tale opkomst van toeschouwers. 
De deelnemende jonge acteurs en 
actrices hadden zich dus niet voor 

niets in het zweet gewerkt. Het 
aanbod van theaterstukken was 
zeer divers, grappig en spannend. 
Afgelopen zaterdag werd het fes-
tival passend afgesloten.
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Ambulance op O.B.S. de Springplank

Afgelopen dinsdag reed een am-
bulance af en aan bij O.B.S. de 

Springplank en was regelmatig 
de sirene te horen. Gelukkig was 

er niets ernstigs aan de hand. De 
leerlingen van alle groepen kre-
gen op deze dag uitleg over het 
werk van ambulancepersoneel en 
over alle spullen die gebruikt kun-
nen worden als ze in actie moeten 
komen. 

Hierbij werden ook demonstraties 
gegeven en konden enkele leer-
lingen even de rol van slachtoffer 
ervaren. Ook mocht iedereen een 
ritje maken in de ambulance en na 
afloop werden alle vragen van de 
leerlingen beantwoord. Tanja 
Walter, een ouder van deze school, 
zorgde ervoor dat alle leerlingen 
deze leerzame en unieke ervaring 
mee mochten maken. 

Vetus Novus brengt ‘Een ogenblik 
van Zwakheid’
Vetus Novus is een toneelgezel-
schap uit Sint-Oedenrode. Zo’n 
anderhalf jaar geleden speelden 
de acteurs het stuk ‘Jaloezieën’ 
van Haye van der Heijden in zorg-
centrum Odendael. De twee laat-
ste weekenden van april brengen 
ze het stuk ‘Een ogenblik van 
Zwakheid’. Ditmaal ‘in de kassen’ 
van Hoveniersbedrijf Leermakers.
 
Op dit moment repeteren ze druk 
om goed voor de dag te komen op 
20 en 21 april om 20.00u, op 26 
en 27 april om 20.00u en op 28 

april om 14.00u. Per voorstelling 
zijn maximaal 60 kaarten beschik-
baar. De kaarten zijn aan de kassa 
te verkrijgen of bij Antonet 0413-
478837 of bij Jan 0413-474065.

Het stuk gaat over Martha en Rob 
die elkaar een tijd na hun scheiding 
ontmoeten in hun vakantiehuisje 
om de inboedel te verdelen. De 
spullen die door hun handen gaan 
zorgen voor ‘heftige emoties’. Hun 
dochter, niet eens met de schei-
ding, speelt een belangrijke rol in 
het stuk. 

Speciale activiteit voor kinderen onder begeleiding

Waterdieren scheppen bij IVN
Kikkervisjes, poelslakken, waterschor-
pioenen, bootsmannetjes, kokerjuf-
fers, waterspinnen en libellelarven. Al 
deze diertjes leven in het water. Op 
zondagmorgen kun je in het Dommel-
park proberen deze beestjes met een 
schepnetje te vangen.

Op zondagmorgen 21 april verzorgen 
natuurgidsen van het IVN Rooi een 
activiteit speciaal voor kinderen. Sa-
men met hun ouders of grootouders 
gaan ze op zoek naar kleine diertjes 
die onder water leven. De kinderen 
kunnen met netjes en bakjes zelf 
scheppen in een ondiep gedeelte van 
het water, waarna de vangsten geza-
menlijk bekeken worden. 

Natuurgidsen van het IVN geven uit-
leg en met zoekkaarten en boeken 
kunnen de diertjes op naam gebracht 
worden. Ook voor de volwassen 
deelnemers zullen er zeker verras-
sende beestjes worden gevangen. Na 
afloop worden deze allemaal weer 
losgelaten waar ze zijn gevangen.
Kinderen die een schepnetje hebben 
kunnen dit zelf meebrengen. Ook 
het IVN zal voor een aantal netjes 
zorgen. In verband met het scheppen 
aan de waterkant is het belangrijk 
voor de deelnemers om laarzen te 

dragen.
Verzamelen voor de activiteit is zon-
dagmorgen om 10:00 uur op de par-
keerplaats van het Dommelpark in 
Sint-Oedenrode. Deze is te bereiken 
vanaf de Van Rijckevorsel van Kes-
sellaan, ingang via straat “Dommel-
park”.
De bijeenkomst zal ongeveer tot 
12:00 uur duren. Deelname is geheel 
gratis.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn van 
harte welkom, maar alleen onder vol-
wassen begeleiding.

Inlichtingen: Henri van Weert, 
tel: 06 -29027765

Mooi in de Steigers

Highway 51 ingewijd
Heerlijke Rock&Roll muziek, vet-
kuiven en stipjesjurken. De bezoe-
kers, klanten, familie en vrienden 
van eigenaar Peter van Aarle, wa-
ren geheel in stijl naar de opening 
gekomen van Highway 51 (voor-
heen d’n Inloop). 

Het feestweekend van vorige 
week was uitermate geslaagd. Pe-
ter had gelijk. De naam past veel 
beter bij de uitstraling van zijn 
Amerikaanse zaak. 

Friet eten in Nijnsel wordt nu nog 
een veel grotere beleving dan dat 
het al was.  

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

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Heikampweg 23 • 5491 TP Sint Oedenrode • 06-42094189

6% BTW

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Kunt u zich herinneren wat u het eerste rook, of bestaat er anderszins een 
sterke herinnering aan een geur uit uw jeugd? Ik zat al op de lagere school 
toen een klasgenoot mij vroeg bij hem thuis binnen te komen. Ze hadden 
een groot gezin met nog veel kleine kinderen en in de keuken stonden 
twee ketels op het fornuis, een met karnemelkse pap en een met pisluiers. 
Ik viel bijna flauw, was in shock in die sauna-achtige ruimte en later meed 
ik dat huis als de pest.
Geuren en reuk zijn uitermate belangrijk voor de mens, als waarschu-
wing voor gevaarlijke en giftige producten maar ook als communicatie-
middel, als aantrekkingsmiddel. Feromonen zijn, hoewel reukloos, stoffen 
die door een orgaan in de neus worden omgezet in seksuele prikkels, ik 
schreef er al eens over. Tot nu toe niemand die daar iets mee wist te be-
ginnen, dus succes bleef uit.
We doen het derhalve met parfums, het ene meer geslaagd dan het an-
dere. Een parfum kan zijn als een vlag op een modderschuit, te zwaar en 
te overdadig en daarom een totaal ander effect hebben dan de drager of 
draagster voor ogen had. Ik ben op de wereld gezet met een goed reuk-
vermogen en ik val voor een vrouw met juíst dat perfecte, opwindende 
nevelsliertje in haar kielzog. Claudie was er zo een, ze droeg Beautiful 
van Estée Lauder en ik zorgde dat ik steeds in haar buurt was omdat ik 
niet genoeg kon krijgen van de betoverende werking van haar “scent of 
a woman”. Nadat ik haar de naam van haar parfum had ontfutseld kocht 
ik zo’n fles voor mijn vrouw: zonde van de poen, totaal andere zuurgraad 
van de huid en weg… beoogd effect! Daar zit inderdaad een deel van het 
probleem, wat bij de een lekker ruikt krijgt een heel verschillende uitwer-
king bij de ander. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nog maar 
zelden onder de indruk raak van iemands geur-aura. Het zal ook wel met 
de trend in reukwaters te maken hebben, veel citrus en specerijen of zo.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over die afschuwelijk produc-
ten waarin iets van musk is verwerkt. Welke gek heeft die zware, zoete 
talkpoeder- en kattepislucht ooit uitgevonden en hoe kunnen vrouwen 
zich inbeelden dat ze daar überhaupt iemand mee zouden aantrekken? 
Draagsters van musk zouden eigenlijk in aparte ruimtes moeten verblij-
ven, net zoals rokers in een café, en op de afzuiging zouden hele zware 
luchtfilters moeten worden geplaatst, net zo lang tot het gebruik ervan 
verboden zou worden! O ja, trof ik laatst een man, overduidelijk een re-
likwie uit de hippietijd, en die had patjoelie op, kent u dat nog? Dat ruikt 
naar motteballen en naar kamfer, dat smeer je tussen je billen als die wat 
doorgelopen zijn, maar dat draag je toch niet als parfum? Deze zonderling 
deed dat in ieder geval overduidelijk, wellicht om oude soortgenoten te 
lokken, die wandelende polykliniek. Onze vaders moesten het doen met 
Old Spice (met die zeilboot er op) en Fresh-Up, met dat sponsje. Daar-
naast gebruikte die van mij Berkenhaarwater en Brillantine van Dr. Dralle. 
Die geur kan ik zo nog voor de geest halen, net zoals de geur van oom 
Lambert, die uren in het huis bleef hangen nadat hij weer was vertrokken, 
zo’n chique en dure ondernemers-aftershave, dat paste bij de flamboy-
ante persoonlijkheid die hij was. 
Geuren die aantrekken maar ook geuren die afstoten. Oud zweet (niet 
douchen), oksellucht, pieslucht (ouwe onderbroek), pubers die zich niet 
wassen, zweetvoeten die dwars door het leer (of plastic) heen meuren en 
een te lang gedragen broek waarin de schetenlucht zich heeft vastgebe-
ten (daarover in een volgende column natuurlijk meer). Veel werk nog 
aan de winkel in slecht gewassen Nederland, met Maarten van Rossem 
als populaire voorganger.

We gaan iets koken dat in elk geval wel lekker ruikt:
Mijn ratatouille (4 pers)
1 courgette, 1 aubergine, 2 rode gegrilde en ontvelde paprika’s
2 theelepels geconc. tomatenpuree, 1 blik tomatenblokjes
1 grote ui, gesnipperd, 2 tenen knoflook, fijngesneden
1 bouillonblok, takjes verse tijm, 1 groot laurierblad, verse peper
Smoor de ui glazig in een plens olijfolie. Snijd de courgette en de aubergi-
ne in de lengte doormidden en snijd er dan halve plakjes van amper 1 cm 
dik van. Snijd de paprika in stukjes. Voeg eerst de courgette toe aan de ui, 
vervolgens de aubergine, dan de paprika en de knoflook. Als de groenten 
rondom zijn aangezweet doe je de tomatenpuree erbij en laat die even 
meesmoren (ontzuren). Dan het blik tomatenblokjes en de samengebon-
den tijm met laurier (bouquet garni). Verkruimel het bouillonblokje erover 
en laat minstens een half uur zachtjes pruttelen met het deksel er op. De 
groenten moeten niet helemaal snotgaar zijn. Proef af met peper en evt. 
nog wat zout.
Lekker bij gegrild lamsvlees of gegrilde vis. Ik drink er graag een stevige 
Côtes du Rhone bij.

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

Geur en reuk (1)

MIK Pop&Co in concert
Op zondag 21 april om 16:00 uur 
stelt de Beurs te Sint-Oedenro-
de haar zaal beschikbaar voor de 
bands van MIK voor het pop-project 
Pop&Co. Tien bands verschillend van 
jong tot oud gaan ieder een optreden 
verzorgen met repertoire van covers 
en eigen geschreven materiaal. 

Ieder bandje zal voorzien in haar 
eigen genre, dus voor ieder oor 
wat wils!

Dit concert vindt plaats naar aan-
leiding van de open dag van MIK 
in Sint-Oedenrode die eerder op 
deze dag zal plaatsvinden in Ma-

riëndael van 10:30 tot 13:30. Ben 
je een muziekliefhebber en wil je 
graag kennismaken met de ‘’We-
reld van Pop&Co’’ en een middag 
met spetterende live bands kom 
dan kijken en luisteren. De entree 
is gratis!

‘College’ van Herman Pleij

Dinsdagavond 9 april zat de grote 
zaal van kasteel Henkenshage vol 
met belangstellenden voor de le-
zing van Herman Pleij.  Van 1981 
tot zijn pensionering in 2008 was 
Herman Pleij hoogleraar Histori-
sche Nederlandse Letterkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
In 1979 promoveerde hij op Het 
Gilde van de Blauwe Schuit: lite-
ratuur, volksfeest en burgermo-
raal in de late middeleeuwen. Hij 
is auteur en redacteur van hoog-
geprezen boeken over de Mid-

deleeuwen (Hij is ook semi-prof 
voetballer geweest bij Voetbal 
Vereniging ’t Gooi).

De lezing ging hoofdzakelijk over 
zijn recente werk (2011) ‘Anna 
Bijns van Antwerpen’ (1493-
1575). “Anna Bijns was de eerste 
auteur in de Nederlandse literatuur 
die haar grote succes vooral dank-
te aan de drukpers. Haar talenten 
werden ten volle erkend, benut en 
vooral ook uitgebuit. Zij excelleer-
de in een literaire kunst die zij als 

vrouw officieel niet in het vereni-
gingsverband van de rederijkers-
kamer kon beoefenen. Juist dat 
feit maakt het des te pikanter dat 
zij ook naar de mening van tijdge-
noten al haar mannelijke collega’s 
verre overtrof”, aldus de schrijver.

Antwerpen was in die tijd een han-
delsmetropool met ruim 100.000 
inwoners waar de gedoogcultuur 
werd gecultiveerd. Ooit (1542) 
probeerde Maarten van Rossum 
de stad aan te vallen, maar dat 
mislukte en Anna Bijns ging gewel-
dig tegen hem te keer. Later in de 
tijd verhuisden de kooplieden met 
hun gedoogcultuur naar het noor-
den (de Nederlanden) want de in-
quisitie kwam er aan en zodoende 
ontstond o.a. de welvaart van Am-
sterdam en de Gouden Eeuw.

Tijdens het vragenuurtje na de 
pauze ging het natuurlijk over 
het koningshuis. Rondom 22.00 
uur sloot Herman Pleij de goed 
geslaagde lezing af. In het najaar 
van 2013 komt er een bloemlezing 
van zijn boek en wordt het ge-
heime liefdesleven van Anna Bijns 
onthuld. Op dit moment werkt 
Herman Pleij aan een roman over 
Willem van Oranje. De lezing werd 
georganiseerd door het Roois Kul-
tuur Kontakt, Bibliotheek De Mei-
erij en boekhandel ’t Paperas. 

Themawandeling vanuit Damiaancentrum over 
hulpbehoevend zijn
Het Gesprek te Pas van zondag 21 
april, de maandelijkse themawan-
deling vanuit het Damiaancen-
trum, heeft als onderwerp ‘hulp-
behoevend zijn’. Welke mensen 
behoeven er (geen) hulp? Waar 
kunnen ze voor die hulp terecht? 
Moet daar iets tegenover staan? 
Deze en dergelijke vragen komen 
aan de orde in het Gesprek te Pas. 
Wie mee wil doen aan dit “gesprek 
met wandeling” meldt zich op 
zondag 21 april om 10.00 uur bij 
het Damiaancentrum, Schijndelse-
weg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode.

Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 

Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.00 uur besluiten we dan 
deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin.

Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Kentra 
24, het voormalige klooster van 
de Damianen, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 

bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. 

Voor alle informatie over de 
Gesprekken te Pas: 
tel. 0413-291200 of 
06-10223044.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 

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

www.Groenexclusief.nl

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

Kom naar Groen exclusief
Bezorgen en planten ook mogelijk

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Open dag MIK Sint-Oedenrode zondag 21 april
Het is één grote interactieve MIK 
happening op zondag 21 april van 
10:30 tot 13:30 uur in Mariëndael 
in Sint-Oedenrode. Zorg dat je er 
op tijd bij bent, want leerlingen 
van MIK laten zien wat er zo ge-
weldig is aan hun instrument of 
bandje en sommige geven zelfs 
een workshop waar je zelf aan 
kunt deelnemen. De perfecte ma-
nier om de verschillende elemen-
ten van muziek te komen proeven!

In de dansstudio wordt volop ge-
danst, verzorgd door de dansleer-
lingen van MIK. Zij vertellen en la-
ten zien wat er zo geweldig is aan 
dansen. Er vinden ook presentaties 
plaats op het gebied van theater, 
waarbij je een voorproefje krijgt 
over hoe het is om in iemand an-
ders zijn huid te kruipen.
MIK sluit met haar open dag aan 
bij het thema van de komende 
troonwisseling en de oproep tot 
“Inspiratie voor de Koning”. Kin-
deren kunnen hun wens voor Ne-

derland komen vormgeven op één 
groot schilderij. Daarnaast kunnen 
zij zichzelf laten fotograferen en 
digitaal bewerken tot een echte 
koning of koningin. Volwassenen 
kunnen hun passies ontdekken op 
het gebied van beeldende kunst; 
de cursisten van MIK zijn aan het 
werk in hun lokaal en laten zien 
wat de mogelijkheden zijn en be-
antwoorden vragen van de bezoe-
kers. Dus kom kijken, luisteren en 
proberen wat je bij MIK allemaal 
kunt doen! www.mikweb.nl
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Samen opleiden, samen leren, 
samen groeien

SKOSO wil op 
haar zeven scho-
len kwalitatief 
goed onderwijs 
realiseren. Dit 

onderwijs dient een afspiegeling te 
zijn van de maatschappelijke wer-
kelijkheid. Dat vereist een profes-
sionele cultuur waarbij voortdurend 
de vraag vanuit de maatschappe-
lijke werkelijkheid afgestemd dient 
te worden op het onderwijsaanbod. 
Dit vormt een uitdagende opgave 
voor het onderwijs op onze scho-
len; niet alleen organisatorisch, 
maar vooral ook voor de mensen 
die uiteindelijk voor het onderwijs 
verantwoordelijk zijn: de leraren.
 
Door te participeren in het project 
‘Keurmerkscholen’ kan een be-
langrijke impuls worden gegeven 
aan schoolontwikkeling op maat, 
die goede slagingskansen biedt. 
Dit project vraagt om een visie op 
opleiden en de concrete uitwerking 
daarvan in de praktijk. Deze visie op 
opleiden is al sinds tien jaar in ont-
wikkeling binnen de organisatie en 
heeft inmiddels een duidelijke plek 
in het Integraal Personeelsbeleid ge-
kregen. Bovendien sluit dit naadloos 
aan bij onze visie op opvoeden, ont-
wikkelen en leren. Evenals de leer-
ling moet ook de leraar zelfverant-
woordelijk kunnen leren: hij moet 
ruimte krijgen om zich te blijven 
ontwikkelen en om zelf beslissingen 
te nemen. Deze verantwoordelijk-

heid is er ook naar zijn (toekomstige) 
collega’s. De visie op opleiden leidt 
tot een competentieprofiel dat niet 
alleen het uitgangspunt is voor lera-
ren in opleiding, maar ook voor de 
zittende leraar. Opleiden in school 
is dan ook onlosmakelijk verbonden 
met  de schoolontwikkeling, de ont-
wikkeling van het integraal perso-
neelsbeleid en het kwaliteitsbeleid.

Deze ontwikkeling is al sinds 2002 
gaande, al onze scholen zijn twee 
jaar geleden al “opleidingsschool” 
geworden en een samenwerkings-
overeenkomst met (destijds nog) 
Pabo Veghel werd gesloten. Nu is 
de kans om in een groter verband 
krachtiger samen te werken in de 
vorm van toetreding tot de “Keur-
merkschool” (Fontys Hogeschool 
voor Kind & Educatie Veghel/Den 
Bosch)

Op dit moment zijn al 2 scholen 
“Keurmerkschool”, 2 scholen zijn 
bezig met de aanvraag en de andere 
3 scholen liften mee als zogenaamde 
satellietschool. De Keurmerkscholen 
werken met een onderzoeksgroep, 
waardoor de onderzoeksvaardig-
heden binnen de school (en dus de 
innovatiekracht) wordt versterkt. Zo 
kan elke school meedelen in het ple-
zier en de ontwikkelkansen die de 
aanwezigheid van studenten biedt. 
Een win-win situatie voor student, 
leerkracht en uiteindelijk het aller-
meest voor de kinderen!

Het toverwoord is verbinding

Het zou slecht gesteld zijn met 
de kwaliteit van jonge leerkrach-
ten. Dat was de algemene opvat-
ting enkele jaren geleden. Het  
was niet alleen een opvatting, 
het bleek ook uit verschillende 
testen. De noodklok werd ge-
luid en de overheid ging ermee 
aan de slag. De lat werd bedui-
dend hoger gelegd en daarmee 
de kwaliteit verbeterd. SKOSO 
merkte dat ook. Nieuwe stagi-
aires haalden een hoger niveau. 
Niet alleen omdat ze vandaag de 
dag beter opgeleid zijn. Ze wor-
den op de Rooise basisscholen 
beter begeleid dan voorheen.

Heidi Rust is daarvoor verant-
woordelijk. De oud-leerkracht is 
opleidingscoördinator voor alle 
scholen die aangesloten zijn bij 
SKOSO en tevens coach op ba-
sisschool Eerschot. Iedere basis-
school in Sint-Oedenrode heeft 
een eigen studentencoach. Dat 
moet wel, want het aantal sta-
geplaatsen is niet gering. Alleen 

al in Rooi volgen 59 studenten 
een opleiding, verdeeld over ze-
ven scholen. 37 daarvan komen 
van de Pabo. “Tegenwoordig 
heet dat Fontys Hogeschool Kind 
en Educatie (FK&E)”, zegt Heidi 
Rust. “Eerst had je meerdere Pa-
bo’s. In de regio Zuid-Nederland 

zijn er vijf samen gaan werken 
onder de naam FK&E. Veghel is 
in deze onze directe partner. Via 
die school krijgen we stagiaires 
aangeboden. Ik kan je één ding 
verzekeren. Ze zijn niet meer weg 
te denken.”

Ze refereert even naar haar eigen 
tijd als leerkracht. “Ik vond het 
altijd fijn als ik een stagiaire in de 
klas had. Ten eerste heb je dan 
meer mogelijkheden en boven-
dien houdt het je scherp. Een stu-
dent heeft andere inzichten dan 
jij zelf. Daardoor ga je met de tijd 
mee.” Volgens Heidi is het be-
langrijkste dat de studenten goed 
ondersteund worden in het leer-
traject. Alleen als zij zich op hun 
gemak voelen, kunnen ze op ni-
veau functioneren en van waarde 
zijn. Michelle Huijbers, bezig aan 
haar laatste jaar op de FK&E, 
loopt nu voor de tweede keer 
stage op basisschool Eerschot. 
Voor de derde keer zelfs binnen 
de SKOSO organisatie. Ze vertelt 
hoe ze de begeleiding ervaart. 

“Ik had een hele waslijst waar-
uit ik kon kiezen, maar wilde het 
liefst weer op een SKOSO school 
stage lopen. Eerschot genoot 
mijn voorkeur. De vorige keer 
was me zo goed bevallen. De be-
geleiding is echt super. Er wordt 
hier goed naar je geluisterd en je 
wordt bij alles betrokken, zelfs bij 
de vergaderingen. Bovendien sta 
ik achter de visie van SKOSO. Net 
als SKOSO vind ik het belangrijk 
dat kinderen leren over alledaag-
se dingen zoals omgaan met geld 
of andere algemene dingen. Dat 
is net zo belangrijk als rekenen en 
taal. Daarnaast wordt er op deze 
school veel klassikaal gewerkt.”

“Het niveau van de leerlingen is 
de laatste jaren zeker gestegen”, 
vervolgt Heidi. “Dat komt mede 
omdat competentiegericht le-
ren is ingekaderd, maar ook de 
juiste begeleiding speelt een be-
langrijke rol. Het toverwoord is 
verbinden. Wat vroeger minder 
werd gedaan, doen we nu wel. 
De studenten worden overal bij 

betrokken. Het is geen los zand 
meer. Door verbinding groeit de 
student en daarmee de school.” 
Michelle merkt dat de eisen 
strenger zijn geworden. Aan het 
begin van het schooljaar wordt 
door de Pabo en door haar be-
geleiding bepaald welke doelstel-
lingen ze moet halen. Dat wordt 
scherp in de gaten gehouden. 
Michelle: “Verschillende intervi-
siemomenten laten zien of ik op 
de goede weg ben. Dat maakt 
de begeleiding mede top. Het 
enige minpunt is dat de overheid 
in het onderwijs heel snel dingen 
verandert. Mentoren kunnen dat 
niet altijd bijbenen en daardoor 
kunnen ze de studenten ook niet 
altijd goed antwoord geven op 
sommige vraagstukken.”

Michelle en haar schoolgenoot 
Claudia zijn op dit moment bezig 
met het afronden van hun studie. 
Heidi Rust  voorziet een positieve 
afloop. “We zijn zeer tevreden 
over hoe ze zich manifesteren op 
deze school. Het zijn twee zeer 
talentvolle leerkrachten. De kans 
is echter groot dat we ze straks 
moeten laten gaan. Gewoonweg 
omdat er geen vacatures zijn. Dat 
is een frustrerende ontwikkeling 
en een bedreiging in deze tijd.” 
Is de goede begeleiding dan voor 
niets geweest? Natuurlijk niet. 
Het kan best een tijd duren voor 
de jonge vrouwen de juiste baan 
hebben gevonden, maar de beste  
leerkrachten komen altijd boven-
drijven en daar worden de leerlin-
gen uiteindelijk alleen maar beter 
van.  

v.l.n.r. Helma Otten (bs.Dommelrode) Willemien Vermeulen (bs. St.Franciscus en bs. De Sprongh) 
Heidi Rust (bs. Eerschot en opleidingscoördinator) Dorenda van Liempd (bs. St.Antonius van 
Padua) Sanne van Kaathoven (Odaschool) Carinne van Esch (bs. Kienehoef)

“DE STUDENTEN WORDEN OVERAL BIJ 
BETROKKEN. HET IS GEEN LOS ZAND MEER”

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

Handmatig klompen maken op 
Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed

De crème de la crème van de 
Rooise klompenwereld was af-
gelopen vrijdag aanwezig in de 
Raadzaal van Sint-Oedenrode. 
Er stond namelijk iets bijzonders 
op de agenda. Het ambacht van 
handmatig klompen maken werd 
namelijk officieel op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland geplaatst. 
Een unieke gebeurtenis.

Het eeuwenoude ambacht dat 
over de hele wereld symbool is van 
Nederland, wordt nog maar door 
enkelen uitgeoefend. Dit hand-
jevol klompenmakers heeft de 
handen ineengeslagen en ervoor 
gezorgd dat hun ambacht de er-
kenning heeft gekregen die hem 
toekomt. Zij gaan er de komende 
tijd voor zorgen dat het ambacht 
van handmatig klompen maken 
weer een toekomst heeft. Er gaan 
nu al stemmen op om ook het ma-
chinaal klompen maken op de lijst 
te krijgen.

Kennis overdragen 
Het hele proces van een stuk hout 
tot een op maat gemaakte klomp 
vereist veel oefening, vakman-

schap en specifiek gereedschap. 
De huidige klompenmakers vinden 
het belangrijk om hun ambacht 
door te geven aan een nieuwe 
generatie, zodat hun kennis niet 
verloren gaat. Daarom gaat de 
Stichting Klompen Monument een 
opleiding opzetten waar mees-
ter klompenmakers hun exper-
tise zullen delen met enthousiaste 
leerlingen. Ook organiseert deze 
stichting het jaarlijkse Open Ne-
derlandse Kampioenschap Hand-
matig Klompenmaken waar erva-
ren klompenmakers laten zien en 
beoordelen hoe goed zij hun vak 
verstaan.

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

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

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk



Woensdag 17 april 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe30 

Mooi in de regio

SUPERCOOPJES 
& VOLLE KARREN

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 15 t/m zondag 21 april 2013. week 16

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

KOM

 VOLLE KARREN

Dubbel Frisss
alle soorten
3 pakken à 1500 ml 
naar keuze
elders 3.39

3
PAKKEN

1.99
liter 0.44

Coop pitloze 
witte druiven
bak 500 gram
elders 2.99

50% KORTING

1.49

Voorjaarswandeling Wijboschbroek
Zondag 21 april nemen gidsen 
van Natuur -en Milieucentrum 
Schijndel (NMC Schijndel) be-
langstellenden mee voor een 
mooie voorjaarswandeling door 
het natuurgebied Wijboschbroek. 

De tocht gaat door een afwisse-
lend boerenlandschap met dui-
zenden oogstrelende lentebodes: 
speenkruid, bosanemoon en sleu-
telbloem.
U loopt over oude zandwegen, 
kronkelende bospaden en langs 
kabbelende beekjes en boomwei-
den. Onderweg kunt u verrast 

worden door een rondtrekkende 
schaapskudde.
Tijdens de wandeling vertellen 
de NMC - gidsen u alles over de 
Schaapskooi en het Wijboschbroek 
en over wat u onderweg ziet, 
hoort en ruikt. 
Start om 11.00 uur bij de Schaaps-
kooi aan de Martemanshurk in 
Schijndel/Wijbosch. Wandelschoe-
nen zijn gewenst. De wandeling is 
gratis en duurt ongeveer 1.5 uur.
Voor meer informatie bel Rien Rij-
ken van NMC Schijndel: tel. 073-
54 92208 / 06-126370 25  Kijk 
ook eens op: www.nmcschijndel.nl

Grote veiling van oMase in Mariahout op zaterdag 20 april
Op zaterdag 20 april barst het los. 
De snelgroeiende Mariahoutse 
vrouwenvereniging oMase (voor-
heen KVO) houdt vanaf 19.30 
uur in De Pelgrim in Mariahout 
een grote veiling. Niet minder 
dan 124!!! goederen en diensten 
worden geveild. Inmiddels is de 
veilingkrant in een oplage van 
750 exemplaren verspreid, in Ma-

riahout huis aan huis. Er is voor 
eenieder wat wils. Wij adviseren 
u de veilingkrant vooraf eens rus-
tig door te nemen. Voor aanvang 
van de veiling is er vanaf 18.45 
uur gelegenheid om de aangebo-
den goederen te bezichtigen. De 
opbrengst van deze veiling wordt 
o.a. gebruikt voor de financiering 
van een eigen website. Iedereen is 

natuurlijk van harte welkom. Zon-
der twijfel wordt 20 april een bij-
zondere veilingavond, waar u, uw 
partner en vrienden beslist bij aan-
wezig moeten zijn. Bent u helaas 
verhinderd? U kunt uw bod altijd 
nog tot 15.00 uur doorgeven aan 
Marieke Hulsen, lid van de veiling-
commissie, tel. 0499 – 422268 of 
e-mail marieke.hulsen@hetnet.nl

Kruidenweekend bij Intratuin Veghel
Eten uit eigen tuin is gezond en 
populair. Met een kruidentuin op 
je balkon of op een zonnig plekje 
bij de keukendeur heb je altijd 
toegang tot de heerlijkste smaken 
en geuren. Om deze smaakvolle 
planten extra te belichten organi-
seert Intratuin Veghel samen met 
opleidingscentrum “De Sprenk” 
zaterdag 20 april en zondag 21 
april een kruidenweekend.

Tijdens dit kruidenweekend laat 

Intratuin zien wat je met kruiden 
kunt doen! 
Er wordt thee gemaakt van voor-
jaarskruiden, hoestsiroop en bij-
voorbeeld soep. Ook zullen er 
salades gemaakt worden met 
eetbare bloemen.  Daarnaast zijn 
er ook scherpe aanbiedingen en 
voor de liefhebbers speciaal door 
“De Sprenk” ontwikkelde recep-
tenboekjes met kruiden recepten. 
Deze kunnen gedurende het sei-
zoen gevuld worden met nieuwe 

recepten.  Opleidingscentrum “de 
Sprenk” verzorgt de opleiding 
voor de herborist, de deskundige 
op het gebied van gezondheids-
bevorderende planten en gezonde 
voeding. Kijk voor meer informatie 
op www.intratuin.nl . Ruik, voel 
en proef de natuur op zaterdag 
20 april en zondag 21 april bij In-
tratuin Veghel! Intratuin Veghel is 
aankomende zondag geopend van 
11:00 uur tot 17:00 uur.

advertorial

Vijfde editie van Kunstroute Laarbeek  4-5 en 11-12 mei
Laarbeek biedt u gedurende 
twee weekenden in mei een 
verrassende kunstroute met 
dit jaar als titel “Fier en Vrij”, 
“Fier” slaat op het feit dat we 
trots zijn op onze Laarbeekse 
kunstenaars. “Vrij” staat voor 
de stimulatie om dit jaar, bij de 
vijfde editie van de Laarbeek-
se kunstroute, als kunstenaar 
naar eigen idee iets extra’s te 
doen. 

Dit resulteerde in “Kunst Ex-
tra”, met gast kunstenaars uit 
binnen- en buiten land of  gas-
ten met een geheel andere dis-
cipline zoals zang en dans, een 
beeldhouwsymposium maar 
ook de start van een kunst-
uitleen, verloting van verschil-
lende kunstwerken onder de 
bezoekers en tijdens de kunst-
route op diverse locaties aan-
trekkelijke aanbiedingen.

In de dorpen Mariahout, Beek 
en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout 
stellen maar liefst 20 Laarbeekse 
kunstenaars samen met een aantal 
gasten hun werken tentoon.

Onder de deelnemende kunste-
naars zijn verschillende nieuwe ge-
zichten, terwijl oude bekenden in 
de afgelopen 2 jaar natuurlijk niet 
stil hebben gezeten!

Voor, tijdens en na de kunst-
route is er een overzichtsten-
toonstelling van alle deelne-
mende Laarbeekse kunstenaars 
in het “Oude Raadhuis”, Heu-
velplein 8 te Beek en Donk. Op 
onze website www.kunstroute-
laarbeek.nl  krijgt u alvast een 
voorproefje van wat Laarbeek 
tijdens deze Kunst Extra rou-
te heeft te bieden.  Zowel de 
overzichtstentoonstelling als 
onze website geven u de mo-
gelijkheid te bepalen wat u wilt 
zien en wie u wilt bezoeken. 
De flyer met de routekaart en 
een korte beschrijving van de 
kunstenaars is te verkrijgen bij 
de kunstenaars in het atelier, 
het Oude Raadhuis, bij diverse 
VVV kantoren, kunstcentra en 
bibliotheken in de regio en is 
ook te downloaden.
De ateliers zijn herkenbaar aan 
de gemeente Laarbeek vlag en 
bovendien zal de routekaart en 
de extra aangebrachte kunst-

routeverwijsborden u op de juiste 
plaats brengen.
De organisatie nodigt u graag uit 
voor deze bijzondere kunstroute.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Feestelijke opening kantoorpand iT2

Een opening van een nieuw kantoor 
én het 15-jarig bestaan vieren: voor 
Rooienaar Eric Moeskops was het 
donderdag 11 april een feestelijke 
middag. Samen met zijn zakelijk 
partner Bram van den Akker, klanten, 
vrienden en familie stonden zij uit-
gebreid stil bij deze mooie mijlpaal.

Ruim 130 personen waren te gast in 
het nieuwe kantoor van iT2 aan de 
Eekelhof in Schijndel. Op deze mooie 
zichtlocatie, aan de rotonde met de 
befaamde tulp, werd onder luid ge-
juich het kantoor officieel in gebruik 
genomen. Het bedrijf verhuisde eer-
der dit jaar van Boxtel naar Schijndel, 

omdat ze op de vorige locatie uit hun 
jasje gegroeid waren. 

iT2 is in 15 jaar uitgegroeid tot een 
volwaardige ICT’er dienstverlener. 
Waar het ooit begon in de onder-
steuning bij systeembeheer, leveren 
ze nu kant-en-klare automatiserings-
oplossingen om bedrijfsprocessen in 
een bedrijf te vereenvoudigen. “Wij 
maken ieder proces inzichtelijk”, licht 
Eric Moeskops toe. 

Samen hebben Bram en Eric in de 
afgelopen jaren een klantenbestand 
opgebouwd van meer dan 150 rela-
ties. Verspreid over het hele land en 
verspreid over diverse industrieseg-
menten maken deze bedrijven fre-
quent gebruik van de dienstverlening 
van iT2. “Wij zijn klaar voor de vol-
gende 15 jaar van onze organisatie. 
De huidige klanten zijn de basis van 
ons succes en vormen de solide basis 
om onze organisatie en dienstverle-
ning verder uit te bouwen.”

Met de onthulling van het logo, werd het kantoor van iT2 offi cieel in gebruik 
genomen door Bram van den Akker (links) en Eric Moeskops (rechts).

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Jeugd RBC levert topprestatiebadminton

Het was best even spannend vorig 
jaar aan het begin van het nieuwe 
badmintonseizoen. RBC had be-
sloten om over te stappen naar 
een nieuwe bond, de Helmondse 
Badminton Bond. Voor de spelers 
betekende dit dat er geen wedstrij-
den meer gespeeld gingen worden 
in de eigen sporthal De Kienehoef, 
maar dat alle competitiewedstrij-
den gespeeld zouden worden in 
de sporthal in Helmond.

Toch was het jeugdteam, dat ook 
nog eens een nieuwe samenstel-
ling had gekregen, vol enthousi-
asme. Samen begonnen Mirre, 
Manon, Jill, Marjolijn, Rob, Tsic 
Hee en Maikel op zondag 7 ok-
tober 2012 aan hun eerste com-
petitiewedstrijd. Op 7 april 2013 
speelden zij hun laatste. En met 
een geweldig resultaat: Voor het 
eerst in deze samenstelling en voor 
het eerst bij deze badmintonbond 
wisten zij een sterke 2de plaats te 
behalen in hun klasse. Boven ver-
wachting, want het spelersveld 
was sterk. Maar daar liet de jeugd 
van RBC zich niet door afschrik-
ken. De officiële huldiging zal 
plaatsvinden op zondag 21 april 
in Helmond. Maar het bestuur 

van RBC heeft hun jeugd afgelo-
pen woensdag al even flink in het 
zonnetje gezet. Van harte proficiat 

met dit geweldige resultaat. Dik 
verdiend allemaal! 
(foto: Martijn Fliervoet)

Nationale Sportweek: RBC opent 
haar deuren voor iedereen
Van zaterdag 20 april tot en met 
zaterdag 27 april is het Nationale 
Sportweek. Ook de Rooise Bad-
minton Club neemt hier aan deel 
en opent haar deuren. Voor ieder-
een die graag eens wil proberen 
of badminton iets voor hem/haar 
is kan het gratis komen proberen 
op een van de speelavonden van 
RBC.

Badminton is een snelle racket-
sport, die door iedereen geleerd 
kan worden, mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes. Alle leeftijden 
kunnen deelnemen. Wellicht heeft 
u de sport al eens beoefend in 
uw vrije tijd, in de tuin of op de 
camping. Maar badminton is veel 
meer dan alleen een shuttle over-
slaan. Maak bij de gezelligste bad-
mintonclub van Rooi kennis met 
de techniek en vaardigheden die 
bij een goed spelletje badminton 
komt kijken. Speel samen met de 
leden van de club eens een echte 
partij en ervaar hoe leuk dit is. 
Onze deuren staan wagenwijd 
open in Sporthal de Kienehoef en 
Sporthal De Streepen. Kom gerust 
eens meedoen.

De jeugd tot 12 jaar speelt in De 

Kienehoef op woensdagavond (24 
april) van 18.00 uur tot 19.30 uur. 
De oudere jeugd tot 17 jaar speelt 
op deze avond van 19.00 uur tot 
20.30 uur. Iedereen die belangstel-
ling heeft wordt welkom geheten 
met een lekkere traktatie.  De se-
nioren (vanaf 17 jaar) spelen op 
woensdagavond (24 april) en op 
vrijdagavond (26 april) van 20.30 
uur tot 22.30 uur. Speel gerust 
eens een partijtje mee. Wij trakte-
ren u op een consumptie aan de 
bar van de sporthal.

Tot slot hebben we bij de club ook 
nog een gezellige groep (senioren) 
recreanten. Zij spelen op vrijdag-
ochtend van 9.00 uur tot 10.00 
uur in Sporthal De Streepen. Om-
dat wij vanwege de aanstaande 
koningsspelen op 26 april niet in 
de sporthal terecht kunnen hebben 
wij de inloopochtend in het kader 
van de Nationale Sportweek verzet 
naar vrijdagochtend 19 april. Doet 
u gezellig mee en drink na afloop 
met ons een kop koffie (met een 
plakje cake).

Wij hopen u allemaal terug te zien 
op een van onze speeltijden.

Gouden Leeuw krijgt biljart

Toen zo’n tien jaar geleden op 1 
april de Gouden Leeuw op slot 
ging, stond er nog een biljart-
wedstrijd op het programma op 
15 april. ’t Pumpke moest spelen 
in en tegen De Gouden Leeuw. 
Harrie Dahmen werd gebeld met 
de vraag hoe dat mogelijk was? 
‘Niets aan de hand’, zei hij. ‘Ik 
maak de deur open!’ Zo geschied-
de het dat beide biljartteams een 

bijzondere avond beleefden. Ze 
waren de laatsten die een officiële 
handeling verrichtten in het roem-
ruchte café.

Nu de Gouden Leeuw weer open 
is, weet iedere biljartliefhebber 
dat er geen biljart opgesteld staat. 
Daar moet voor één keer verande-
ring in komen, is de mening van 
biljartteam ’t Pumpke. De mannen 

hebben een biljart gehuurd om de 
laatste competitiewedstrijd tegen 
de Dorpsherberg in de 
Gouden Leeuw te spelen. Harrie 
en Mia Dahmen zullen aanstaande 
donderdag aanwezig zijn om de 
afstoot te verzorgen. Zo krijgt de 
Gouden Leeuw toch nog een bil-
jart, al is het maar voor één dag.

biljarten
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bijpassend
AFDEK
ZEIL

3.75

STUNTPRIJS!

UITZOEKEN!

NIEUW!

EPOXY COATED

TUIN
GEREEDSCHAP
zeer sterke kwaliteit
tuinkrabber, gazonhark, 
schoffel of tuinhark

HOGE RUG

TUINSTOEL
KUSSEN
117x45x5,5 cm
(excl. stoel)

6.99

QUIX

SUPER
ONTVETTER
super krachtige 
reinigingsformule
750 ml

100% KATOEN

JONGENS
SHIRT
diverse kleuren 
en prints
maten 92-164

1.35

TUIN

SOLAR STEEN
of TULP
• steen met 
 vlinder of libelle
 11x7,5x6,5 cm
• tulp 46 cm

1.35

1.29 1.19

INTEX

FAMILIE
ZWEMBAD
262x175x56 cm
topkwaliteit!

REXONA

DEO
SPRAY
diverse soorten
150 ml

SORISO

HOUT
PLAMUUR
voor binnen en buiten gebruik
sneldrogend
tube 400 gram

ORANJE EDITIE

CUPCAKE
BAKSET
voor 12 cupcakes
compleet met vormpjes 
en decoratie

7 STANDEN

TUIN
STOEL
aluminium frame
textileen zitting

STOERE

HEREN
BERMUDA
diverse prints
100% katoen
maten S-XL

6.99

1.19

1.59

DAMES/HEREN

ZOMERSE
HOED
diverse kleuren 
en dessins
maten 56-58

2.69

13.95

2.7919.95
beach
VOET- of
VOLLEYBAL
diverse kleuren

2.69

Epoxy 
coated
TUIN
SPADE
essen 
steel

4.99

microvezel
SUEDE
DOEK
40x40 cm

0.38

aluminium
SERVEER
SCHALEN
SET/2

35 cm 0.56
43 cm 0.79

SET/3
PLAMUUR
MESSEN
professionele 
kwaliteit
S, M en L

0.99

Elders
39.95
46.99

Elders
5.95
6.98

Elders
1.99
3.91
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

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

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

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

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Maak kennis met golf!!!
Grijp nu uw kans en neem uw vrienden mee 

naar de Open Golfdagen 2013 op
Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode 

op zaterdag 20 en zondag 21 april a.s.

Warme ontvangst met koffie
Rondleiding over de golfbaan

Demonstratie door professionals
Zelf een balletje slaan op de drivingrange

Informatie over lidmaatschap en spelen op Golfclub “De Schoot”

Golf is een sport voor iedereen, 
dus ook voor u!!

Golf & Country Course
Sint-Oedenrode

zaterdag 20 en zondag 21 april
van 12.00u tot 16.00u

Schootsedijk 18 - 5491 TD - Sint-Oedenrode  
www.golfbaandeschoot.nl

BV Rooi dicht bij kampioenschap
De basketballers van BV Rooi zijn 
nog één zege verwijderd van de 
titel in de hoofdklasse na winst 
tegen EBBC 3. BV Rooi - EBBC 3 
(79-61). 

BV Rooi speelde geconcentreerd 
tegen de Bosschenaren. Er werd 
fel verdedigd en ook in de aan-
val werd de afwisseling tussen de 
centers en de schutters goed ver-
deeld. Vooral Paul Voets speelde 
een perfecte partij: hij hielp mee in 
de opbouw, pakte steals in de ver-

dediging en schoot diverse drie-
punters in de aanval. Coach Bel-
lemakers maakte gebruik van de 
hele breedte van het team en gaf 
iedereen speeltijd, dat resulteerde 
in een hele goede teamprestatie. 
BV Rooi sloeg na 40-33 bij rust een 
beslissend gat in het derde kwart 
(65-44), waardoor de laatste peri-
ode een formaliteit was.
Op 28 april speelt BV Rooi de laat-
ste thuiswedstrijd tegen High Five 
en bij winst zijn de heren kampi-
oen in de Hoofdklasse.

basketbalNieuwe moderne lescabine bij golfclub De Schoot
Maak kennis met golf tijdens 
Nationale Open Golfdagen

Golf en Country Course Sint-Oe-
denrode  en Golfbaan “De Schoot” 
zetten op zaterdag 20 en zondag 21 
april, tussen 12:00 uur en 16:00 uur, 
hun  “deuren” wagenwijd open voor 
iedereen die kennis wil maken met 
de golfsport. Tijdens deze dagen kan 
een kijkje genomen worden in de 
nieuwe en ultramoderne lescabine. 

Golf is - mede door de toegenomen 
toegankelijkheid - voor jong en oud 
enorm populair geworden en is in-
middels de derde sport in Nederland. 
Golfclub “De Schoot” heet u dan ook 
van harte welkom om de golfbaan te 
bezichtigen en deel te nemen aan 
de activiteiten.  Gediplomeerde PGA 
golfprofessionals staan klaar, om sa-
men met u op de Open Golfdagen 
uw eerste golfbal te slaan en u te in-
formeren over alle aspecten van de 
golfsport. 
Cees Adams en Jos van den Hurk 
zullen met trots de nieuwe lescabine 

showen.  “Vanaf dit voorjaar wordt in 
de nieuwe lescabine gebruik gemaakt 
van moderne computergestuurde 
hulpmiddelen: de SAM Puttlab voor 
het analyseren van het putten, het 
verbeteren van de ideale beginstand 
en beweging”, leggen de golfleraren 
alvast uit. “Met de Flightscope , een 
3D bal- en club tracking systeem, dat 
op basis van een radar werkt, wordt 
alles wat er met de golfclub en golfbal 
gebeurt, tot in detail geanalyseerd. 
Bijvoorbeeld de afstand van de bal per 
club wordt gemeten, de bladstand en 
de snelheid van de swing. Daarnaast 
wordt er ook gewerkt met video –
analyses. Op deze manier kunnen 
we golfers nog beter van dienst zijn. 
Het is een stukje extra service. Het is 
het fijn dat we alle apparatuur nu op 
één plek voor handen hebben en dat 
we ook kunnen trainen als het slecht 
weer is. De verwarmde cabine kan 
namelijk worden afgesloten, zodat 
we binnen kunnen oefenen.” 

In het clubhuis geven clubleden in-
formatie over het clublidmaatschap, 
de speelmogelijkheden en het nieu-
we 9-stappenplan. Dit laatste is een 
in 2012 ontwikkelde methode om 
sneller en eenvoudiger te leren gol-
fen, waarbij ook het examen voor het 
golfvaardigheidsbewijs is vereenvou-
digd. Er zijn aantrekkelijke aanbiedin-
gen voor een proeflidmaatschap, een 
cursus of golfles. Kortom, alle reden 
om op 20 of 21 april a.s. naar Golf-
baan “De Schoot” te komen.  Meer 
informatie over de Open Golfdagen 
op Golfbaan “De Schoot”, kunt u 
ook vinden op onze website 
www.golfclubdeschoot.nl

Secretariaat van de Golfclub, 
(ma, wo en do van 08.30-12.30 uur) 
Schootsedijk 18, 
5491 TD Sint-Oedenrode  
Tel: 0413.479685 
E-mail: deschoot@hetnet.nl

golf

www.hoeden.nu
06-20495674

www.autobedrijfmvdlaar.nl

Galvaniweg 2b Schijndel (Industrieterrein Duin 1)
Tel. 073-5470454
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Odisco verzuimt te scoren
Odisco moest afgelopen zondag 
naar Sint Michielsgestel voor de uit-
wedstrijd tegen Geko 1. Het verschil 
was 1 punt in het voordeel van Geko 
dus Odisco kwam voor niets minder 
dan 2 punten.

Odisco begon fel aan de wedstrijd 
creëerde veel kansen, maar verzuim-
de te scoren. In de 7e minuut wist 
Floor van Heeswijk toch de 0-1 te 
maken. Door een enorme fout werd 
er een doelpunt aan Geko gegeven 
1-1. Via Marlon van Heeswijk kwam 
Odisco in de 13e minuut weer op 
voorsprong 1-2. Maar wederom een 
enorme blunder zorgde voor de 2-2. 
Gelukkig wist Myrthe van Heereveld 
een goed uitgelokte strafworp van 
Floor van Heeswijk te benutten in de 
18e minuut 2-3. Hierna stond Odis-
co goed. Kansen bleven komen en 
verdedigend werd niets weggeven. 

Odisco vergat in deze fase 1 ding: 
scoren! Door een moment van onop-
lettendheid wist Geko toch nog net 
voor rust te scoren. Ruststand 3-3.

Na rust kwam Odisco fel de kleedka-
mers uit en werd de wedstrijd steeds 
feller en gemener. Odisco ging hier 
gelukkig niet in mee en bleef aan-
vallend kans op kans creëren. He-
laas was de afmaak ver ondermaats. 
Geko wist wederom door 2 fouten 
van Odisco te profiteren en het gat 
naar 2 te slaan. 5-3. Maar door 2 
zeer goede acties van Dena Essens 
wist Myrthe van Heereveld de daar-
uit voortgekomen strafworpen te be-
nutten 5-5. Wederom kreeg Odisco 
kansen genoeg op de voorsprong, 
maar de bal wou maar niet in de korf 
vallen. In de verdediging werden 
wel weer wederom verkeerde keu-
zes gemaakt waardoor de 6-5 viel. 

Via Meike Leenderts werd dan ein-
delijk gescoord vanuit het spel 6-6. 
Door een mooi afstandsschot van 
Geko stond het 16 minuten voor tijd 
7-6. Maar via een goed uitgespeelde 
aanval kreeg Dena Essens weer een 
strafworp mee, deze werd wederom 
benut door Myrthe van Heereveld 
7-7. Met nog 12 minuten te spelen 
bleef Odisco geconcentreerd verde-
digen en aanvallend kans op kans 
creëren, maar het doelpunt viel niet. 
Eindstand 7-7.

Odisco had meer verdiend, maar de 
zuiverheid ontbrak. Er werden ook 
teveel doelpunten weggegeven, 
waardoor 7-7 een terechte uitslag 
is. Met dit puntje is Odisco weer een 
stapje dichter bij lijfsbehoud in de 1e 
klasse. Volgende week komt de num-
mer 1 Spoordonkse Girls op bezoek 
in Olland.

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

Concordia/Boskant start tweede helft veldcompetitie sterk
Na een slechte eerste helft van de 
veldcompetitie zouden de dames 
de komende weken punten moeten 
gaan pakken om uit de degradatie-
zorgen te komen. Door met Pasen 
degradatieconcurrent De Merels te 
verslaan met 10-4 en vorige week 
verrassend te winnen van titelkandi-
daat DDW 14-12, heeft Concordia/
Boskant een goede start gemaakt in 
de competitie.

Afgelopen zondag stond er weer een 
pittige wedstrijd op het programma 
voor Concordia/Boskant. Na de 
sterke wedstrijd tegen DDW waren 
de dames gebrand om ook in deze 
uitwedstrijd tegen de nummer twee 
in de competitie, De Horst, punten te 
pakken. 
Na vijf minuten spelen leek er echter 
een heel ander team op het veld te 
staan dan de week ervoor. Er werden 
nauwelijks kansen gecreëerd en De 
Horst was een stuk feller in de duels. 
Na de 1-0 wist Concordia/Boskant 
nog wel de 1-1 te maken maar verder 
kwam de ploeg niet. Door verdedi-

gingsfouten van Concordia-Boskant 
kon De Horst door het benutten 
van twee strafworpen op een 3-1 
voorsprong komen. Ook Concordia-
Boskant kreeg een strafworp maar 
kon deze niet benutten waardoor De 
Horst verder uit kon lopen naar 5-1. 
In de rust werden de dames streng 
toegesproken door interim-coach 
Dorenda van Liempd. Er zou echt be-
ter gespeeld moeten worden om niet 
overlopen te worden door De Horst. 
De felheid van de week ervoor moest 
terugkomen en er zouden meer kan-
sen gecreëerd moeten worden om zo 
terug in de wedstrijd te komen. 
Gelukkig werd dit goed opgepakt en 
wist Concordia/Boskant direct na rust 
twee keer te scoren, 5-3. 
Zo werd het weer een wedstrijd en 
kwam De Horst steeds meer onder 
druk te staan. Concordia/Boskant 
ging steeds beter spelen, de verde-
diging stond goed en ook de aanval 
wist steeds meer kansen te creëren. 
De Horst kon nog even op voor-
sprong blijven, maar met nog dertien 
minuten te spelen wist Concordia/

Boskant de gelijkmaker te maken, 
7-7. Met deze stand werd het toch 
nog onverwachts een spannende 
wedstrijd. De Horst wist de 8-7 te 
maken maar Concordia/Boskant kon 
de stand al snel weer gelijk trekken 
door een kort kansje te benutten, 
8-8. Concordia/Boskant was niet van 
plan om weer op achterstand te ko-
men en wist zelfs in de slotminuten 
op voorsprong te komen 8-9. De 
wedstrijd werd in de laatste minuten 
goed uitgespeeld en zo wist Concor-
dia/Boskant na een matige eerste 
helft en een uitstekende tweede helft 
toch nog met de punten naar huis te 
gaan.
Door drie keer op rij te winnen weet 
Concordia/Boskant langzaam weer 
aansluiting te vinden bij de midden-
moot van de competitie. Komende 
zondag om 13.00 uur staat de thuis-
wedstrijd tegen Klimroos op het pro-
gramma. Wederom een belangrijke 
wedstrijd om deze aansluiting te be-
houden. Hopelijk kunnen de dames 
de goede lijn van de afgelopen we-
ken nu doortrekken. 

Roos Heesakkers
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Aanstaande zondag is Roos Hees-
akkers speelster van de wedstrijd 
bij Concordia/Boskant 1 tegen 
Klimroos 1. Roos is elke week op 
de training. Ze is erg enthousiast in 
de wedstrijden en op de trainingen.

De laatste weken heeft ze veel 
bijgeleerd en het gaat haar steeds 
beter af.Vooral de wedstrijden 
vindt ze erg leuk. Zondag mag ze 
om 13.00 uur de eerste doorloop-
bal in de wedstrijd nemen. Con-
cordia/ Boskant wenst haar een 
hele sportieve middag toe.

Naam: Sterre van den Oever 
Leeftijd: 8 jaar

Positie en team:  
“Ik speel in de E2 van Argo, hier 
hebben we nog geen vaste po-
sitie.”

Hoe lang speel je al waterpolo 
of hoe lang zwem je? 
“Ik zit op waterpolo en zwem-
men sinds mei 2011, ik ben dus 
al bijna 2 jaar lid. Ik wilde het 
eigenlijk al eerder maar zat nog 
op hockey en dat moest ik eerst 
afmaken.”

Want vind je leuk aan de sport? 
“Ik vind de wedstrijden in de 
competitie altijd hartstikke leuk. 
We hebben een heel gezellig 

team. Het waterpolo vind ik 
leuker als het zwemmen, maar 
dit is wel goed voor mijn condi-
tie. De trainingen zijn ook altijd 
heel leuk, en ze doen nog an-
dere leuke dingen organiseren 
zoals een kamp en dagje naar 
de speeltuin.”

Wat is je hoogtepunt? 
“Mijn hoogtepunt is dat ik een 
aantal mooie goals heb gemaakt 
in de competitie.”

Aan wie geef je de bal door?
“Sanne Peters.”

Gooi door die bal!

BMX topcompetitie in Veldhoven

bmx

Zondag 14 april hebben de BMX 
crossers de eerste Topcompetitie 
gereden in Veldhoven.
 
Jelt de Bie reed bij de boys 9 jari-
gen. Hij werd 3 x 6e in de man-
ches. Bij de boys 10 jarigen werd 
Kyro van schijndel in de manches 
2,1 en 1, in de kwartfinale 1e en in 
de halve finale 6e.  
Bas Verhagen werd in de manches 
4, 3 en 8 door een valpartij. Lex 

Veldt werd 3 x 5e in de manches, 
terwijl  Koen van der Wijst bij de 
boys 15/16 jarigen in de manches 
2, 1 en 2 werd. In de 1/8 finale 
eindigde hij als 1e, in de kwart-
finale als 2e en in de halve finale 
viel hij jammerlijk. Hij werd 6e en 
kon helaas niet naar de finale. Alex 
Veldt reed cruisser all en  werd in 
de manches 4,4 en 5. In de halve 
finale finishte hij als 6e.

VVRooi/ADR pakt volle winst
Dinsdag 9 april speelde VVRooi 
haar laatste thuiswedstrijd. Laag-
vlieger VC Pieter Brueghel uit Son 
en Breugel was de tegenstander. 

In de eerste set was VVRooi de 
betere ploeg. Met veel goede ser-
vices liet het de tegenstander niet 
in haar spel komen. VVRooi won 
de set overtuigend met 25-9. In 
de volgende twee sets waren een 
aantal spannende rally’s te zien. 

VC Pieter Brueghel kwam hierin 
vaker tot scoren. Toch gingen bei-
de sets met 25-14 naar VVRooi. 
Halverwege de laatste set verslap-
te VVRooi enigszins, maar herpak-
te zich op tijd om de set met 25-18 
te winnen. Door de 4-0 winst blijft 
VVRooi, met nog een uitwedstrijd 
te spelen, uitzicht houden op de 
tweede plaats. Donderdag 18 april 
speelt VVRooi tegen directe con-
current VC Blox uit Boxtel.     

volleybal

Scholenvoetbal toernooi

voetbal

KV Nijnsel behaalt zwaar bevochten punten
Nijnsel speelde afgelopen zondag 
voor de vierde keer dit jaar tegen KV 
de Eendracht. Op de ranglijst ston-
den de twee teams exact gelijk, dus 
qua sterkte gaan de teams gelijk op.

De dames van Nijnsel moesten al 
vroeg in de wedstrijd een tegendoel-
punt incasseren door middel van een 
doorloopbal. Selly van Roosmalen 
zette door een afstandschot Nijnsel op 
gelijke stand met de Eendracht. Het 
was fysiek een pittige wedstrijd, waar-
door het Nijnsel niet goed lukte haar 

eigen spel te spelen. Vlak voor de rust 
wist Myrna Foolen het lang gehoopte 
doelpunt te maken. Hierdoor ging 
Nijnsel met een gelijkstand de rust in. 
Nijnsel had voor de rust de overhand, 
echter werden de vele kansen niet af-
gemaakt.
De opdracht voor de tweede helft was 
duidelijk, gewoon de kansen afmaken. 
Direct na de rust wist de Eendracht de 
korf te raken. De sterk spelende Selly 
van Roosmalen stelde orde op zaken 
en schoot in 4 minuten twee afstands-
schoten raak. Het leek er even op dat 

de Eendracht de overhand zou ne-
men, maar door een slordige fout in 
haar verdediging stond Nijnsel, door 
een doelpunt van Sanne van Roosma-
len, weer op afstand met twee pun-
ten. Het slotakkoord was voor Moni-
que Merks. De wedstrijd eindigde in 
6-3 ten voordele van Nijnsel. 
Doelpunten: Selly van Roosmalen 
3x, Sanne van Roosmalen, Monique 
Merks en Myrna Foolen 1x.
Volgende week speelt Nijnsel tegen 
de nummer 1 uit de poule, Wee-
bosch in Weebosch om 11.30.

judo Dai Ippo actief op drie fronten

Het was weer een druk weekend 
voor veel Dai Ippo leden. Alles viel 
samen op de zondag. De trainers Eric 
Markgraaff en Cor van der Heijden 
gingen naar Vlaardingen om deel te 
nemen aan het Internationale Kodo-
kan Kata toernooi . Een toernooi wat 
goed past in hun voorbereiding op 
het EK in mei op Malta. Uiteindelijk 
werd het koppel 4e, tevreden over 
de uitvoering maar teleurgesteld 
in de plaats die ze behaalden. Wel 
weer nuttige tips gekregen om hun 
uitvoering op een hoger niveau te 
brengen.

Ook ging een drietal leden naar Bel-
gië. Zij waren daar zeer succesvol op 
De Soeverein Cup. Ryan Lo-A-Njoe 
wist in een sterk deelnemersveld een 
mooie 2e plaats te behalen. Gere-
nommeerde tegenstanders moesten 

eerder afhaken terwijl Ryan toch 
maar steeds weer met zijn sterke 
judo spel de tegenstanders zijn wil op 
legt. Kim Hooi wist ook een mooie 
3e plaats te behalen. Haar zus Noa 
nam geen genoegen met een plaats 
op het podium. Nee, het moest per 
se een 1e plek zijn en dat is haar ook 
nog gelukt ook.
Dan ging er ook nog een groep naar 
het jaarlijkse toernooi van judover-
eniging Berlicum. Een pittig toernooi 
waar dit jaar dan ook maar 3 judoka’s 
op het podium wisten te komen. Lot-
te van Aarle wist met twee keer ippon 
en twee keer verlies op een mooie 3e 
plek te eindigen. Dewy Lo-A-Njoe 
moest een gewichtsklasse hoger 
draaien dan ze gewend is omdat er in 
haar klasse niet genoeg deelnemers 
waren. Dan dus maar goed je best 
doen in de hogere klasse. Nou dat 

hebben ze geweten daar in Berlicum.  
Dewy had deze keer echt pittig moe-
ten werken, maar dit neemt niet weg 
dat zij met haar slimme uitgekookte 
judo toch haar vier partijen alle met 
Ippon wist te winnen. Dus toch maar 
mooi weer een 1e plaats. Martijn van 
Dalen had al een zeer drukke week 
achter de rug. Vorig weekeinde  nog 
het NK met een 5e plaats, woensdag 
met  CIOS Arnhem 3e op het NK 
Teams MBO scholen en dan moest 
dit weekend weer scherp zijn in Berli-
cum. Ook Martijn wilde zich van zijn 
beste kant laten zien. Géén afwach-
tende houding waarmee hij zichzelf 
soms te kort doet maar gewoon vol 
in de aanval. Nou dat hebben ze ge-
weten daar. Ook Martijn wist met 4 
keer ippon op de hoogste trede van 
het podium te komen. Proficiat.  

Het jaarlijkse terugkerend scho-
lenvoetbaltoernooi is woensdag 
24 april op het voetbalterrein van 
Rhode.  De ‘groep 8’ jongens en 
meisjes van alle Rooise basisscho-

len  strijden dan voor de Mies 
Bekkers en Riek de Brouwer wis-
seltrophy.  
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Bluesband

aanvang zaterdag 
rond 22.00 uur

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Sjef en Piet van den Berg in de prijzenhandboogschieten

De Rozelaer heeft dinsdagmiddag een wedstrijd ge-
schoten. Bij de Rozelaer schieten de veteranen vanaf 
55 jaar van HBV vereniging Ontspanning. De Rozelaer 
heeft zijn eigen competitie en Koning. Dag winnaar 
was Antoon Vervoort met een score van 223. Verdere 
uitslag: Jan van Bergen 215, Leo van Breugel en Jan 
van Erp 214, Ron Spijker 204, Wim Boonstoppel 203, 
Albert Ofwegen 198, Piet van Kemenade 172, Toon 
Hermes 170 en Jan Lathouwers 148. 

Vrijdagavond hebben we de 4e wedstrijd voor de zo-
nabeker geschoten. Een wedstrijd die gaat over het 
grootste aantal negens. De dagwinnaar was William 
Huyberts (10x9). De overige uitslagen waren: Mart Ver-
hoeven 210 (9x9), Antoon Vervoort 200 (6x9), Arno 
Vervest 188 (5x9), Toon Hermes 176 (4x9), Jan van Erp 
162 (3x9), Michael Moonen 111 (1x9). De  uitslagen 
van de jeugd waren: Daan Martens 177 (5x9) en Lotte 
Steijaert 177 (7x9).
De jeugd van Ontspanning heeft woensdag de derde 
wedstrijd om de crocuscup geschoten. Een wedstrijd 
die gaat over het grootste aantal zevens. De uitslagen 
waren: Remco Boleij 173 (2x7), Dani Hobbelen (6x7), 
Luc van de Klok 125 (3x7), Ray Matuszewski 108 (1x7), 
Dione Mesu 188 (5x7), Floris Mesu 175 (3x7), Teun 
Martens 175 (5x7), Daan Martens 154 (3x7), Martijn 
de Kok 148 (5x7), Tim Hulsen 145 (7x7) en Simon 182 
(9x7).
Zaterdag en zondag hebben Piet en Sjef van den Berg in 
Almere de eerste outdoor FITA van het seizoen gescho-
ten. Op zaterdag was een FITA-ronde. Piet schiet bij de 
cadetten op 70, 60, 50 en 30 meter. Zijn scores waren 
275, 297, 281, 334, totaal 1187 punten. Piet schoot op 

iedere afstand een PR en werd vierde. Sjef schiet bij de 
junioren op 90, 70, 50 en 30 meter. Zijn scores waren 
320, 334, 332, 355, totaal 1341 pun-
ten. Deze score is slechts 1 punt onder 
het 17 jaar oude Nederlands Record 
van de vorige bondscoach, Wietse van 
Alten.

Op zondag werd een Olympische ron-
de geschoten. Piet schoot op 60 meter. 
Zijn kwalificatieronde was 594 punten. 
Hij ging hiermee als zesde geplaatst 
naar de finale. Piet wist de eerste fina-
les te winnen met 6-0, 6-2 en 6-5. In 
de halve finale was zijn tegenstander 
net te sterk voor hem en Piet verloor 
met 3-7. In de bronzen finale ging de 
strijd gelijk op. Met de laatste pijl wist 
Piet het verschil te maken en hij won 
met 6-5. Sjef schiet op 70 meter. Zijn 
kwalificatie was 656 punten. Hij ging 
als tweede geplaatst naar de finale. 
Sjef wist de eerste rondes te winnen 
met 6-0, 6-2, 7-3 en 6-5. In de finale 
kwam Sjef een paar keer een puntje te 
kort en hij werd tweede met 3-7.
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Op dinsdagmiddag wordt er bij de Ro-
zelaer geschoten. Vrijdagavond wordt 
de Randjes Beker verschoten.
Het is voor leden vrij trainen als de ac-
commodatie niet bezet is.

Stef pakt 1e podiumplek 
in Kessel

Jur reed afgelopen zaterdag zijn 4e kwalificatiewedstrijd voor het 
NK MT-bike in Breda. Hij vertrok vanaf de tweede rij en zat er al 
meteen goed bij. Op het steile stuk omhoog was het de jongen 
voor hem die het net niet haalde en dat betekende dat Jur van zijn 
fiets moest en op een gat van ongeveer 12 meter kwam te zitten. 
Jur kwam als 4e over de streep en kwam 12 meter tekort voor het 
podium en 12 seconde voor een eventuele overwinning.

Een dag later was het de beurt aan Stef, in de 1e jeugdronde van Kes-
sel. Hij zei al tijdens de heenreis dat hij voor zijn 1e podiumplek ging.  
Stef ging als derde de bochtjes in en dat betekende dat hij ook als derde 
over de streep kwam. Hij kon zijn geluk niet op en was super blij met 
zijn 1e behaalde podiumplek. Volgende week staan zowel Stef als Jur 
aan de start in Nieuwkuijk en Lieshout. Beide kwalificatie wedstrijden.

wielersport

Ladies Night bij VV Boskantvoetbal

‘Een keer wat anders’, dacht de 
activiteitencommissie van VV 
Boskant. Zet de vrouw centraal! 
Bij een voetbalvereniging zijn de 
vrouwen van enorm belang, van 
spelersvrouw tot het dameselftal, 
van moeders tot vrouwelijke sup-
porters en sponsoren. Om de club 
een nieuwe impuls te geven moet 
er meer gebeuren voor vrouwen 
en daarom organiseert VV Bos-
kant op zondag 28 april een dag 
die compleet in het teken staat 
van hen: Ladies Day.

Samen met een aantal enthousi-

aste speelsters uit het damesteam 
is er een uitgebreid programma 
opgesteld waarbij vrouwen in het 
zonnetje worden gezet. Zo zijn er 
lekkere cocktails, heerlijke hapjes 
en een DJ. Niet onbelangrijk voor 
de moeders, er is ook voldoende 
vermaak voor de kleintjes met een 
springkussen, schminkers en geor-
ganiseerde voetbalpartijtjes.  

Vóór aanvang van de wedstrijd 
Boskant 1 - Boekel Sport 1 om 
14.30 uur staan de meisjes in het 
middelpunt van de belangstelling, 
zij lopen samen met de spelers 

mee het veld op. Meisjes kunnen 
zich hiervoor opgeven door een 
mail te sturen naar activiteiten-
commissie@vvboskant.nl.

"Ons damesteam wordt natuurlijk 
niet vergeten, zij worden verwend 
met een lekker ontbijtje", aldus 
mede-organisatoren Ilona van Ga-
len en Jori van de Wijdeven. "Ge-
zamenlijk gaan we van deze dag 
één groot feest maken en daarom 
verwelkomen we iedereen op 
Sportpark de Scheken!"

GRATIS 

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

BBQ
GOURMET

TAPAS

Winnaar darttoernooi De Werf bekend

darten

De strijd is gestreden, de titelver-
dediger is verslagen. De winnaar 
van het darttoernooi 2013 is Joep 
Eijkemans. Hij gaat er vandoor met 
de beker. De tweede plaats is voor 

Harrie van Dinther en de derde 
plaats voor Sanne Vervoort.  Het 
was een bloedstollende wedstrijd. 
Op naar volgend jaar!

Duiven mogen weer na lange winterstop
Na een verlengde winterstop van-
wege het koude winterweer werd 
dit weekeinde op zaterdag 13-4 
aangevangen met het vliegsei-
zoen 2013.

Met de Vitesse vlucht vanuit Isnes 
(afstand 130 km, 16 deelnemers 
en 455 duiven uit Sint Oeden-
rode.) De eerst aankomende duif 

had een snelheid van 1801 mpm 
en was van Jan Lathouwers. De 
eerste 15 zijn als volgt: Jan Lathou-
wers: 1,9,10. Johan van Boxmeer: 
2,3,5,6,11. Jan van Laarhoven: 
4,8,12,13,15. Harrie van Boxmeer: 
7 en Hans Jansen:14. Het begin is 
weer gemaakt. Tot de volgende 
vlucht vanuit Chimay.

duivensport

  

in de regioMooi adverte
ren
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Clubkampioenschappen 
wedstrijdgroep Dioscuri

turnen

Zondag 14 april vonden de clubkam-
pioenschappen voor de wedstrijd-
turnsters van Dioscuri plaats. Voor 
de meeste turnsters de afsluitende 
wedstrijd van het wedstrijdseizoen. 

Er werd in drie categorieën om de 
medailles gestreden. Bij de Instap-
pers waren het Juul van Bogget, 
Anouk van den Brand, Amy Jones, 
Evi van den Meerendonk, Amber 
Minten en Kaya van der Wijst die in 
actie kwamen. Hun wedstrijd begon 
op balk, waar Amy een hele nette 
oefening liet zien. 

Op het tweede onderdeel, vloer, liet 
Amber (pre-instap) zien goed mee 
te kunnen met de Instappers. Ze be-
haalde zelfs de een na hoogste score. 
Bij brug was het Evi die de op een na 
hoogste score wist te behalen. Juul 
en Kaya scoorde erg goed bij sprong. 
Maar op alle toestellen was het 
Anouk die er met de hoogste score 
vandoor ging. Zij behaalde dan ook 
zeer overtuigend de 1e plaats. De 

zilveren medaille was er voor Juul en 
Amy mocht de bronzen medaille in 
ontvangst nemen.

Sterre van den Brand, Julia van Hoof, 
Eline Mathôt en Mare Peters stre-
den in de categorie Pupillen om de 
medailles. Hun wedstrijd begon op 
vloer, waar Julia goed scoorde.  Mare 
turnde met name op brug een hele 
nette oefening. Mede door deze 
hoge score wist zij de bronzen me-
daille te behalen. Tussen Sterre en 
Eline was het wederom spannend. 
Op drie onderdelen verschilden hun 
scores nog geen twee tienden. Het 
verschil werd op vloer gemaakt, in 
het voordeel van Sterre. Goud dus 
voor Sterre, zilver voor Eline en de 
bronzen medaille voor Mare.  

In de categorie Bovenbouw kwamen 
Linde van Grunsven, Elena en Ma-
randa Haenen, Ilse van der Heijden, 
Zoë Strik, Jade van Vechel en Anneke 
Verwaard in actie. Op het eerste toe-
stel, brug, wist Jade de hoogste score 

op haar naam te schrijven. Maar ook 
Zoë turnde een erg goede brugoefe-
ning. Ilse behaalde de hoogste score 
op de evenwichtsbalk. Op dit toestel 
liet ook Elena een mooie stabiele oe-
fening zien. Linde en Maranda be-
haalden prachtige scores op vloer en 
Anneke turnde voor het eerst in een 
wedstrijd half in/half uit op sprong. 
Er werd goed geturnd door alle turn-
sters uit de bovenbouw, en het was 
dan ook lang spannend welke turn-
sters op het podium plaats zouden 
mogen nemen. Met slechts twee 
tienden hoger dan Anneke legde 
Linde uiteindelijk beslag op de 3e 
plaats. Maranda behaalde het zilver 
en goud was er voor Ilse. 

Degenen die zich dit jaar Clubkampi-
oen mochten noemen, en er dus met 
een prachtige beker vandoor gingen, 
waren Eline en Ilse. Zij hadden het 
meest zuiver en net hun oefeningen 
uitgevoerd. Dames, allemaal van 
harte gefeliciteerd!  

Rooise Biljartcompetitie
In de 25e en voorlaatste ronde werden er uitstekende 
scores behaald door Jachtrust (91) en Boskant 87 punten. 
Ook koploper Wellie Winne Welles deed goed mee (79). 
Ze staan nu 45 punten voor op de nr. 2 Boskant en maken 
een zeer grote kans om kampioen te worden. 

Korte partijen: Leo van de Linden (Beurs) 48 car. in 8 beur-
ten (moy. 6,0), Bart Bekkers (B.C. Eerschot) 20 car. in 8 
beurten (moy. 2,5), Joan van Hastenberg (Boskant) 24 car. 
in 9 beurten (moy. 2,66), Pieter van Kaathoven (Jachtrust) 
48 car. in 10 beurten (moy. 4,8), Marjolein van Gerwen 
(Wellie Winne Welles) 20 car. in 12 beurten (moy 1,66), 
Harrie Toelen (D’n Toel) 36 car. in 13 beurten (moy. 2,76), 
Gerry Kerkhof (Kofferen) 22 car. in 13 beurten (moy. 1,69) 
, Ton Rovers (Wapen van Eerschot) en Dorien Jans (Dorps-
herberg) 26 car. in 14 beurten (moy. 1,85).

Uitslagen: Boskant – St.Joris 87-49, Krijt op Tijd – Wa-
pen van Eerschot 76-64, B.C. Eerschot – Kofferen 65-75, 
D’n Toel – Beurs 67-73, Gin Keus – Dorpsherberg 73-67, 
Jachtrust –         ’t Pumpke 91-49, Wellie Winne Welles – 
Oud Rooi 79-61.
Stand: 1Wellie Winne Welles 1849, 2 Boskant 1804, 3 
Beurs 1788, 4 D’n Toel 1780, 5 Oud Rooi 1779, 6 Gin 
Keus 1777, 7 Wapen van Eerschot 1776, 8 Kofferen 1770, 
9 St.Joris 1761,10 B.C. Eerschot 1743, 11 Jachtrust 1719, 
12 Krijt op Tijd 1710, 13 ’t Pumpke 1561, 14 Dorpsher-
berg 1509.
Progamma Ma. 15 apr: Kofferen – D’n Toel, Krijt op Tijd – 
Wellie Winne Welles
Di. 16 apr: St.Joris – Gin Keus, Wapen van Eerschot – Bos-
kant, Oud Rooi – B.C. Eerschot
Do. 18 apr: ’t Pumpke – Dorpsherberg, Beurs - Jachtrust

Michelle Westerdijk scoort tijdens 
eerste wedstrijd onder Nijnselse vlag

paardensport

De Nijnselse Ruiters is een nieuw 
lid rijker. Haar naam is Michelle 
Westerdijk en dat zij een fanatieke 
wedstrijdamazone is bleek wel op 
de dressuur selectiewedstrijd in 
Soerendonk. Michelle startte voor 
het eerst onder de Nijnselse vlag 
en wist goede proeven neer te zet-
ten met haar paarden.

In de klasse L2 bracht ze Divers W 
voor en wist ze in de eerste proef 
een 3e prijs te behalen en in de 
2e proef mocht zij zelfs de over-
winning op haar naam schrijven. 
Daarnaast startte Michelle in het 
M1 met Chivalda S en deze com-
binatie was goed voor de 3e prijs.

De Vresselse ruiters
Het buitenseizoen is weer begon-
nen en op 7 april is Sydney Renders 
als eerste Vresselse ruiter gestart op 
de outdoor in Schijndel. Daar mocht 
ze meteen de 2e prijs mee naar huis 
nemen, samen met haar pony Silver, 
in de klasse B-L, met een keurige 
foutloze ronde. Proficiat Sydney!

Afgelopen weekend startte de rest 
van de Vresselse Ruiters op hun 
eerste buitenwedstijd bij de Eind-
hovense manege bij van de Pol. 
Zaterdag het klassiek parcours met 
barrage en zondag de eerste selek-
tie-wedstrijd. Zaterdag ging Nina 
van Enckevort met haar pony Vin-
gino de ring in, ondanks het altijd 
snelle C-L parcours, bleef ze foutloos 
en heel blij nam Nina de 1e prijs in 
ontvangst!
Ook Veerle van de Pasch ging zowel 
voor de eerste keer de buitenring in, 
maar ook de eerste keer met haar 
nieuwe pony Sallie B van start.

Meteen begonnen in de klasse D-L , 
wat allemaal heel goed verliep want 
ook Veerle was heel tevreden met 
het behalen van haar 1e prijs. Dus 
zondag wederom haar pony meege-
nomen, startte Veerle van de Pasch 
in de klasse D-L met Sallie B en ook 
hier heeft ze de 1e prijs mee naar 
huis genomen. Knap gereden mei-
den, proficiat!!

Laura Petersen wint in Zijtaart
Op verschillende wedstrijden 
kwamen de Rooise Ruiters dit 
weekend aan de start. Een drietal 
ruiters en amazones wist mooie 
prijzen te behalen. 

Zondag nam Laura Petersen deel 
aan de dressuurwedstrijd in Zijtaart. 
Voor Laura en haar haar paard Divi-
dent was dit de eerste buitenwed-
strijd. Hierdoor was haar paard wat 
fris, maar ondanks dat zette ze een 
hele nette proef neer in de klasse 
L2. Deze werd dan ook beloond 
met een 1ste plaats. Bram van Gaal 
en Wannebee kwamen dit weekend 
aan de start op de springwedstrijd in 

Helvoirt. Vorig weekend maakte zij 
met een 3e plaats hun debuut in de 
klasse Z, dit weekend zette zij op-
nieuw een knappe prestatie neer in 
deze klasse. Met twee foutloze ron-
des eindigden zij op een 2e plaats. 
Bij manege de Rekkendonken in 
Liempde werd zondag een dressuur-
wedstrijd gehouden. Femke Hul-
leman en haar paard Tirany reden 
mee in de klasse B. Voor deze nog 
jonge combinatie was dit hun eer-
ste officiële wedstrijd. Dit weerhield 
hun er echter niet van om voor de 
prijzen te gaan. Met een mooie 4e 
prijs gingen zij tevreden huiswaarts. 

www.verkeersschoolschellekens.nl

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

Geert van Esch  
1e keer
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PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Willem van Kessel
Ollandia

Afgelopen zondag werd de aftrap 
bij Ollandia 1 - Fc de Rakt 1 ver-
richt door 'Pupil van de Week' 
Willem van Kessel. Hij is 8 jaar 
oud. Samen met zijn zussen Maar-
tje, Sophie en Veerle woont hij in 
Olland. Hij zit in groep 5 van Bs 
De Sprongh. Het leukste vak vindt 
Willem handvaardigheid. De les-
sen taal en spelling vind hij min-
der leuk. Later hoopt Willem prof-
voetballer te worden. Hij voetbalt 
in het goede team van de F1. Als 
verdediger staat hij op het veld 
zijn mannetje. Hij wordt ook wel 
'het kanon van Olland genoemd. 
Hij hoopt dat Ollandia nog eens 
een bubbelbad en een colafontein 
installeert in de kleedkamer. Zijn 

favoriet binnen Ollandia is Meine 
Engbers. Verder is Willem fan van 
PSV en Fc Barcelona. Zijn favoriete 
voetballers zijn Mark van Bommel 
en Lionel Messi. Naast voetballen 
houd Willem van hutten bouwen, 
buiten spelen en skelteren. 

V.V. Boskant Open-Mini-Dag 
op 20 april

voetbal

Aanstaande zaterdag 20 april kun-
nen niet-voetballende kinderen, 
jongens of meisjes vanaf 4 jaar, 
mee doen met de training van de 
Mini’s om op deze manier alvast 
een keer kennis te maken met het 
voetbalspelletje. Aanvang 10.00 u. 

Bij v.v. Boskant kunnen kinderen 
vanaf 4 jaar (jongens en meisjes) 
bij de mini’s spelenderwijs kennis 
maken met de voetbalsport. Elke 
zaterdag wordt er door de mini’s 
van 10.00 tot 11.00 uur getraind. 
Plezier, bewegen en wennen aan 

de bal staan bij deze trainingen 
voorop. Er wordt getraind op het 
hoofdveld van v.v. Boskant; in de 
wintermaanden gaan we naar bin-
nen en wordt er in de gymzaal van 
Boskant getraind. Je hoeft niet 
te wachten op het begin van het 
seizoen, als je zin hebt om mee te 
trainen, kan dat ook gedurende 
het seizoen.
Op zaterdag 20 april organiseren 
we de Open-Mini-Dag. Jongens 
en meisjes vanaf 4 jaar, die eens 
een keer kennis willen maken met 
het voetbalspelletje, zijn van harte 
welkom. 

Als u meer info wil over het trainen 
bij de Mini’s, graag even contact 
opnemen met Joris Doreleijers/
Stan van Hastenberg (470702).

Tom van Genugten
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Tom van Genugten en ben 
7 jaar oud. Ik heb 2 broertjes; 
Brent en Rinn en woon in Nijnsel. 
Ik zit in groep 5 op de Sint Anto-
nius van Padua school in Nijnsel. 
Het leukste op school vind ik de 
gymlessen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag voet-
balen of spelen met mijn vriend-
jes. Ik voetbal bij VV Nijnsel in 
de E3 en sta altijd achterin of op 
het middenveld. Mijn opa Rinus is 
mijn leider. 
Mijn favoriete voetbalclub is PSV 
en de beste speler vind ik Lens. 
Zelf wil ik later ook profvoetballer 

worden. Mijn broer Brent voetbalt 
bij FC Eindhoven. Daar moedig ik 
hem regelmatig aan. Daarnaast 
staan opa, oma, tante Joke, lotje, 
papa, mama en Rinn mij wekelijks 
aan te moedigen naast het voet-
balveld.  Aanstaande donderdag 
ben ik pupil van de week bij de 
wedstrijd VV Nijnsel – FC de Rakt. 

Maak uw tuin 
voorjaarsklaar!

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

VV Nijnsel vanaf 1 augustus 
VV Nijnsel/TVE reclame

voetbal

Vanaf 1 augustus aan-
staande krijgt VV Nijn-
sel een andere naam; VV 
Nijnsel/TVE reclame. Dat 
maakte Arent van Dijk, 
voorzitter van de club, zon-
dag bekend voor de wed-
strijd tegen Ravenstein. 

Vorige week woensdag 
wist DeMooiRooiKrant al 
te melden dat TVE de nieu-
we hoofdsponsor wordt 
van VV Nijnsel. Afgelopen 
zondag ondertekenden 
Van Dijk en TVE eigenaar 
Hennie van Osch het con-
tract op het veld van de 
plaatselijke voetbalclub. 
Met luid applaus werd de 
nieuwe hoofdsponsor be-
groet. De voorzitter on-
derstreepte nogmaals dat 
het sponsorschap meer 
moet worden gezien als 
een ‘partnership’. De twee 
partijen gaan samenwer-
ken om elkaars positie te 
verbeteren. 

Voorzitter Arent van Dijk (l) 
en Hennie van Osch  

Nijnsel blijft winnen, verlies Boskant en Rhode

Blessure Siemons kost Ollandia wellicht titel

Na het verlies in de topper tegen 
NLC liep Ollandia zondag weer te-
gen een zeperd aan. Tegen midden-
moter FC de Rakt mocht de gedood-
verfd kampioen van geluk spreken 
dat het nog een puntje in eigen huis 
wist te houden. De remonte van 
Nijnsel gaat intussen maar door, 
terwijl Boskant en Rhode nog geen 
eindspurt hebben ingezet.

Door Martijn Klerks.

Ollandia – FC de Rakt 2-2 (0-1)
Misschien was het spanning op weg 
naar de ooit zo zekere titel, misschien 
was het de afwezigheid van de aan 
zijn knie geblesseerde Carlo Siemons. 
Hoe dan ook verloor Ollandia zon-
dag twee heel dure punten in de race 
om het kampioenschap in de vijfde 
klasse. ‘We hebben heel slecht ge-
voetbald, ik had in de rust wel negen 
spelers kunnen wisselen’, sipte coach 
Gerard van Zutphen na afloop. Ge-
lukkig was er de 41-jarige (!) John 
van de Meerendonk, die de ploeg op 
sleeptouw nam en uiteindelijk voor 
de aansluitingstreffer tekende, na 
ruim een uur spelen. Tien minuten 
voor tijd kopte een Udense verdedi-
ger de voorzet van René Raaymakers 
in eigen doel. Daarmee was er toch 
nog een puntje voor Ollandia, dat 
voor het eerst deze competitie niet 

meer op kop gaat. De ploeg moet 
hopen op een misstap van NLC om 
kampioen te worden.

Nijnsel – Ravenstein 2-1 (0-1)
‘Een noodzakelijke overwinning’, 
volgens coach Theo Hageman, en 
ook een goede overwinning. Nijnsel 
is zonder uitgesproken spits toch de 
meest productieve ploeg van de vijf-
de klasse (52 goals in 18 wedstrijden, 
eentje méér dan het Ollandia van de 
gebroeders Erven). Zondag boekte 
de ploeg op d’n Eimert alweer de 
derde overwinning op rij, en nestel-
de Nijnsel zich op de vierde plaats, 
één punt achter Ravenstein en met 
nog een inhaalwedstrijd (donderdag 
tegen FC de Rakt) voor de boeg. In 
eigen huis was Nijnsel lang de betere 
ploeg, zonder dat in de score uit te 
drukken. Sterker nog: door een zon-
dagsschot kwam tegenstander Ra-
venstein op voorsprong, en pas na 
ruim een uur kwam het antwoord in 
de gelijkmaker van Leon Peters. De 
inmiddels vaste omzetting van coach 
Hageman, een aanvaller voor een 
verdediger, had toen al plaatsgevon-
den. Tien minuten voor tijd maakte 
Paul van der Rijt de winnende goal 
uit een penalty.

Boskant – Mariahout 0-1 (0-1)
‘Aan het publiek kan het niet gele-

gen hebben, dat was er zoals bij al 
onze wedstrijden op zaterdagavond. 
Maar wij hebben anderhalf uur lang 
bijna niet gevoetbald.’ Boskant-
coach Theo van Lieshout was hard 
in zijn oordeel over de ploeg die hij, 
vlak voor zijn vertrek naar Rhode, zo 
graag had laten promoveren. Maar 
week na week komt er steeds meer 
zand in de Boskantse motor, uit de 
laatste drie wedstrijden haalde de 
ploeg slechts vier punten. Zaterdag 
was de stilstand compleet. Tegen 
het stugge Mariahout wist Boskant 
tot maar twee uitgespeelde kansen 
te komen. Die gingen er niet in, en 
uit een slecht weggewerkte voorzet 
kwam er wel een goal voor Ma-
riahout. ‘Ze doen het niet expres’, 
vergoelijkte Van Lieshout na afloop. 
Maar als zondag tegen ASV ‘33 het 
zelfvertrouwen niet hervonden is, 
gaat dit seizoen als een nachtkaars 
uit.

Rhode – Avanti ‘31 1-2 (0-1)
Een half seizoen geleden was de uit-
wedstrijd tegen buurman Avanti uit 
Schijndel hét keerpunt in een tot dan 
toe slecht verlopen competitie voor 
Rhode. Maar na de periodetitel van 
twee weken geleden lijkt de lande-
righeid er weer in te zijn geslopen 
op sportpark de Neul. En daar wordt 
coach Ronald Tielemans toch wat on-
gerust van: ‘We spelen zonder druk 
omdat we de nacompetitie hebben 
gehaald, maar inmiddels spelen we 
ook zonder schwung. En dus spelen 
we zelfs in deze derby heel matig, en 
verliezen we dan ook terecht. Zo kun 
je je niet voorbereiden op de nacom-
petitie.’ Veel Rhode-spelers haalden 
zondag hun niveau niet, en via twee 
persoonlijke fouten, waarvan de eer-
ste nog op slag van rust ook, had 
Avanti de wedstrijd al rap beslist. De 
1-2 van Coen van Hout kwam te laat 
en bleef zonder vervolg. Zondag kan 
Rhode laten zien dat het heus nog 
wel swingt, uit bij koploper en bijna-
kampioen Erp.

Twee uitwedstrijden voor Ollandia
Donderdagavond 18/4 staan er 
in klasse 5H de laatste inhaal-
wedstrijden op het programma, 
waarna het gespeelde aantal 
wedstrijden weer gelijk zal zijn. 
Hiervoor moet Ollandia naar Ge-
monde, waar de derby tegen Irene 
op het programma staat. Beide 
teams hebben verschillende be-
langen, want Ollandia strijdt voor 
het kampioenschap, terwijl Irene 
speelt voor klassebehoud. Maar 
Ollandia moet alleen naar boven 
kijken en zorgen dat Irene de be-
nodigde punten maar tegen an-
dere tegenstanders haalt. 

Zondag a.s. moet Ollandia naar 
sportpark De hoef in Loosbroek. 
Daar zal WHV Ollandia onbevan-
gen tegemoet treden want ze zijn 
vrij van degradatie en ook kans 
op promotie is verkeken. Dit zijn 
vaak toch lastige tegenstanders 
en Ollandia zal zich daarom ook 
niet moeten laten verrassen. Ook 
voor de overige jeugd en seni-
oren teams zijn er in het week-
end weer wedstrijden, maar ook 
doordeweeks staan er nog diver-
se wedstrijden op het program-
ma. Houd daarom regelmatig via 
www.ollandia.nl. de laatste infor-

matie en wijzigingen in de gaten.  

Vv Ollandia Penaltybokaal.
Op zaterdag 20/4 zullen vanaf 
15.30 uur de diverse jeugdteams 
weer aantreden tegen de ouders, 
waarbij de jeugd zal willen aan-
tonen dat het kan winnen van de 
“oudjes”. Aansluitend zal er dan 
door de kinderen die het meest 
hebben gescoord in de voorron-
den, weer worden gestreden om 
de fel begeerde  “vv Ollandia Pe-
naltybokaal”. 
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren za 13/4: 
Boskant 1-Mariahout 1  0-1
Uitslagen senioren zo 14/4:
Festilent 2-Boskant 2  3-5
Nijnsel 4-Boskant 3  0-2
Boskant 4-Schijndel 6  1-12
Boskant 5-Keldonk 4  3-2
Boskant 6-Avesteyn 6  0-0
Schijndel 12-Boskant 7  5-1

Uitslagen jeugd za 13/4:
Schijndel A2-Boskant A1  0-6
Boskant B1-Schijndel B3  4-3
Boskant B1-VOW B1  3-1
Avanti C2-Boskant C1  5-4
Boskant D1-Nijnsel D1G  6-3
Schijndel/Vitam E4-Boskant E1  0-2
Boskant E1-Mariahout E1  0-0
Boskant E2-Boekel Sport E3  5-2
SCMH E7-Boskant E2  3-3
Boskant F1-Rhode F7  2-1
Best Vooruit mini F2-Boskant F1  3-5

Programma senioren zo 21/4: 
ASV’31 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-Olympia 2  11.30u.
Boskant 3-ASV’31 3  12.00u.
Boskant 4  vrij
Boekel Sport 5-Boskant 5  11.00u.
Irene 3-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Irene 4  09.30u.
Boskant VR1-Prinses Irene VR3  10.00u.

Programma jeugd woe 17/4:
DVG F3-Boskant F1  v.18:15u
Programma jeugd do 18/4:
Boskant D1-Rhode D2  a.19:00u
Boskant E1-Erp E2  a.18:30u
Rhode E4-Boskant E2  v.17:45u
Programma jeugd za 20/4:
Boskant A1-RKVV Keldonk A1  a.14:30u
Erp B2-Boskant B1  a.14:45 v. 13:30u
Boskant C1-ASV’33 C2  a.13:00u
Blauw Geel’38 D5-Boskant D1  v.10:15u
Boskant E1-Gemert E2  a.9:30u
Boskant E2-Nijnsel E1  a.9:30u
Erp F5-Boskant F1  v.9:30u
Boskant mini F-Essche Boys mini F a.10.30u.

Ollandia

Uitslagen senioren zo 14/4:
Ollandia 1-Fc de Rakt 1 2-2
Ollandia 3-Avesteyn 3   1-2
Ollandia 3-ASV’33 3   2-2
Ollandia 4-Fc de Rakt 6   4-1
Mierlo Hout Vr2-Ollandia Vr1   5-1
Venhorst Vr1-Ollandia Vr1   4-1

Uitslagen jeugd za 13/4:
Ollandia B1-Sparta’25 B2   8-1
Ollandia C1G-Rhode C2G   5-4
Gemert D3-Ollandia D1G   2-1
Ollandia E1G-Rhode E2    3-9
Ollandia E2-Gemert E12   9-3
Ollandia E2G-VOW E3   2-6
Avanti’31 F3G-Ollandia F1G   2-9
Rhode F9-Ollandia F2G   3-9

Programma senioren do 18/4: 
Irene 1-Ollandia 1   18.45u
Zo 21/4: 
WHV 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Bruheze 2   11.00u
ELI 3-Ollandia 3  11.00u
WHV 5-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Vr1-Erp Vr1   10.00u
Di 23/4: 
Ollandia 3-Rhode 4   19.30u
Do 25/4: 
Ollandia 4-Schijndel/VITAM 12  19.30u

Programma jeugd woe 10/4: 
Ollandia E2-Gemert E12   18.45u
Za 20/4: 
Gemert B3-Ollandia B1  v:12.00u
Mariahout C1-Ollandia C1G  v:11.45u
Ollandia D1G-WEC D1G   12.00u
Ollandia E1G-Boekel Sport E2G   9.30u
VOW E4M-Ollandia E2  v:8.30u
Sparta’25 F4-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia F2G-Mariahout F2   10.30u
Ma 22/4: 
Ollandia D1-VOW D1  18.45u
Wo 24/4: 
Ollandia B1-Rhode B1  19.00u

Ollandia C1-SV Brandevoort C1   19.00u

 Rhode

Uitslagen senioren zo 14/4:
Rhode 1 - Avanti 1 1-2 
Rhode 2 - NWC 2 1-2
Rhode 3 - Stiphout Vooruit 2 1-1 
Gemert 7 - Rhode 4 5-0
Schijndel 6 - Rhode 5 7-0 
Rhode 6 - DVG 5 2-1
Avanti 7 - Rhode 7 7-0
Rhode 8 – Schijndel 9 3-0
Blauw Geel 16 - Rhode 9 5-2
UDI 13 - Rhode, 10 2-2
Rhode VR1 - Mariahout VR1 2-0 

Uitslagen jeugd ma 8/4: 
Rhode B4-Irene B1G  2-3
Schijndel/VITAM D3G-Rhode D1G  2-3
MVC D2-Rhode D2  3-2
Rhode E3-Sparta’25 E4  6-2
Rhode E6G-Boekel Sport E5G  3-5
Rhode F3-Avanti’31 F2  1-3
Rhode F8-Avanti’31 F5  3-1
Uitslagen jeugd di 9/4:  
Rhode B3-Boekel Sport B3  2-1
Rhode C2G-Gemert C3  0-0
Rhode C3-SCMH C2  7-1
SC Helmondia E1-Rhode E1  1-7
Uitslagen jeugd woe 10/4:
Rhode A2-Schijndel/VITAM A2  2-3
Gemert B3-Rhode B2  0-4
Rhode E7-Schijndel/VITAM E7  4-3
Rhode F1-Mierlo Hout F1  3-0
Boekel Sport F7-Rhode F6G  1-7
Rhode F7-Schijndel/VITAM F5  2-7
Uitslagen jeugd do 11/4: 
Rhode C1-Vitesse’08 C1  6-0
Rhode E1-DVG E1  1-2
Rhode F4-DVG F2  4-2
Uitslagen jeugd za 13/4:
ST Sparta’18/Kronenb. A1-Rhode A1  2-3
Mariahout A1-Rhode A2  2-0
Rhode B1-HVCH B1  1-4
Rhode B2-Blauw Geel’38 B3  0-3
Gemert B4-Rhode B4  0-1
Gemert C1-Rhode C1  2-1
Ollandia C1G-Rhode C2G  5-4
Rhode C3-Blauw Geel’38 C6  4-2
Rhode C4-Boekel Sport C3  5-1
Rhode C5-Avanti’31 C3  0-2
WEC MB1-Rhode MB1  2-2
VOW MC2-Rhode MC1  0-0
Rhode D1G-Blauw Geel’38 D2  3-1
Rhode D2-Blauw Geel’38 D5  9-1
Erp D2-Rhode D3G  4-1
Sparta’25 D5-Rhode D4  1-12
Blauw Geel’38 D10-Rhode D5  5-0
Rhode D6-SJVV D3M  1-3
Rhode E1-MULO E1  4-3
Ollandia E1-Rhode E2  3-9
Rhode E3-ASV’33 E1G  5-3
ELI E1G-Rhode E4  6-3
Rhode E5-Blauw Geel’38 E9  9-1
Blauw Geel’38 E11-Rhode E6G  4-3
Rhode E7-Blauw Geel’38 E13  0-4
Blauw Geel’38 E15-Rhode E8G  5-2
Rhode E9-Blauw Geel’38 E14  1-1
Blauw Geel’38 E16-Rhode E10  1-6
Deurne F1-Rhode F1  1-3
Rhode F2-Boekel Sport F3  5-0
Blauw Geel’38 F4-Rhode F3  1-6
Rhode F4-Gemert F4  3-2
Sparta’25 F4-Rhode F5  1-0
Rhode F6G-Blauw Geel’38 F16  6-2
Boskant F1-Rhode F7  2-1
Blauw Geel’38 F14-Rhode F8  1-7
Rhode F9-Ollandia F2G  3-9
Rhode F10-Blauw Geel’38 F13M  0-1
VOW F4-Rhode F11  1-17

Programma senioren zo 21/4:
Erp 1 – Rhode 1 14:30u
Bekkerveld 2 - Rhode 2 11:00u
ELI 2 - Rhode 3 11:30u
Blw.Gl’38/JUMBO 9 - Rhode 4  12:00u
Rhode 5 - Sparta’25 8 10:00u
Rhode 6 - Volkel 4 12:00u
Blauw Geel’3814 - Rhode 7 12:00u
Avesteyn 6 - Rhode 8 12:00u
Rhode 9 - UDI’19/Beter Bed12 12:00u
Rhode 10 - HVCH 8 10:00u
Rhode VR1 - Boekel Sport VR1 10:00u
Veteranen – Nijnsel 16:30u

Programma jeugd woe 17/4: 
Rhode D4-Gemert D4  19:00u
Boerdonk E1G-Rhode E6G  18:30u

Gemert E8-Rhode E7  18:30u
Rhode E9-Boekel Sport E7G  18:45u
Rhode E10-VOW E4M  18:30u
Gemert F3-Rhode F5  18:30u
Programma jeugd do 18/4: 
Nooit Gedacht C1G-Rhode C1  19:15u
Boskant D1-Rhode D2  19:00u
Rhode E4-Boskant E2  18:30u
Rhode F2-Blauw Geel’38 F5  18:30u
Programma jeugd za 20/4:
Rhode A1-Boekel Sport A1  14:30u
Rhode A2-SCMH A1  16:15u
Boekel Sport B1-Rhode B1  14:45u
Avanti’31 B2-Rhode B2  13:00u
Blauw Geel’38 B4-Rhode B3  14:30u
Rhode B4-DVG B2  14:30u
Rhode C1-Olympia’18 C1  13:00u
Rhode C2G-Sparta’25 C2  13:00u
Irene C1-Rhode C3  13:00u
Rhode C4  vrij
Blauw Geel’38 C7-Rhode C5  13:00 u
Rhode MB1-SC St Hubert MB1  14:30u
Rhode MC1-Avesteyn MC1  13:00u
Bruheze D1-Rhode D1G  10:45u
ASV’33 D2-Rhode D2  10:30u
Rhode D3G-Boekel Sport D2G  11:30u
Rhode D4-ASV’33 D3  11:30u
Rhode D5-Sparta’25 D4  11:30u
Mierlo Hout D6-Rhode D6  11:45u
Avanti’31 E1G-Rhode E1  9:30u
Rhode E2-Mariahout E1G  9:15u
Stiphout Vooruit E4G-Rhode E3  10:45u
Rhode E4-Boekel Sport E3  9:15u
Boekel Sport E4-Rhode E5  10:30u
Rhode E6G-MVC E2M  9:15u
Mierlo Hout E7-Rhode E7  10:30u
Rhode E8G-Erp E4  9:15u
Sparta’25 E7-Rhode E9  9:15u
Rhode E10-ELI E3  9:15u
Rhode F1-Mierlo Hout F1  10:30u
WEC F2-Rhode F2  10:30u
Rhode F3-Rhode F4  10:30u
Rhode F5-Nijnsel F1G  10:30u
Sparta’25 F7G-Rhode F6G  10:30u
Rhode F7-Blauw Geel’38 F7  10:30u
Rhode F8-ASV’33 F4  10:30u
Blauw Geel’38 F11G-Rhode F9  10:15u
RKVV Keldonk F2-Rhode F10  10:30u
Rhode F11-Venhorst F5  11:15u
Mini-pupillen onderling aanvang  
10:00u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren di 9/4: 
Nijnsel 6 - Erp 6    2-2
Nijnsel A1 - SCMH A1   2-0
Uitslagen senioren zo 14/4:
Nijnsel 1 - Ravenstein 1    2-1
Nijnsel 2 - Mariahout 2    1-1
RKVV Keldonk 2 -  Nijnsel 3    2-0
Nijnsel 4 - Boskant 3    0-2
Nijnsel 5 - DVG 4    1-4
Avanti’31 VR1 - Nijnsel VR1   1-1
Nijnsel VR2 - Nijnsel VR3   6-0

Uitslagen jeugd za 13/4
Nijnsel A1 - VOW A1   uitg
Handel B1 - Nijnsel B1   uitg
RKVV Keldonk C1G - Nijnsel C1G   5-0
Nijnsel C2 - DVG C2    5-1
Boskant D1 - Nijnsel D1G   6-3
Nijnsel E1 - Sparta’25 E2    4-3
Sparta’25 E5 - Nijnsel E2G    7-2
Sparta’25 E6G - Nijnsel E3    2-11
Nijnsel F1G - Schijndel/VITAM F6     3-2

Programma senioren do 18/4:
Nijnsel 1 - FC de Rakt 1 18:45u
Programma senioren zo 21/4:
OVC’63 1 - Nijnsel 1 14:30u
Blauw Geel’38 5 - Nijnsel 2 10:00u
Nijnsel 3 - Mariahout 3 12:00u
Schijndel/VITAM 5 - Nijnsel 4 12:00u
Schijndel/VITAM 6 - Nijnsel 5 10:00u
RKVV Keldonk 4 - Nijnsel 6 11.30u
Nijnsel VR1 - Berghem Sport VR1 12:00u
Handel VR1 - Nijnsel VR2 10:30u
Nijnsel VR3 - RKVV Keldonk VR1 10:00u
Rhode vet - Nijnsel vet    (za)  16.30u

Programma jeugd woe 17/4:
Handel B1 - Nijnsel B1 18:45u
VOW E2 - Nijnsel E1 18:30u
Programma jeugd za 20/4: 
Nijnsel A1 - RKPVV A1 14:30u
Venhorst B1 - Nijnsel B1 14:30u
Nijnsel C1G - Venhorst C1 13:00u
ELI C3 - Nijnsel C2 12:30u

Nijnsel D1G - Rood Wit’62 D4 11:30u
Boskant E2 - Nijnsel E1 9:30u
Nijnsel E2G - Mariahout E2 10:00u
Nijnsel E3 - Avanti’31 E4G 10:00u
Rhode F5 - Nijnsel F1G 10:30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 10/4
1 Echtpr. v.Erp 65,00 % 2 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.hommel 63,75 
% 3 Dms. N.Lathouweras- Z Be-
vers 57,50 % 4 Dms. A.v.Genugten- 
W.v.gerwen 53,75 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 10/4: 
A lijn:1.Truus v Heesch-Addie Rijkers 
56.94 % 2.  Joop en Marianne Mul-
ler 56.25% 3. Nellie v.d.Vleuten-Jan 
.v.d.Velden 55.56 % 4. Mia Poels-Ria v 
Zon 54.86 % B lijn: 1.Ardie v Bakel-Riet 
Verstappen 59.72 % 2.Bert Foolen-Ger 
Vervoort 57.64%. 3.Ad v.d.Brand-Leny 
Wijn 50.69 % 4.Ageeth Schevers-Ma-
ria Bloem 50.00 % zie ook www.den-
einder.nl
 
Bridgeclub Beckart 

Uitslag 11/4:
A-lijn 1. Nellie & Ad Vervoort 59.37; 
2.; Harrie & Jan v. Erp 58.35; 3. Mieke 
& Frans v.d. Ven 55.20; 4. Riet & Cees 
v. Hout 54.68.
B-lijn: 1. Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 
69.16; 2.Annie Kastelijn & Addy Rij-
kers 58.75; 3.
Betsie  & Jan v. Gerwen 54.58; 4. Lies-
beth v. Dijk & Nelly Philipsen 54.16. 

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 10/4:
A-lijn : 1. Frank Heijckmann & Leon 
Heijckmann 67,64 2. Theo Jans-
sen & Robert Janssen 59,10 3. Ad 
van Helvoort & Jan van Lanen 58,26 
4.   Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 56,88  B-lijn 1. Lia van Ham 
& Leny Kremers 60,42 2. Jos van 
Rijbroek-Vervoort & Harrie van Rij-
broek     55,42 (3) Harrie Hol & Ad 
van Kaathoven 55,00 (3) Jetty van der 
Velden & Dirk Gillissen 55,00 C-lijn 1. 
Netty Leijtens & Nel van der Pijl 59,03 
2.   Mieke van Lankveld & Ton Soons 
56,25 3. Bep Machielsen & Joost van 
Heertum 53,19 (4) Jo Kremers & Har-
rie Kremers 52,78 (4) Jan Verbunt & 
Christ Verhoeven 52,78

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 9/4
A-lijn: 1.Riet v.Hout & Corry Kaste-
lijn 65,00 % 2.Hilly v.Bosbeek & Ria 
Swinkels 57,50 % 3.Toon & Marietje 
v.Schaijk 53,75 % 4.Cees v.Hout & Jo 
Verhoeven 53,33 % B-lijn: 1.Mieke 
Toebast & Toos Vissers 62,92 % 2.Jana 
v.d.Acker & Anny v.d.Hurk 61,67 % 
3.Harry & Marietje v.d.Wijgert en Joke 
Petit & Maria Rijken 55,83 % 

KBO  Zijtaart 

Competitie 12/4
A-lijn:1.Adriaan v.d.Tillart & Petra 
v.d.Hurk 63,19 % 2.Mien Verhoeven 
& Mien Vissers 55,21 % 3.Harry Lu-
cius & Tonnie Kivits 54,17 % 4.Toos 
v.Berlo & Cor Mollen 53,47 % B-lijn: 
1.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk 
65,63 % 2.Mies & Jo v.d.Burgt 57,50 
% 3.Mien v.d.Crommenacker & Ma-
ria Rijken 56,25 % 4.Anny v.d.Hurk & 
Mientje v.d.Tillaart 53,75 %. 

BC ’t Koffertje

Uitslag van 15/4:
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 67,36; 2 Cees Laas & Sjef van 
Rooij en Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 55,90; 4 Hetty van Geffen & Wil 

Schilder 55,21 B-lijn: 1 Jan van Rooij 
& Piet Voss 62,50; 2 Herman Pauw & 
Leny van de Wall 59,03; 3 Jan Derks 
van de Ven & Gerard Verkade 57,99; 4 
Ben van de Hoef & Wim Stierum 56,94 
C-lijn: 1 Coen Meuwissen & Geert van 
der Zanden 68,75; 2 Corry van der 
Hamsvoort & Jeanne de Kruijf 66,25; 
3 Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 
58,13; 4 Maria Bloem & Ria Goosens 
53,65

Bridgeclub De Neul

Uitslag 15/4:
A-lijn: 1. Mia Poels & Peter Wagenaar 
62.80; 2. Nellie & Ad Vervoort  56.85; 
3. Ria & Toon Habraken 56.55; 4. Ma-
riëlle v.d. Ven & Fons Raaijmaakers 
56.25.
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 57.99; 2. Corry v. Niftik & 
Ria v. Zon 57.50; 3. Hennie v.d. Linden 
& Ria Theunis 56.94; 4. Marianne & 
Harrie Timmermans 55.21.
C-lijn: 1. Harrie Kremers & Jan Tacken 
61.16; 2. Sjef vd Kerkhof & Rinus Kui-
pers 59.22; 3. Josien v.d. Berkmortel & 
Jan v. Gerwen 56.43; 4. Stephan v.d. 
Wiel & Johan Braken 55.39.
Voor alle uitslagen zie 
www.bcdeneul.nl

hardlopen

Fortuna ‘67

6 april Nuenen Drietip Zwemloop  
Jongens 500 m zwemmen en 5.000 m 
lopen
Bas Gibbels zwemmen 6.33, lopen 
21.23 (3e)
Meisjes 500 m zwemmen en 5.000 m 
lopen
Anne Gibbels zwemmen 6.32, lopen 
25.46 (2e)

9 april Geldrop Trimloop  
MannenTrim 5.000 m
Henry Wijffelaars 22.24
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 25.13
MannenTrim 10.000 m
Peter van Rooij 55.32
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 54.41

13 april Dodewaard Lenteloop  
MannenTrim 10.000 m
Mari van Houtum 45.43
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke van Boxmeer 58.45

13 april Almkerk Stratenloop van 
Almkerk  
Mannen45 10.000 m
10 Peter van Rooij   54.14
Vrouwen35 10.000 m
4 Pam van den Hurk 54.46
Vrouwen45 10.000 m 
2 Tineke  Mous   51.50

14 april Gemert Molenbroektrimloop  
MannenTrim 15.000 m
Jeffrey van Hout 59.37
Jos van Uden 1.11.32
Luc Minderhoud 1.19.02

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
Concordia A1-Swift A1  4-6
BIO B2-Concordia B2  5-1 
Concordia C1-BMC C2  8-2
Concordia D1-BMC D1  3-1 
Boskant E1-Concordia E1  1-2
Concordia E2-JES E2  8-0
Boskant F1-Concordia F1  7-0
Concordia W1-Be Quick W2  9-0

Programma woe 17/4:
Concordia 4-Nijnsel 2  a. 20.00u. 
Tovido W1-Concordia W1  v. 17.00u.
Programma za 20/4:
DDW A1-Concordia A1  v. 14.00u. 
Altior D1-Concordia D1  v. 12.15u. 
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Uitslagenhockey Heren en dames 1 MHC stralen in 
nieuw tenue

Stuk voor stuk stonden de spelers en leiders van heren van MHC te stralen. Afgelopen zondag werden ze op 
de foto gezet met de nieuwe tenues, die ze gekregen hebben van Bakkerij Bekkers en Rabobank STOS. De 
komende jaren komen de teams weer goed verzorgd voor de dag, dat is duidelijk.

Prachtige overwinning op HCAS

Afgelopen zondag speelde Rooi 
dames 1 thuis tegen HCAS. Met 
HCAS op de 3e en Rooi op de 2e 
plek op de ranglijst beloofde het 
een spannende pot te worden. 
Rooi begon de wedstrijd niet he-
lemaal scherp en werd wakker ge-
schud door enkele doorschieters 
van HCAS. 

Gelukkig was het wel Rooi die in 

de 20e minuut de 
score opende. Door 
een afschuif op Lisa 
van de Ven bij de 
strafcorner werd het 
1-0. Een kwartier 
later kwam de bal 
via een mooie aan-
val bij Corinne van 
Uden terecht die 

hem netjes in de linkerhoek plaats-
te: 2-0, wat ook de ruststand was. 
Het begin van de 2e helft was een 
mooie pot met kansen aan beide 
kanten. Keepster Renee van den 
Broek zorgde er echter voor dat 
haar doel leeg bleef. Het 3e doel-
punt was daardoor voor de Rooise 
dames: Floor Rooijakkers wist na 
een slag van Iris van de Loo ook 
het net te vinden. Even later was 

het weer Iris van de Loo met een 
belangrijke actie: zij scoorde de 
4-0. Rooi kwam in een flow van 
mooi spel en de doelpunten bleven 
komen. Hilde Sijbers maakte via de 
strafcorner de 5-0.  De sfeer kwam 
er steeds meer in en het publiek 
kreeg een prachtige wedstrijd te 
zien. Een aanval leidde ertoe dat 
de bal op de doellijn werd gestopt 
door het lichaam van een verde-
diger van HCAS: strafbal. Karien 
Thielen wist deze om te zetten in 
de 6-0, de eindstand. 
Bedankt voor alle support en de ta-
lenten van de maand Pien en Sterre 
die zeker geluk hebben gebracht! 
Volgende week staat in Veghel de 
uitwedstrijd tegen Geel-Zwart op 
het programma, dichtbij dus we 
zien u aan de lijn!

Concordia E1-Prinses Irene E2  a. 10.00u. 
Concordia F1-OVC’63 F1  v. 08.30u. 
Conc. W1-De Korfrakkers W1  a. 10.00u.
Programma zo 21/4:
Concordia/Bosk. 1-Klimroos 1  a. 13.00u. 
Concordia/Boskant 2  a. 10.30u.
Programma di 23/4:
Spes A1-Concordia A1  a. 19.00u.

Odisco

Uitslagen Woe 10/4:
Corridor 5 - Odisco 2 8 - 8
Do 11/4:
Odisco A1 - De Korfrakkers A3   3 - 9
Za 13/4:
Winty A1 - Odisco A1      6 - 4
Avanti (S) C2 - Odisco C1      2 - 2
Celeritas (S) E1 - Odisco E1    3 - 1
Z0 14/4: 
Geko 1 - Odisco 1      7 – 7

Programma Za 20/4:
Odisco C1 - Altior C3              10:00u
Odisco E1 - Avanti (S) E1   11:15u

Zo 21/4:
Odisco 1 - Spoordonkse Girls 1 10:30u 

Ma 22/4:
Boskant E1 - Odisco E1   18:30u
Woe 24/4:
Boskant/Concordia 5-  Odisco 2      20:00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-De Eendracht 1 6-3
Nijnsel 2-Flash 3  2-9
Boskant/Concordia 5-Nijnsel 3  5-7
Altior B2-Nijnsel B1  10-5
Winty B1-Nijnsel B2  10-1
Vessem D1-Nijnsel D1  3-7
TOG E1-Nijnsel E1  1-6

Programma Woe 17/4: 
Concordia/Boskant 4-Nijnsel 2  v 19.15u.
Za 20/4:
Nijnsel B1-Avanti (S) B1  a 14.45u. 
Nijnsel B2-Rosolo B3  a 13.30u. 
Nijnsel B3-Avanti (S) B2  a 12.15u. 
Nijnsel D1-Celeritas (S) D1  a 11.30u. 
Nijnsel E1-SCMH E2  a 10.30u. 
Nijnsel F1-Boskant F1  a 9.30u. 
Zo 21/4
Weebosch 1-Nijnsel 1  v 10.15u. 

MHC heren 1 verslaat Nuenen
Gehuld in nieuw tenue begon MHC 
heren 1 zondag aan de wedstrijd te-
gen Nuenen. Dit beloofde een las-
tig duel te worden. De tegenstander 
vecht tegen degradatie, maar had 
voorafgaand aan deze wedstrijd 
een goede serie neergezet.

Het tempo in de wedstrijd was di-
rect hoog. Na enkele kleine kans-
jes over en weer, was het Frank 
Gräper die knap de keeper om-
speelde en met een listig balletje 
de lijnstop van Nuenen verschalk-
te. De tegenstander leek niet goed 
met deze tegenslag om te kunnen 
gaan. Vijf minuten later scoorde 
wederom Frank Gräper  de 2-0. 

Rooi bleef hierna de bovenlig-
gende partij. Dit resulteerde in de 
blessuretijd van de eerste helft in 
een strafcornerdoelpunt van Wil-
lem van der Heijden.

De wedstrijd leek met deze stand 
al gespeeld en MHC liet de tegen-
stander in het begin van de tweede 
helft dan ook het spel maken. Lan-
ge tijd werkte deze tactiek goed, 
totdat Nuenen profiteerde van een 
blunder van de scheidsrechter en 
hiermee onterecht de 3-1 op het 
scorebord bracht. Voor Rooi was 
het hierna zaak om de laatste tien 
minuten rustig uit te spelen. Dit 
lukte goed omdat Nuenen zijn kruit 

verschoten leek te hebben. Willem 
van der Heijden kon zelfs zijn twee-
de strafcorner scoren en bracht 
daarmee de eindstand op 4-1.

MHC staat op de ranglijst nog 
steeds derde, maar door het ver-
lies van koploper Maastricht is het 
verschil met deze ploeg nog maar 
drie verliespunten. De eerste plaats 
is overgenomen door Geel-Zwart, 
dat vier punten meer heeft. De 
komende weken speelt Rooi nog 
tegen deze beide concurrenten, 
dus is een goede klassering aan 
het eind van het seizoen met nog 
vijf wedstrijden te gaan nog steeds 
in zicht.

waterpolo

Waterpolodames Argo 
nemen revanche
Afgelopen zaterdag hadden de 
dames van Argo even wat recht 
te zetten na de blamage van het 
weekend daarvoor. 

Daar werd in de uitwedstrijd tegen 
de nr. 8 Lutra zo slecht gespeeld 
dat Argo nog geen eens aanspraak 
kon en mocht maken op punten. 
Cynisch genoeg is juist deze wed-
strijd wellicht aanleiding geweest 
voor de uitstekende prestatie van 
Argo in de thuiswedstrijd tegen de 
nr. 3 uit de competitie. De dames 
van SBC2000 uit Breda werden de 
dupe van de dadendrang van de 
Argo. Volledig geconcentreerd en 
met maar 1 doel voor ogen vlogen 
de dames uit Rooi de wedstrijd in 
en na het 1e part stond het maar 
liefs 6-0. Een ongelofelijke score 
tegen SBC2000, een geduchte te-
genstander waar Argo het in de 
uitwedstrijd erg moeilijk mee had. 
Deze wedstrijd werd met 7-8 ge-
wonnen door Argo. 

Dat geeft ook direct ook met wel-
ke instelling Argo in het water lag, 
de dames wilden laten zien dat de 
wedstrijd tegen Lutra een eenmalig 
slippertje was en ze niet voor niets 
kampioenskandidaat 1 zijn in deze 
competitie! Door het verloop van 
de wedstrijd kon coach Anja van 
Wanrooij zonder problemen al haar 
dames de nodige speeltijd geven 
en de vaste basis vaker op de bank 
zetten. Met een eindstand van 
13-6 wordt het duidelijk dat Argo 
ook in de breedte gegroeid is, iets 
wat noodzakelijk is om de compe-

titie volgende jaar in de Bond met 
vertrouwen tegemoet te zien. En 
dat de promotie gaat plaatsvin-
den lijkt nu wel zo goed als zeker. 
Met nog 2 wedstrijden voor de 
boeg, heeft Argo voldoende aan 
2 punten om zichzelf kampioen te 
mogen noemen. Bij winst op vrij-
dagavond 26 april tegen Nayade in 
Best kan de champagne geopend 
worden, anders wordt het zaterdag 
de 27e uit tegen Njord in Veldho-
ven. Doelpunten zijn er gemaakt 
door Josine Raaijmakers (4x), Mo-
nique van Nielen (3x), Liesbeth 
vd Korst (3x), Gabri van Boxmeer 
(1x), Renske vd Burgt (1x), Lotte 
van Schijndel (1x).

Uitslagen waterpolo:
D1 – DBD  16-4
Dames 1 - SBC-2000 13-6
E1 – PSV  6-12
E2 – Aegir  4-4

Programma waterpolo Zo 21/4
DZT`62 - C1, in De Wiemel te 
Deurne 14.45u
Heren 2 - Lutra, in Z.I.B.- Best te 
Best 16.00u

Zwemmen
Komend weekend wordt in zwem-
bad ‘De Neul’ de 36e Compass 
Pools 24 uurs Zwemmarathon 
gezwommen. Deze begint vrij-
dagavond om 20.00 uur en ein-
digt zaterdagavond om 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om 
te komen kijken, ook ’s nachts. De 
toegang is gratis. Meer informatie 
op www.zw-argo.nl/marathon

Frank Gräper werd de man van de wedstrijd.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

17 april 
Guido Weijers

Mariendael

17 april 
Roois Biergilde
café Van Ouds

18 april 
Lezing KBO Sint-Oedenrode

De Beurs

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

18 april 
Film “El secreto de sus ojos” van 

Juan José Campan
Mariendael

19 - 21 april 
Wandel-Yoga weekend

leef & Vind

19 - 20 april
Compass Pools 24-uurs 

Zwemmarathon
Zwembad de Neul

20 april 
Culinair concert 
‘back to the 60’s‘
De Vriendschap

20 - 21 april
Nationale Open Golfdagen

Golfclub de Schoot

20 - 21 april
Vresselse 

Beeldhouwers exposeren
Vresselseweg 69

20 april
Nijnsel meets...

De Goede Herder

20 - 21 april 
Theatervoorstelling 

Vetus Novus
Hoveniersbedrijf Leermakers

20 april 
Kroegkoning van de nacht

café Oud Nijnsel

20 april
Bobby Bingo Band
café d’n Dommel

20 april 
Third Half

café Van Ouds

21 april 
Olat wandelsportvereniging

Oirschot

21 april 
Gesprek te Pas

Damiaancentrum

21 april 
Onderling judotoernooi
Sporthal de Kienehoef

21 april 
Concert Roois Kamerkoor

De Knoptoren 
Sint-Oedenrode

22 - 23 april 
Gratis juridische workshop

Bekkers Adviesbureau

24 april
Scholenvoetbal toernooi

Sportpark De Neul

26 - 27 april 
Toneelvoorstelling 

Vetus Novus
Hoveniersbedrijf Leermakers

27 april 
Con Forza & 

Sixties Tribute Band
De Beurs

27 april 
Prijsuitreiking kroegkoning van de 

nacht/pré koninginneparty
café Oud Nijnsel

28 april 
Kom maar Achterom

Sint-Oedenrode

29 april 
A-meezing Rooi

Centrum Sint-Oedenrode

2 mei 
Onderonsje: spellen spelen

Damiaancentrum

4 mei 
Dodenherdenking 
Oorlogsmonument 

Sint-Oedenrode

5 mei 
Bevrijdingsdag
Sint-Oedenrode

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

5 mei 
Boskant Open Air 
De Vriendschap

5 mei 
Vroege-vogelexcursie
vertrek vanaf Markt

5 mei 
Pannenkoeken bakken! 

Kinderboerderij

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

7 mei 
KBO fi lm: Angela’s ashes

Odendael

7 mei 
Lezing Marente de Moor

Kasteel Henkenshage

8 mei 
90’s WOW
De Beurs

11 mei 
Lentekoopavond

12 mei 
Open podium voor

 jong muzikaal talent 
Mariendael

15 mei
Verkeersexamen 

Rooise jeugd
Sint-Oedenrode

15 mei 
Avond voor KWF met komische 

Wim Daniëls 
De Beurs

15 mei 
Roois Biergilde
café Van Ouds

17 - 19 mei 
Beachsoccer

Evenemententerrein 
De Neul

Maandboeket April

Boeket incl. vaas
Van   ...                          

voor   ...
Bestel nu

 8 aprilTip: Uw secretaresse? Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant
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