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Folders deze week:
Ons Brabantnet 

(m.u.v. Boskant, Nijnsel, Olland en Kienehoef)

Drankenhandel van Boxmeer
‘t Paperas

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Personeel Wovesto verwent vrijwilligers van 'de Zonnebloem'  

De vrijwilligers van 'de Zonne-
bloem' zetten zich het hele jaar 
in voor mensen met een fysieke 
beperking door een ziekte of een 
handicap. Zo brengen ze die men-
sen een bezoekje en voor som-
mige mensen is er zelfs een va-
kantie, die ze anders nooit zouden 
hebben. Een keer per jaar worden 
die vrijwilligers zelf bedankt met 
een diner. Dat etentje stond vo-
rige week dinsdag in Odendael op 
het programma. Maar de vrijwil-
ligers zouden zichzelf niet zijn, als 
ze daarbij ook niet hun gasten uit 
zouden nodigen.

Rond de klok van kwart over zes 
waren in Odendael zowel de 

gasten als de vrijwilligers van 'de 
Zonnebloem' aanwezig. Maar zij 
waren niet alleen, want ook het 
voltallige personeel van Wovesto 
had zich in Odendael verzameld. 
Zij hadden zich aangemeld om 
de vrijwilligers zelf nu eens in het 
zonnetje te zetten. Het uitserveren 
van het eten en drinken was die 
avond de belangrijkste taak voor 
de mensen van Wovesto.

Dit jaar was het alweer de achtste 
keer dat er een diner was voor de 
vrijwilligers van 'de Zonnebloem'. De 
eerste keer dat deze activiteit in Sint-
Oedenrode op de agenda stond, stak 
de Rooise afdeling van het CDA de 
helpende hand toe. Wovesto deed 

dat dit jaar al voor 
de tweede keer. 
Drie jaar geleden 
deden ze dat  sa-
men met het Roois 
Gemengd Koor 
ook al een keer. 
Ook de Lions en 
Kiwanis namen 
deze taak al twee 
keer op zich. Wie 
denkt dat de gemeenteraad 
alleen maar vergadert, vergist zich 
want ook de Rooise politici staken 
hun handen al een keer voor deze 
activiteit uit de mouwen.

Niet ten koste van de activiteiten
Natuurlijk gaan dit soort activi-

teiten nooit ten koste van de ac-
tiviteiten die 'de Zonnebloem' or-
ganiseert. Het eten werd betaald 
door sponsoring van Wovesto en 
Odendael en nog een onbekende 
gulle gever.

dat dit jaar al voor 
de tweede keer. 
Drie jaar geleden 

denkt dat de gemeenteraad 

Nieuwbouw Rabo drie meter lager
De nieuwbouw van het Rabo-
gebouw aan de Markt, officieel 
genoemd locatie Markt/ Kapittel-
hof, wordt in de nieuwste plan-
nen geen zestien maar dertien 
meter hoog, met een goothoogte 
van maximaal tien meter. Dat is 
de uitkomst van het “tekentafel-
overleg” van portefeuillehouder 
Cees van Rossum met bouwbe-
drijf Van Stiphout en Wovesto. 

Met de aangepaste plannen blijft 
het college binnen de kaders die 

in 2008 door de gemeenteraad 
werden vastgelegd. Vorig jaar 
dwarsboomde de gemeenteraad 
een plan voor een extra bouwlaag 
waarmee het pand een naar hun 
mening vanuit de Markt gezien 
veel te massief zou ogen. Aan de 
achterzijde van het pand is bou-
wen tot zestien meter nog wel 
toegestaan. Met de aangepaste 
tekening hoopt van Rossum dat 
de gemeenteraad de verdere uit-
voering van het project aan het 
college overlaat. 

Sint-Oedenrode weer een 
stuk schoner

Tientallen Rooise en Poolse vrijwil-
ligers, schoolkinderen, burgers en 
zelfs wethouder Dekkers pakten 
afgelopen week de grijpstok en 
trokken door straten en sloten. 
Niet voor een uitdagende wande-
ling, maar met het doel om Sint-
Oedenrode weer een stuk schoner 
te maken. Kilo’s afval verdwenen 
in daarvoor bestemde vuilniszak-
ken. Zaterdag was het de Natio-
nale Schoonmaakdag. Een goed 
initiatief, maar dat zou overbodig 
zijn geweest als iedereen zijn rom-
mel netjes zelf opruimt. Een uitda

ging die voorlopig nog wel blijft 
bestaan. 

» Lees verder op pagina 20.
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Netwerk Rooise professionals 

De Bundel: Samen dat werkt!

» Lees verder op pagina 4.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Na een liefdevol en zorgzaam leven is, 
te midden van allen waar hij zo veel van hield, 

van ons heengegaan

Sjaak van der Kallen

∗ Sint-Oedenrode, 25 oktober 1930      
† Mariaheide, 10 maart 2013 

echtgenoot van

Maria van der Kallen - Kapteijns 

Maria

Arie en Miriam
Eva, Rutger

Patrice en Hans
Geert, Martijn, Tim

Bart en Saskia
Simone, Niels, Daan

Lisette en René
Luuk, Nina, Willem, Fee

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op 
vrijdag 15 maart om 10.30 uur in De Goede 
Herderkerk van de H. Odaparochie, 
Mgr. Bekkersplein te Sint-Oedenrode. Aansluitend zal 
de begrafenis plaatsvinden op het Martinuskerkhof te 
Sint-Oedenrode, ingang via het Sluisplein.
Samenkomst voor aanvang van de dienst in de kerk 
waar gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Correspondentieadres: 
Postbus 64, 5490 AB Sint-Oedenrode. 

Met al haar liefde en moed heeft ze deze strijd niet kunnen winnen. 
Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn maatje, onze 
lieve moeder, schoonmoeder en super oma 

Ans Traa
Geboren in Oirschot op 31 juli 1949  en overleden 

in Sint- Oedenrode op 11 maart 2013. 

partner van 

Jan van Thienen

  Frank en Ankie
   Jules
   Sara en Linda

   Stephan en Natasha
   Emma en Fin

   Suzanne

   Mirjam en Michel
   Dewi en Joey

   Lindy en John

Berkstraat 5 
5492 EA  Sint-Oedenrode 

Ans is thuis waar je op donderdag en vrijdag van 18.00 uur tot 
19.30 uur welkom bent. 

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 16 maart 
om 11.00 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven. Aansluitend is er een samenzijn in de koffiekamer 
van het crematorium. 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling, 
de vele kaarten, bloemen en lieve woorden, 

na het overlijden van ons mam en oma.

Jo Steenbakkers- van Casteren

Onze bijzondere dank gaat uit naar Odendael 
afdeling Boterbloem, avondwakegroep Olland 

en uitvaartverzorging A. Kuis.
Familie Steenbakkers

Sint-Oedenrode, maart 2013

DANKBETUIGING

Condoleances, 
rouwberichten, 

dankbetuigingen, 
felicitaties en andere 

familieberichten. 

Plaats uw reactie op 
rooisefamilieberichten.nl

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Peter van der Linden
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis 

en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun 
bij het verwerken van dit verlies.

Riek, kinderen en kleinkinderen

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur
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De Streepen dingt mee naar titel 
Gebouw van het Jaar 2013

In oktober 2012 werd de nieuw-
bouw van Sporthal De Streepen ge-
opend. Nu is het gebouw in de race 
voor de prijs ‘BNA Gebouw van het 
jaar 2013’. De gemeente onder-
steunt deze inzending van harte en 
roept iedereen op om uiterlijk 16 
mei a.s. te stemmen op Sporthal 

De Streepen.
BNA Gebouw van het Jaar is de prijs 
die de Bond van Nederlandse Archi-
tecten uitreikt voor het beste gere-
aliseerde werk van BNA architecten. 
Architectenbureau Rienks meldde 
De Streepen aan, in de wetenschap 
dat met dit gebouw een bijzonder 

staaltje architectuur is neergezet.

De nieuwbouw van Sporthal De 
Streepen oogt modern en strak. 
Daarnaast is het gebouw qua ma-
teriaalgebruik aangepast aan de 
groene omgeving – en aan het 
naastliggende historische kasteel 
Henkenshage. Alle inzendingen aan 
de verkiezing worden beoordeeld 
door een vakjury. Er worden regio-
prijzen uitgedeeld, een nationale 
hoofdprijs en een publieksprijs (uit-
reiking op 16 mei 2013). Het pu-
bliek kan tot 25 maart a.s. stemmen 
voor een zogenaamde ‘Wildcard’ 
via www.gebouwvanhetjaar.nl. Het 
gebouw dat de Wildcard wint, dingt 
mee naar de publieksprijs.

Meer informatie: 
www.gebouwvanhetjaar.nl

Klussendienst gemeente nieuw leven ingeblazen
De gemeente krijgt weer een klus-
sendienst voor mensen die zelf-
standig wonen maar zelf niet meer 
in staat zijn om bepaalde klussen 
te doen. In het verleden werkte 
de gemeente daartoe samen met 
Viviaan Zorg, bij de nieuw op te 
zetten dienst doet de gemeente 

dit samen met Welzijn De Meierij 
en Wovesto.

Het uitvoeren van de klussen 
wordt als sociale activering op-
gelegd aan werklozen, die daarin 
gecoacht worden door reguliere 
klussers die dit tegen onkosten-

vergoeding op zich willen nemen. 
Wovesto stelt het benodigde ma-
teriaal ter beschikking, De Meierij 
ontwikkelt het project en voert het 
uit. De gemeente heeft hiervoor 
nog subsidie liggen; voor extra 
middelen probeert men sponsors 
aan te trekken. 

Proefproject Welstandsvrij bouwen in Kienehoef 
wordt verlengd
Het experiment om in de wijk Kie-
nehoef bouwen toe te staan zon-
der de welstandscommissie daar-
bij te betrekken wordt verlengd. In 
eerste instantie heeft dat een heel 
voor de hand liggende reden: op 
1 maart zou het project afgelopen 
zijn maar de gemeenteraad kan 
pas op 25 juni de resultaten van 
de evaluatie beoordelen. 

Gevraagd naar de ervaringen tot nu 
toe en de verwachtingen daarbij, laat 
portefeuillehouder Cees van Rossum 
weten “dat er zich geen gekke din-
gen hebben voorgedaan” al is niet 
duidelijk in hoeverre de economische 
crisis hierbij een rol kan hebben ge-
speeld. Hij zou zich kunnen voor-
stellen dat de raad het welstandsvrij 
bouwen voor de Kienehoef verlengt, 

misschien ook uitbreidt naar andere 
wijken en wellicht zelfs voor heel 
Sint-Oedenrode. Hij beklemtoont 
echter dat dit “niet meer is dan de lijn 
der verwachtingen” want uiteindelijk 
beslist de gemeenteraad daarover. 

VVV: Dienstverlenings- 
overeenkomst in 
plaats van subsidie
Het Roois college heeft besloten 
om de VVV Noordoost-Brabant 
niet langer te steunen met sub-
sidie, maar voor twee jaar een 
dienstverleningsovereenkomst aan 
te gaan. Hierbij worden de activi-
teiten uitbesteed. De kosten daar-
voor bedragen 23.747,50 per jaar. VITAMINE VOORDEEL - TAS

   

Aanbieding geldig van woe 13 maart tot en met za 23 maart

Boskantseweg 87
Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 490102

Dit alles voor slechts

Royaal gevulde tas gevuld met heerlijke 
gezonde vitaminerijke producten. 

- 1 kg Jonagold
- 6 Kreta navelsinaasappels
- 6 mandarijnen
- 5 kiwi groen
- 500 gr worteltjes

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl
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KEURSLAGERTROTS

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 STUKS

5

95

SPECIAL

Worstjes en zo

100 gram

1

50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram ham-preisalade

WEEKAANBIEDING

RUNDERGEHAKT+

BLINDEVINKEN

500 GRAM+4 STUKS

6

99

KEURSLAGERKOOPJE

KALKOENHAASJES

4 STUKS

5

50

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5495 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

foto: Judith Visser 

“ Het Roois Kaashuis ”

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

Kom Proeven!!

Extra voordeel!!
De absolute top! Beemster kaas
Exclusief jong belegen  500gr  4,95 euro
Kom proeven!!

Kaasstunt!! Noord-Hollandse
Extra belegen kaas  500gr  5,25 euro
Natuur gerijpt!

De lekkerste lite kaas
Beemster kaas exclusief 25+
Jong belegen    500gr 6,45 euro
Pittig belegen   500gr 6,75 euro

Recht van de boerderij
Boerenpracht vol belegen kaas 500gr 6,45 euro
Puur natuur!

Ambachtelijke vleeswaren
Vers van het mes!
Ardenner boterhamworst  100gr 1,09 euro
Pain de Strassbourg  100gr 1,19 euro
Runderrookvlees   100gr 2,29 euro

Handgemaakte bonbons 
Albert exclusives   500gr 9,95 euro
In mooie cadeauverpakking
Leuk om te geven, lekker om te krijgen!

Iedere vrijdag!
Ouderwets schouwgerookte boerenham 100gr 2,19 euro

Verkuijlen: geef Martinushuis twee jaar de kans
Peter Verkuijlen van de gelijkna-
mige fractie wil de Werkgroep, of 
andere initiatiefnemers, twee jaar 
de kans geven om de stelling te 
bewijzen dat de exploitatie van 
het Martinushuis met een maat-
schappelijke functie sluitend te 
krijgen is. De gemeente zou gedu-
rende die periode alleen het on-
derhoud hoeven te betalen.

Verkuijlen noemt het een “mo-
rele plicht van de gemeente om 

de samenleving de gelegenheid te 
geven om dit gebouw een nieuwe 
maatschappelijke functie te geven” 
omdat de gemeente het gebouw 
destijds van de samenleving zou 
hebben gekregen. “Eerst een ge-
bouw van de samenleving krijgen 
en het daarna verkopen kan niet. 
Lukt het in die twee jaar niet om 
een financieel gezonde exploitatie 
tot stand te brengen, dan wordt 
het gebouw alsnog verkocht. Ver-
koop dient via een transparante 

openbare procedure te gebeuren”
Als Verkuijlen zijn idee bij de ge-
meenteraad als motie inbrengt, 
lijkt het onwaarschijnlijk dat die 
wordt aangenomen. Het meren-
deel van de raad is immers tegen 
verkoop. Maar wellicht zien ze de 
voorgestelde “proeftijd” als ma-
nier om de impasse voor dit heet 
hangijzer te doorbreken - en over 
de verkiezingen heen te tillen.
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Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

Lezing in de bibliotheek door Willy van Berkel

Wat zeggen getallen over u?
Na een zeer succesvolle lezing afge-
lopen januari tijdens de Maand van 
de Spiritualiteit, heeft de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode op veler verzoek 
opnieuw Willy van Berkel gevraagd 
een lezing over numerologie te ge-
ven. De lezing Numerologie: de 
taal der getallen wordt gegeven op 
woensdag 20 maart vanaf 20.00 uur 
in de bibliotheek.

Willy van Berkel is coach en numero-
loog en heeft een Praktijk voor per-
soonlijke coaching in Nijnsel. Binnen 
haar coaching is numerologie een 
van haar instrumenten en zij geeft 
hier ook workshops en lezingen over. 
Interactief wil zeggen dat deelnemers 
met hun ‘eigen getallen’ aan de slag 
gaat.
Willy zegt daarover: ‘Veel van ons 

willen graag meer weten over zich-
zelf, hun kinderen of anderen. Wie 
we nu eigenlijk zijn, wat ons doel is 
in het leven, welk werk bij ons past. 
Waarom we reageren zoals we doen, 
waarom onze relatie tussen ons, onze 
kinderen of anderen soms niet lekker 
loopt. En ook waarom ons leven zo 
verloopt en waarom bepaalde din-
gen gebeuren. Met numerologie heb 
je een instrument in handen om hier 
inzicht in te verkrijgen’.  
Wie aan deze interactieve lezing wil 
deelnemen, kan zich aanmelden bij 
Bibliotheek de Meierij locatie Sint-
Oedenrode. Dit kan telefonisch via 
0413-472991 of per e-mail via 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 
Deelname is €10,00 per persoon. Bi-
bliotheekleden krijgen 10% of 25% 
korting. 

Start Kaartverkoop ‘PerMissie’ van Theaterkoor 
Rooi 15 maart

Op 15 maart a.s. gaat de offici-
ele kaartverkoop voor de musical 
‘PerMissie’ van Theaterkoor Rooi 
van start.

Met de nieuwe show presenteert 
Theaterkoor Rooi haar vierde gro-
te productie sinds de oprichting in 
2006. De uitvoeringen van 'Per-
Missie' vinden plaats in de nieuwe 
sporthal de Streepen. De première 
is op woensdag 22 mei. Daarna 
zal de show nog maar liefst 5 keer 

worden uitgevoerd, waarvan 2 
voorstellingen besloten zijn. 
Toegangskaarten voor de vrije 
voorstellingen (woensdag 22 mei, 
vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei en 
zondagmiddag 26 mei) zijn vanaf 
15 maart te bestellen via de web-
site van Theaterkoor Rooi www.
theaterkoorrooi.nl en bij de VVV in 
Sint-Oedenrode. 

Wie een voorproefje van ‘PerMis-
sie’ wil bijwonen, moet zich op za-

terdagmorgen 23 maart naar het 
Kerkplein in Sint-Oedenrode be-
geven. Daar zal Theaterkoor Rooi 
een aantal nummers uit de nieuwe 
show zingen ter ondersteuning 
van het Glasvezel-evenement van 
ReggeFiber, één van de hoofd-
sponsors van ‘PerMissie’.

Meer informatie over de kaartver-
koop van 'PerMissie' is te vinden 
op de website www.theaterkoor-
rooi.nl en op Facebook. 

foto: Jos Kaldenhoven

Vervolg voorpagina

De Bundel: Samen dat werkt!

`Samen dat werkt!’ Daar zijn ze 
van overtuigd en dat maken ze 
waar. Veertien deelnemers be-
sloten eind 2011 hun krachten 
te bundelen. In de loop van 2012 
kreeg alles vorm en afgelopen 
donderdag werd het officiëlestart-
sein gegeven in Cultureel cen-
trum Mariëndael. De Bundel: een 
netwerk van zelfstandige Rooise 
professionals, voor coaching, trai-
ning, begeleiding en therapie op 
het gebied van persoonlijke ont-
wikkeling.

De weg als metafoor
Waarom de professionals wilden 
samenwerken, was vanaf het be-
gin duidelijk. Hoe het netwerk 
vorm moest krijgen, echter nog 
niet. Tijdens de opening vertelde 
Orthopedagoog Kindercoach Ma-
non de Groot-Gommers de meta-
foor achter de totstandkoming van 
De Bundel.“We zijn gaan lopen, 
in de hoop de juiste richting op te 
gaan. Stap voor stap werd de weg 
duidelijker en ineens gingen de 
remmen los. Zo kwamen we waar 
we wilden zijn, waar alles van de 
Bundel samenkomt.” Gezamenlijk 
werden de poppen onthuld, en 
met een druk op de knop werd of-
ficieel de website van De Bundel 
gelanceerd. 

De weg in de praktijk
“Vanaf maart 2012 werden de ta-

ken verdeeld. Het moet wel door 
iedereen gedragen worden”, licht 
Manon toe. “Door het goed vorm 
te geven, zijn we zichtbaar en 
vindbaar voor klanten en verwij-
zers; denk daarbij aan huisartsen, 
intern begeleiders, school maat-
schappelijk werk, enzovoorts.” Als 
mede-initiator werd Manon voor-
zitter van De Bundel. Carlo Kur-
vers (Counseling en Coaching) en 
Danielle Coolen (Jij en ik  Training 
& Advies) werden intensief betrok-
ken bij de communicatie. “Ieder-
een doet iets waar hij of zij goed 
in is, zo bundelen we de krachten. 
Dat kun je in je eentje niet be-
werkstelligen.” licht Carlo toe: “Ik 
heb iets met communicatie. Dat is 
voor mij de basis van alles.” Da-
nielle blijkt een echte regelaar. “Ik 
bijt me ergens in vast en dan komt 
het voor elkaar”, stelt ze nuchter 
vast.” Zo kreeg ieder de taak die 
hem of haar het beste past.

De praktijk voor de klant
De praktijken die aangesloten zijn 
bij De Bundel werken zelfstan-
dig en wisselen regelmatig kennis 
en ervaring uit. Kan de ene prak-
tijk een klant niet verder helpen, 
dan biedt een andere wellicht 
uitkomst. De lijntjes zijn immers 
kort. In de afgelopen maanden 
is De Bundel zoetjesaan van start 
gegaan. In samenwerking met bi-
bliotheek De Meierij vonden reeds 

twee lezingen plaats. Ook in deze 
krant werd op subtiele wijze aan-
dacht geschonken aan De Bundel. 
Elke week werd één van de pijlers 
onthuld. De Bundel berust op acht 
poppen/pijlers: kracht, expertise, 
samen, verbinden, delen, eenheid 
en een gezamenlijk doel. 

Heeft u (ooit) behoefte aan pro-
fessionele coaching, training, be-
geleiding of therapie? Kijkt u  eens 
op www.debundel.net . Eén adres, 
één gezamenlijke doelstelling, 
maar een uitgebreid aanbod dicht-
bij huis; voor kinderen, jongeren, 
volwassenen én professionals.

College laat affaire 
met “lek” rusten
Het Rooise college onderneemt 
geen actie naar aanleiding van het 
“lekken” van de evaluatie bestem-
mingsplan buitengebied naar het 
Eindhovens Dagblad, zo liet bur-
gemeester Peter Maas afgelopen 
donderdag weten. “De informatie 
stond in een afgeschermde om-
geving en wij gaan er vanuit dat 
iedereen die respecteert”. Dat dit 
niet het geval bleek, was blijkbaar 
geen reden om hier een (geldver-
slindend) onderzoek aan te wijden 
en valt in de categorie ‘eens, maar 
nooit weer’. 

Gevolgen accommodatiebeleid 
worden zichtbaar
De gevolgen van het gemeentelijk 
accommodatiebeleid, dat al veel stof 
heeft doen opwaaien vanwege onder 
meer het Martinushuis en de Paulus-
gasthuisjes, begint concrete vormen 
aan te nemen. Als het aan het college 
ligt, is het lot van de bieb bezegeld 
en voor de Paulusgasthuisjes valt het 
scenario “verkoop” af. Inmiddels lijkt 
dat ook het geval voor het Martinus-
huis, omdat voor de verkoop daarvan 
te weinig politiek draagvlak is.

De bieb komt in Mariëndael waar-
schijnlijk op de plek waar nu TienInn 
zit, bij binnenkomst rechts. Van het 
Martinushuis blijft 15%, wat neer 
komt op zo’n 150 vierkante meter, 
bestemd als “maatschappelijke open 
ruimte” ofwel inloopruimte.

Na een gesprek met makelaars ziet 
het college in dat de Paulsgasthuisjes 
minder geschikt zijn voor de verkoop. 
Vanwege de status als Rijksmonument 

mag er bijvoorbeeld niet ingegrepen 
worden bij de lage entree en ook de 
kleine ruimtes drukken een eventuele 
verkoopprijs. Gezien het relatief klei-
ne verschil tussen inkomsten/ bespa-
ringen uit verkoop (13.000 euro) en 
verhuur (7.000 euro ) per jaar heeft 
het college voor dat laatste gekozen, 
in de vorm van maatschappelijk/com-
merciële verhuur. 

Bij het Martinushuis liggen die be-
dragen op respectievelijk 46.000 en 
13.000 euro, wat verkoop voor het 
college aantrekkelijker maakte. Ook 
daarmee zou een eventuele koper 
niet helemaal kunnen doen wat hij 
wil; zo moet de monumentale gevel 
bijvoorbeeld in stand blijven. Als de 
neuzen van de politieke fracties ech-
ter bij de aanstaande gemeenteraads-
vergadering dezelfde kant op blijven 
staan, wordt ook bij het Martinushuis 
gekozen voor verhuur in plaats van 
verkoop.

Fred van Rooij neemt afscheid 
van Camping de Kienehoef
Fred van Rooij heeft met pijn in 
het hart besloten om afscheid te 
nemen van Camping de Kienehoef. 
Naar eigen zeggen is hij na 20 jaar 
trouwe dienst toe aan een nieuwe 
uitdaging. Fred is bij de Makro aan 
de slag gegaan als klantenmana-
ger. Daardoor blijft hij in de horeca 
werkzaam.

In Sint-Oedenrode was hij jaren-

lang te vinden op Camping de Kie-
nehoef, een familiebedrijf. Daar re-
gelde Fred alles wat met horeca te 
maken had. Samen met zijn broer 
Ron runde hij de camping, die ze 
samen over hebben genomen van 
hun ouders toen zij het rustiger aan 
wilden doen. Ron was al werkzaam 
op de camping en hun ouders de-
den voornamelijk horeca. De plaats 
van Fred wordt intern opgevuld. 
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Wijnproeverij
In samenwerking met wijnhuis 
Vinites organiseren wij op zondag 
17 maart een wijnproeverij. Vanaf 
13.00 uur schenken wij een mooie 
mix van bubbels, rode en witte wij-
nen, die wij natuurlijk begeleiden 
door een aantal pure en eerlijke 
kleine Italiaanse gerechten.

De prijs van deze wijnproeverij 
bedraagt € 35,00 per persoon.

Reserveren gewenst 
T: 0413-490304

Markt 2a, 5492 AB Sint-Oedenrode
0413 - 490 304 

www.restaurantosteria.com

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

  “Wijnproeverij 17 maart”

Rooienaar wint zilver met gedicht over Dommel
In het kader van de lan-
delijke gedichtendag 
die plaats vond op don-
derdag 31 januari reikt 
watergraaf Peter Glas 
op maandag 11 maart 
drie medailles uit aan 
burgers die het meest 
inspirerende gedicht 
hebben geschreven. 

Waterschap De Dommel bestaat dit 
jaar 150 jaar. Het waterschap zet op 
50 bestaande momenten mensen 
die iets voor de Dommel of het wa-
terschap hebben betekend in het 
zonnetje. Een van de 50 momenten 
is de gedichtendag eind januari. Op 
deze dag heeft het waterschap een 
wedstrijd uitgeschreven richting in-
woners om een gedicht of rap te 

schrijven over water. Uit 
alle inzendingen heeft de 
jury de drie mooiste ge-
dichten gekozen. 

Drie medailles
“Fijn om te ervaren dat 
inwoners in het Dom-
melgebied betrokken 
zijn bij ons werk en ju-
bileum en de moeite 

nemen om hier een gedicht over 
te schrijven”, zegt Peter Glas. De 
inzendingen hadden allemaal een 
eigen stijl en verhaal. De jury, be-
staande uit watergraaf Peter Glas, 
René Cijffers bandlid van Desde-
Kunst en communicatieadviseur 
Ria Nibourg, heeft drie winnaars 
gekozen: 

Het gedicht ‘Klank van water’ van 
Cees Pullens uit Veldhoven, is op-
vallend doordat in dit gedicht een 
mooie metrum is gebruikt. ‘Weer-
woord van de Dommel’ van Theo 
van Kuijk uit Sint-Oedenrode. In 
dit gedicht komt het verleden van 
de rivier mooi tot uiting. ‘De stro-
ming door de tijd’ van Ainyahita 
Jansen ook uit Veldhoven. In dit 
gedicht valt op de aandacht voor  
voor de geschiedenis en 150 jaar 
vakkundig waterschap. 

Meer informatie over het 150 ja-
rig bestaan van het waterschap en 
alle inzendingen van de gedichten-
wedstrijd, vindt u op 
www.dommel.nl/150jaar.  

Lingerie Le Net

SON    EINDHOVEN
Nieuwstraat 14 - 5692 AC Nieuwe Emmasingel 94  -  5611 AM
T. 0499 475725   T. 040 2633803
E. lingerie.le.net@hetnet.nl ‘Admirant shopping’

Grote collectie 
lingerie en badmode
Collectie 2013

BH € 39,95

Hipster € 19,95

College haalt alsnog gelijk bij Raad van State
Het college van B en W is door 
de Raad van State alsnog in het 
gelijk gesteld in de procedure die 
gemeenteraadslid Peter Verkuij-
len tegen hen had aangespannen, 
omdat hij het niet eens was met 
de vertrouwelijkheid die de ge-
meenteraad was opgelegd inzake 
de financiële achtergronden van 
het accommodatiebeleid.

Vorig jaar had de rechtbank Ver-
kuijlen in het gelijk gesteld. Het 
college vroeg daartegen direct 
een voorlopige voorziening aan, 
omdat ze vonden dat de recht-
bank geen inhoudelijk oordeel 
zou mogen vellen en ook omdat 
het gelijk van Verkuijlen een pre-
cedent zou kunnen scheppen in 
toekomstige vertrouwelijkheids-
kwesties. Dat het vooral om een 

principiële beslissing ging, was wel 
duidelijk omdat de noodzaak van 
vertrouwelijkheid op dat moment 
al ruimschoots door de tijd was 
achterhaald. Dat de gemeente bij 
de voorlopige voorziening in het 
gelijk was gesteld, had volgens 
burgemeester Peter Maas ook te 
maken met de onomkeerbaarheid 
van de situatie. 

Project Kienehoef bijna een ton duurder
Het project Kienehoef, waarbij 
het park wordt heringericht, valt 
90.000 euro duurder uit dan ver-
wacht. Om de expoloitatiebegro-
ting zoveel mogelijk te ontzien 
worden er meerkosten niet ge-
haald uit de algemene reserve, 
maar uit een ander potje, door 
de investering in brug en paden 

te activeren en de kapitaallasten 
daarvan (€ 8.100) op te nemen in 
de begroting 2014 en verder.

Toen het krediet in 2009 werd vast-
gesteld, was niet te voorzien dat de 
selectieprocedure na commentaar 
vanuit de gemeenteraad opnieuw 
moest worden doorlopen. Hetzelf-

de geldt voor  de procedurekosten 
bij het klimbos. Alles bij elkaar heeft 
dit veel meer ambtelijke uren ge-
kost dan werd voorzien. 

Het onderwerp stond voor gister-
avond op de agenda van de voor-
bereidingscommissie.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

€ 10,--TJES-ACTIE
4 saucijzen 

+
4 hamburgers 

+
1 grote rookworst

Normaal ± € 14,00

Nú €10,00
(Geldig van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 maart)

Heuvel 26
5492AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Odaschool bezoekt wegwerkzaamheden in Olland

Groep vier van de Odaschool is 
vorige week woensdag op excursie 
geweest naar Olland. Die excursie 
stond in het teken van 'Zorg voor 
de wijk'. Omdat de gemeente in 
Olland de Pastoor Smitsstraat re-
construeert, vroegen de leerkrach-
ten van groep vier of zij met hun 
klassen eens mochten komen kij-
ken. Het aanleggen van een nieuwe 
straat is echte zorg voor de wijk.

Voor het aanleggen van de riolering 
kwam groep vier net wat te laat in 
Olland. Dat werk was toen al klaar. 

Maar er was nog genoeg te zien 
om te ontdekken wat er allemaal 
komt kijken bij het aanleggen van 
een weg. Zo kregen de kinderen 
uitleg over de werking van de rio-
lering. Twee medewerkers van het 
team Infrastructuur en groen van 
de gemeente vertelden dat er nu 
twee rioolleidingen in de Pastoor 
Smitsstraat liggen. De eerste leiding 
is voor het regenwater en die gaat 
naar de Ollandse loop. De tweede 
leiding is voor het vuile water dat 
naar de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie gaat.

Zowel de kinderen, als de ouders 
die hen met de auto naar Olland 
brachten, waren na afloop van de 
excursie erg enthousiast. Je krijgt 
tenslotte niet elke dag de kans om 
eens in een riolering te kijken. En-
kele kinderen mochten zelfs de stra-
tenmaker helpen met het op maat 
maken van de straatklinkers. Met 
alle krachten die zowel de jongens 
als de meisjes hadden knipten zij de 
bakstenen op maat. Daarna hoefde 
de stratenmaker de stenen alleen 
nog maar op zijn plaats te leggen.

Kartuizer koorbank krijgt plaats 
bij Petruskapel

In Olland is vandaag weer een 
kunstwerk onthuld dat in het te-
ken staat van de kartuizer monni-
ken. Vlak bij de Petruskapel op de 
hoek van de Pastoor Smitsstraat, 
Boxtelseweg en Slophoosweg 
prijkt sinds vanochtend  een kar-
tuizer koorbank. Eigenlijk was het 
ook de bedoeling om in de Pas-
toor Smitsstraat op twee plaatsen 
in het wegdek mozaïeken met een 
kartuizer monnik te onthullen. 
Door de weersomstandigheden 
van de afgelopen maanden lukte 
dat niet. Zowel de aanleg van de 
weg, als het maken van de moza-
ieken liep vertraging op.

De Middeleeuwen fascineren de 
Boxtelse kunstenaar Huub Tho-
rissen (www.huubthorissen.nl) al 
zijn hele leven. In de jaren dat hij 
op de Pabo in Den Bosch les gaf, 
probeerde hij aankomende leraren 
zoveel mogelijk mee te geven over 
de kunst en cultuur van die tijd. 
Ook in zijn kunstuitingen komt 
die periode regelmatig naar voren. 
Vooral het leven van de kartuizer 
monniken is een belangrijke bron 
van inspiratie voor Thorissen. Eer-
der maakte hij een levensgrote kar-
tuizer monnik, die tussen Boxtel en 
Liempde staat. Voor een wedstrijd 
in Olland maakte hij een ontwerp 
van een koorbank. Met dat ont-
werp werd Huub tweede, maar zijn 
koorbank werd vandaag alsnog 
onthuld. Dankzij de aanhoudende 
inzet van onder andere Roois Cul-
tureel Erfgoed (RCE) kwam er geld 
om het kunstwerk van Huub Tho-
rissen toch te maken.

Winter gooit roet in het eten
Omdat de gemeente de Pastoor 
Smitsstraat ging reconstrueren 
kwam er nog een mogelijkheid 
voorbij om iets te doen met de 

kartuizer geschiedenis van Olland. 
Huub Thorissen mocht ook die 
opdracht vormgeven. Samen met 
de gemeente, de kunststichting 
en RCE ontstond het idee om de 
verkeersdeelnemers te wijzen op 
de kartuizer monniken, die zes-
honderd jaar geleden even in Ol-
land woonden. Thorissen ontwierp 
daarom een meer dan levensgrote 
monnik die aan beide zijden van 
Olland in de bestrating komt te lig-
gen. Verder ontwierp de Boxtelse 
kunstenaar kleine plaquettes, die 
in het nieuwe voetpad hun plaats 
vinden. Eigenlijk zouden ook deze 
kunstwerken vandaag worden 
onthuld, maar de lange winter 
gooide roet in het eten. Het is nu 
de bedoeling dat deze kunstui-
tingen tijdens de opening van de 
Pastoor Smitsstraat voor iedereen 
zichtbaar worden.

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

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

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Bert Hubers ‘Skrotman van het jaar’

Halfvastenspektakel is terug….en hoe!!
Sint-Oedenrode mag weer eens trots 
zijn. Nu op het feit dat Halfvasten 
weer écht gevierd wordt in Rooi en 
dat dankzij ’t Skrothupke en café 
Oud Rooij. Het hele weekend stond 
bol van de activiteiten in en rondom 
het café. Het was druk en bijzonder 
gezellig. 

Op vrijdag kwam de thema-avond 
One Night in Mexico wat laat op 
gang, maar op de zaterdagavond 
tijdens de Skrotavond ging het dak 
er af. Na de opening door de eigen 
Skrotkapel, werd eerst de ’Skrotman 
van het jaar’ bekendgemaakt. Deze 
titel werd gegeven aan Bert Hubers, 
die al talloze jaren een stille kracht 
achter de schermen is en op vele ma-
nieren zijn steentje bijdraagt aan het 
doen slagen van vele evenementen. 
Hierna volgde een spetterende avond 
met optredens van verschillende ar-
tiesten zoals zangeres van eigen 
bodem Simone, de Rooise Zooi en 
volkszanger puur sang: Berry Damen. 
Velen genoten tot in de kleine uurtjes 
van deze gezellige avond.

Op zondag werd het spits afgebe-
ten door Die Drei Dorfer Muzikanten 
uit Schijndel. Deze kregen met hun 
Egelander repertoire moeiteloos de 
handen op elkaar. Ook de gehou-
den kofferbakmarkt werd met ruim 
300 bezoekers een succes. Ondanks 
het koude weer konden verkopers 
en organisatie terug kijken op een 
geslaagde omzet. ’s Middags volgde 

een kapellenfestival met deelnemers 
uit ons eigen Rooi en omstreken. Ook 
Kapellen uit Son en Breugel, Oister-
wijk, ’t Zuid-Hollandse Dordrecht en 
’t Gelderse Puiflijk waren gekomen 
om dit Rooise Halfvastenspektakel 
luister bij te zetten. Het publiek ge-
noot dan ook volop van de muziek 
en deed zich te goede aan de vele 
heerlijke spijzen, in combinatie met 
een goed glaasje gerstenat. Luuk vd 
Heijden legde beslag op de ‘Langsten 
aojum trofee’ met een aaneengeslo-
ten toon op de tuinbazuin van ruim 
42 seconden. Al bij al; het was gezel-
lig druk en de organisatie kan terug 
zien op een zeer geslaagd evenement 
dat zeker voor herhaling vatbaar is.    

Bert Hubers (r) werd verkozen 
tot Skrotman van het Jaar

Sint-Oedenrode komt in actie tijdens NLdoet!
Maar liefst 14 klussen staan er in 
Sint-Oedenrode al op de agenda 
tijdens NLdoet. Ook het college van 
Burgemeester en Wethouders van 
Sint-Oedenrode doet mee. NLdoet 
is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland op vrijdag 15 en zaterdag 
16 maart aanstaande. De organisatie 
is in handen van Het Oranje Fonds, 
samen met duizenden organisaties 
in het land.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart 
van vele sociale initiatieven. Het 
Oranje Fonds laat daarom met NL-

doet zien hoe belangrijk actieve 
burgers voor de samenleving zijn. 
Daarnaast draagt NLdoet bij aan 
een goed imago van het vrijwilli-
gerswerk.

De gemeente Sint-Oedenrode staat 
vierkant achter deze actie. Zo werkt 
wethouder Hendriks op zaterdag 
16 maart mee aan de inrichting 
van de speeltuin bij basisschool De 
Sprongh. Wethouder Dekkers is 
twee dagen in touw: op 15 maart 
zoekt hij samen met leerlingen van 
basisschool Franciscus naar insecten 

op het schoolterrein. Op zaterdag 
16 maart helpt hij bij Tennisvereni-
ging De Kienehoef bij de bouw van 
een oefenmuur en miniorenbaan.

Burgemeester Maas meldt zich op 
16 maart bij gemeenschapshuis De 
Loop’r om de handen uit de mou-
wen te steken. De burgemeester: 
“Ik ga kijken waar er handjes nodig 
zijn…”! De aangemelde activiteiten 
in Sint-Oedenrode vindt u op de 
website van Nldoet! De gemeente 
roept alle actieve inwoners van Sint-
Oedenrode op om mee te helpen!
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Scouting Rooi helpt Jantje Beton

In de week van 4 tot en met 9 
maart werd in heel Nederland 
gecollecteerd voor Jantje Beton. 
Deze stichting zorgt voor goede, 
veilige en leuke speeltoestellen 
voor alle kinderen in Nederland. 
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 
trokken de explorers door de 
kerkdorpen om hiervoor geld in 
te zamelen. Op zaterdag 9 maart 
gingen de andere jeugdleden van 
Scouting Rooi het dorp in om te 
collecteren voor Jantje Beton. 

Om twaalf uur verzamelden de 
leden, leiding en andere vrijwil-
ligers zich bij de blokhut. Na een 
korte uitleg over Jantje Beton 
en wat collecteren nu precies in-
houdt, ging iedereen op pad. Er 
waren meerdere groepjes waar-
bij elk groepje een eigen deel van 
Sint-Oedenrode was toegewezen. 
Vol goede moed ging iedereen op 

pad.  Er werd vol overgave gecol-
lecteerd. Zelfs het slechte weer 
hield de collectanten van Scouting 
Rooi niet tegen. Hoewel de regen 
niet fijn was voor de collectanten, 
had dit zo zijn voordeel; er waren 
veel mensen thuis en dat helpt bij 
het collecteren! 

Het doel van dit jaar was om meer 
geld op te halen dan vorig jaar. 
Scouting Rooi gunt ieder kind om 
lekker buiten te spelen, des te be-
ter als er veel geld wordt opge-
haald. Daarnaast mag Scouting 
Rooi de helft van het opgehaalde 
bedrag zelf houden en dat is mooi 
meegenomen. Elke speltak mag 
hun deel naar eigen inzicht beste-
den, bijvoorbeeld voor uitdagende 
Scoutingactiviteiten tijdens het 
zomerkamp.  Na drieënhalf uur 
collecteren,  kwamen de groep-
jes rond half 4 weer terug op de 

blokhut. Iedereen was koud en 
natgeregend, maar toch vrolijk, 
het collecteren was namelijk erg 
goed gegaan. Toen iedereen zich 
verzameld had, werd er een groot 
afsluitend spel gespeeld met alle 
aanwezige kinderen en in de tus-
sentijd werd het geld geteld. 

Toen was het tijd voor het span-
nendste moment van de dag; hoe-
veel geld hadden we opgehaald? 
De penningmeester kwam met het 
verlossende woord “We hebben 
€1.265,59 opgehaald, ruim 100 
euro meer dan vorig jaar!” Voordat 
iedereen huiswaarts ging, ontvin-
gen alle kinderen een klein aan-
denken aan de Jantje Beton Col-
lecte. Al met al was het een heel 
geslaagde dag waarbij de Rooiena-
ren zich van hun gulle kant hebben 
laten zien. Scouting Rooi bedankt 
iedereen voor hun gift!

Komend weekend scherpe introductieactie

Café ‘t Straotje komt met uniek 
eigen betaalsysteem
Café ’t Straotje werkt sinds vorige 
week met een – voor Rooise be-
grippen - uniek eigen betaalsys-
teem. Klanten kunnen aan de bar 
een echte membercard kopen; een 
silver, gold of platinum member 
card. Behalve dat een dergelijke 
pas je meteen ‘member’ maakt 
van het populaire café, kun je er 
mee betalen en levert het ook een 
flink aantal voordelen op, het hele 
jaar door. Het enige wat je daar-
voor hoeft te doen is de schermen 
in de kroeg, Facebook en de krant 
in de gaten te houden.

Silver member (incl. 20 euro be-
steedbaar bartegoed)
Deze kaart kost 25 euro. Silver 
card members kunnen gebruik 
maken van wekelijks wisselende 
aanbiedingen als men betaalt met 
deze kaart of hem opwaardeert. 
Deze kaart kan steeds worden op-
gewaardeerd met een minimum 
bedrag van 20 euro.

Gold member (incl. 105 besteed-
baar bartegoed)
Als vaste gast van ’t Straotje een 
‘must have’. Deze kaart kost 100 
euro en zorgt ervoor dat je privi-
leges krijgt. Houdt daarvoor de 
schermen in de kroeg in de gaten. 
De Gold member pas kan telkens 
worden opgewaardeerd met mi-
nimaal 50 euro. Waardeer je hem 
op met 100 euro? Dan krijg je 5% 
extra bartegoed. 

Platinum member (incl. 275 euro 
besteedbaar bartegoed)
Genieten van een VIP treatment in 
combinatie met 10% korting op je 
barbestedingen? Dan is de Plati-
num card, die 250 euro kost, echt 

iets voor jou. Bovendien krijg je 
een voorkeursbehandeling aan de 
deur als er een rij staat. Check de 
schermen voor sparkling promo’s 
voor Platinum members. Opwaar-
deren kan vanaf 100 euro. Waar-
deer je hem op met 250 euro, dan 
krijg je 10% extra tegoed.

Daarnaast hebben ze voortaan een 
prachtige giftkaart (vanaf 20 euro) 
die je iedereen cadeau kan doen. 
Een leuk en origineel cadeau!

Kortom, een prachtig systeem 
waar veel voordeel uit te halen is. 
Komend weekend is er een aan-
trekkelijke introductieactie. Sil-
ver members krijgen 5% korting 
op alle aankopen, Gold members 
10% en Platinum members 20%. 
Pak je voordeel en wordt member 
van ’t Straotje! Natuurlijk is het 
ook nog steeds mogelijk om con-
tant te betalen.

advertorial

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangstgecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

1e en 2de Paasdag
Paasbrunch vanaf 11.00 uur

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

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

Springkussen aanwezig.

Reserveer snel ... vol is vol.

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

www.devresselsehut.nl
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Mooi op  leeftijd

SeniorenRaadgevingen 5

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren 
(55 plussers) van Rooi. Zij heeft 
4 x S in haar “vaandel” staan: 
Signalering,Stimulering, Samen-
werking en Steunverlening. Dit 
zijn de basiselementen van haar 
werk voor het bevorderen van het 
welzijn van senioren. Daarom zal 
de SRO tweemaal per maand met 
deze rubriek verschijnen in de 
weekbladen met onderstaande 5 
thema’s. 
 
1. In Rooi: Kringloopcentrum D’n 
Einder
Ontmoeting; dat is de kern waar 
het om draait “op d’n Einder”.
Voor een appel en ei vindt u ze-
ker iets van uw gading. Voor het 
uitoefenen van uw hobby kunt 
u terecht in de hout- en metaal-

werkplaats. Ook voor schilderen, 
beeldhouwen of bridgen? Voor 
kopieer- of drukwerk kunt u prima 
terecht bij onze afdeling Kopie & 
Print tegen schappelijke prijzen. 
www.deneinder.nl of bel 490950

2. Uit de regio: Geheugenpoli 
Veghel
Op de Geheugenpoli doen we in 
1 dag onderzoek naar de oorzaak 
van geheugenproblemen. Vervol-
gens zoeken we samen naar pas-
sende hulp of een behandeling. 
In de Geheugenpoli werkt GGZ 
Oost Brabant samen met de afde-
ling neurologie van het ziekenhuis 
Bernhoven. Aanmelding verloopt 
via de huisarts, daarna ontvangt u 
een uitnodiging voor een onder-
zoek. 
Tel. 0413-84 68 00  
www.ggzoostbrabant.nl 

3. Tip van de week: 
Tuinaanpassingen
In het voorjaar kan het een goed 
idee zijn om de tuin oudervriende-

lijker in te richten. Er zijn vele mo-
gelijkheden om met minder werk 
toch volop te genieten van de tuin. 
Vraag daarbij deskundig advies 
van een tuinadviseur. Kijk voor ho-
veniers op www.mooirooi.nl

4. Activiteit van de week: 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 
maart organiseert het Oranje 
Fonds de Nationale Doedagen. Er 
zijn diverse klussen aangemeld in 
Sint-Oedenrode en omgeving.
Doe mee aan dit prachtige initia-
tief. Het is tevens goed voor con-
tacten en een andere vorm van be-
wegen. Zie www. NLDoet.nl

5. Agenda van de week: 
Op zaterdag 16 maart a.s. houdt 
BrabantZorg Open Dag in de di-
verse aangesloten locaties van 
11.00 tot 16.00 uur.
Dus ook in Odendael is iedereen 
van harte welkom.
Voor meer informatie zie 
www.brabantzorg.eu. 

KBO bezoekt tentoonstellingen in Kasteel Helmond 
en Boscotondohal
De cultuurclub van de KBO houdt 
op vrijdag 12 april een bezoek met 
rondleiding aan de tentoonstellin-
gen in het Kasteel van Helmond en 
Boscotondohal.  Men dient uiterlijk 
om 13.15 uur in het kasteel aanwe-
zig te zijn.

Een rondleiding door een deskun-
dige gids, in het kasteel, maakt deel 
uit van de bezichtiging. In de vaste 
collectie Mens en werk  (kasteel) 
maakt men kennis met kunstwerken 
die over het onderwerp arbeid gaan. 
Tot de vaste collectie behoren ook 
werken van onze Rooise kunstenaar 
Pieter de Josselin de Jong en werken 
van Isaac Israels, Corbijn e.a.

In de Boscotondohal (F.J. van Thiel-
park 7),  is er ook een tentoonstel-
ling van de Amerikaanse fotografe 
Eve Arnold. Eve Arnold staat bekend 
als een geëngageerde fotojournalist 
en om haar intieme, indringende 
portretten van celebrities als Joan 
Crawford, Marlene Dietrich en Ma-
rilyn Monroe. Het is de eerste keer 
dat er een overzichtstentoonstelling 
van Eve Arnaold te zien is in Neder-
land.

Na afloop van de rondleiding in het 
kasteel, heeft men de mogelijkheid 
de overige kunstwerken te bezich-
tigen en de tentoonstelling in de 
Boscotondohal. Het kasteel (Kas-

teelplein 1, 5701 PP Helmond) is 
met openbaar vervoer te bereiken, 
op ongeveer 10 loopminuten van 
het station. Met de auto kan in de 
buurt geparkeerd worden. Als u 
desondanks problemen hebt met 
het vervoer, laat u dit dan even aan 
de organisatie weten, dan wordt er 
geprobeerd een oplossing te vinden. 
Meerijden kan dan voor € 5,= p.p.

Aanmelden kan tot 5 april a.s. bij 
Harry van Oorschodt, liefst per mail, 
(harry.vanoorschodt@gmail.com) òf 
telefonisch 0413-477179 òf bij de 
plaatselijke voorzitter van de KBO. 
Er zijn kosten aan verbonden.

Bruisend PVGE evenementen- en 
excursiejaarprogramma 2013
Inmiddels is de kop er weer af 
met een indrukwekkende lezing 
over het leven en werk van Pablo 
Picasso. Maar vele activiteiten in 
2013, die de PVGE met thans ook 
de nodige leden in St. Oedenrode 
eens in de maand organiseert, 
volgen nog. Zo is er op vrijdag 22 
maart 14.30 uur in De Bongerd 
een dialezing ”Songbook”, waar-
in de hele ontwikkeling van de 
jazz en de popmuziek in de 20ste 
eeuw wordt gepresenteerd.

Op zondag 14 april speelt het be-
kende Trio d’Antonet, met franse 
chansons als specialiteit. In mei 
wordt een buitenexcursie naar Van 
den Berk Boomkwekerijen  in St. 

Oedenrode georganiseerd en in 
juni wordt een wandeling in Nue-
nen gemaakt langs de locaties, die 
in het teken staan van Vincent van 
Gogh. Uiteraard wordt dan ook 
het Vincentre bezocht: het in 2010 
geopende museum gewijd aan 
Vincent van Gogh.

Midden in de zomer wordt een 
dagreis georganiseerd; op dit mo-
ment is de bestemming nog niet 
bekend, maar velen herinneren 
zich nog de succesvolle dagtocht 
in 2012 naar Antwerpen met be-
zoek aan MAS. Ook in de 2de 
helft van 2013 worden weer veel 
activiteiten georganiseerd: o.a. een 
filmmiddag en een lezing over een 

tocht naar Santiago de Compos-
tella door iemand die deze pelgri-
mage zelf heeft volbracht. Als de 
details hiervan bekend zijn, wor-
den ze verder gepubliceerd.

Al deze middagen worden geor-
ganiseerd door twee enthousiaste 
bestuursleden van de PVGE Son en 
Breugel e.o.: Nel van Meulebroeck 
en Annelies van de Laar, die met 
hun niet aflatende energie aan 
deze activiteiten gestalte geven.
Ook nieuwe leden zijn bij al deze 
activiteiten van harte welkom. 
Want wie al dit moois niet wil mis-
sen, wordt meteen lid. Meer infor-
matie: secr.:0499-473183, e-mail: 
pvge-sonenbreugel@kpnmail.nl

6

6

KBO Olland krijgt gift voor 
aanschaf meubilair
KBO Olland krijgt 4000 euro wat 
ter beschikking is gesteld door 
het samenwerkingsverband van de 
Stichting Het R.C. Maagdenhuis en 
Stichting Brentano Steun des Ou-
derdoms.

Het geld is bestemd voor de aan-
schaf van meubilair in het nieuwe 
gemeenschapshuis “De Loop’r” in 
Olland waar de K.B.O. haar onder-
komen heeft. De samenwerkende 
fondsen geven deze bijdrage omdat 
K.B.O. Olland een belangrijke ont-
moetingsfunctie vervult en de oude-
ren in de gelegenheid stelt contac-

ten met anderen te onderhouden.
Voor deze activiteiten maken zij 
verschillende keren in de week ge-
bruik van “De Loop’r” zoals voor 
kaarten biljarten sporten en zelfs 
voor het eetpunt wat iedere week 
door minimaal 25 personen bezocht 
wordt. Zo blijven zij betrokken bij de 
gebeurtenissen in de eigen leefom-
geving. Belangrijk is dat deze activi-
teiten ongewild isolement onder de 
ouderen voorkomen. Deze samen-
werkende fondsen dragen dergelij-
ke initiatieven, die bijdragen aan het 
welzijn en de zelfredzaamheid van 
ouderen, een warm hart toe.

06 514 114 77               www.keadin.nl

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor 

verzorgende, Begeleidende 
en ondersteunende 

werkzaamheden.

06-33100341
4mevers@gmail.com
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SophieSophie
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Dit zonnestraaltje
wordt alweer 

50 JAAR!

Gefeliciteerd !
Robin

Mickey
Steffi  e

Roy
Bram

Willem van Eert naar regionale 
timmerwedstrijden

Willem van Eert uit Sint-Oeden-
rode is voorgedragen door het Fi-
oretti College om deel te nemen 
aan de regionale timmerwedstrij-
den 2013 regio Den Bosch/Oss/
Veghel.

Willem zit in klas 4 VMBO Basis 
beroeps. In de derde klas heeft 
hij een snuffelstage gedaan bij 
een bouwbedrijf en dit jaar heeft 
hij zijn snuffelstage bij een ma-
chinaal timmerbedrijf gedaan. Tij-
dens twee wedstrijddagen gaat 
hij samen met Teun Genen, even-
eens van het Fioretti College, een 
opdracht uitvoeren. Dit jaar is de 
opdracht een voederruif maken. 
De opdracht bestaat onder ande-
re uit het maken van een uitslag, 
halfhout-verbindingen aftekenen 
en aanzagen en vervolgens het in 
elkaar zetten van losse onderdelen 
tot een eindproduct.

Ze worden individueel beoordeeld 
maar ook als een team. Op de 
tweede dag wordt om 17.00 uur 
de uitslag bekend gemaakt en we-
ten ze of ze de wisselbeker gewon-
nen hebben. Ook van de opleiding 
metselaar hebben ze een kandi-
daat in de persoon van Paul van 
Donk, die gaat eveneens proberen 
om een prijs in de wacht te slepen.

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Onze Rob 50 !

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

WIJ LOSSEN HET OP! 
        “Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Senioren 1 
van KV Nijnsel 
BEDANKT 

OUD NIJNSEL 
voor de onvergetelijke 

feestavond en het 
geschonken bedrag

www.verkeersschoolschellekens.nl

Dorus Hellings
GefeliciteerD

1e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

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

Prijswinnaar 
Guido Weijers 
prijsvraag

Het antwoord is: Harley David-
son “Road King 1600“

We hebben een overweldigend 
aantal antwoorden binnen ge-
kregen.

De winnaars zijn: 
Coby Wouters en 
Benita van Summeren

Allebei winnen ze twee kaarten.
De kaarten kunt u ophalen bij het 
kantoor van DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17 (graag legitimatie 
meenemen)

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Op donderdag 24 mei 2012 
wordt er op Mariëndael gestart met een kennismaking les:

Yoga voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
In deze periode van je leven verandert er veel en ontdek je veel. In jezelf, 
maar ook in de wereld om je heen.  Yoga kan je hierbij helpen.  Samen met 
leeftijdsgenoten leer je jezelf te ontspannen en te focussen op dat wat voor 
jou op dit moment belangrijk is. Dit kan b.v  zijn , school/studie, maar ook het 
maken van andere keuzes in je leven.
De kennismaking les is gratis, hierna volgt er nog een sessie van 4 lessen tot 
aan de zomervakantie. De prijs voor deze jongerensessie bedraagt 8,00 euro 
per les.
De lessen worden gegeven door Peggy Gerits, op de donderdagen 
van 18.15 tot 19.15 uur, de locatie is Cultureel centrum Mariëndael. 
Voor het aanmelden of informatie over de lessen kun je mailen of bellen naar: 

Tel: 0413-4 77 109  M: 06 - 52 21 36 52 E: info@de-bodhiboom.nl 
W: www.de-bodhiboom.nl

t

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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&WEBSITES

DRUKWERK
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE

06 24809565
WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

/PIXELBOXMEDIA /PIXELBOXMEDIA

desIgn  
pixelbox  

voor het meest actuele nieuws
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SET/9

MOUWLOOS

DAMES
JURK
diverse kleuren
maten S-XL

DOVE

SHAMPOO of
CONDITIONER
diverse soorten
shampoo: 
250 ml
conditioner: 
200 ml

1.39

KUNSTSTOF

TUIN
POT
zwart of 
terra
Ø 40 cm

ZOEK UIT

VOORJAARS
SPEELGOED
speelbal, yo-yo,
waterpistool, 
crazy bug of 
stoepkrijt XL

1.39

WERCKMANN

WERKPLAATS
DOEKJES
onmisbaar bij het klussen
dermatologisch getest
25x17 cm
60 stuks

1.75

1.59 0.69

HELDER GLAS

BLOEM
VAAS
met tekst 'flowers'
of 'welcome'
hoogte 70 cm
(excl. magnolia)

PAASEIEREN OF

PAAS
HAZEN
melkchocolade
paaseieren: 
200 gram
paashazen: 
2x125 gram

OFFICE ESSENTIALS

SCHRIJF
BLOK
gelinieerd
100 vel A4

KISTJE

PAAS
EIEREN
diverse leuke 
paasprints

NAADLOOS

ONDER
GOED
diverse 
pastelkleuren
maten S-XL

ZOEK UIT

BLOEM
BOLLEN
premium kwaliteit
dahlia: 
mt.2, 2 stuks
lelie: 
mt.12/14, 4 stuks
gladiool: 
mt.10/12, 7 stuks

1.62

2.29

0.79

LIBRESSE ULTRA

MAAND
VERBAND
normal wing of
long wing

0.79

3 VOOR

5.49

idem
Ø 35 cm

1.59
Ø 50 cm

3.59

DECO
SCHAAPJES
box 4 stuks

1.69

SCHRIJF
BLOK
100 vel A5

0.39

HAND
CLEANER
600 ml

1.59

meisjes
ZOMER
JURKJE
maten 86-128

2.79

deco
FOAM
MAGNOLIA
lengte 100 cm

2.29

6.49

HOME STYLING 
TIP!

1.692.89

2.69

PASEN
Kijk op action.nl voor de folder

Elders
2.49
2.99

Elders
1.89
1.99

Elders
2.97
3.87

Elders
0.99
2.19 Ze
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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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Op zaterdag 16 maart a.s. bent u van 11.00 tot 
16.00 uur van harte welkom in diverse locaties 
van BrabantZorg.

We vertellen u alles over leren, werken en vrijwilligerswerk 
bij BrabantZorg. Ook is er volop informatie over wonen 
met zorg, behandeling, tijdelijke zorg, acute zorg, 
thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijden, activiteiten, 
dagverzorging en dagbehandeling.

Wilt u meer informatie over BrabantZorg? Kom dan 
naar de Open Dag of neem contact met ons op. Wij 
helpen u graag verder. Bel (0412) 62 26 78 of kijk 
op www.brabantzorg.eu (ook voor de overige locaties 
waar u welkom bent).

 twitter.com/BrabantZorg
 facebook.com/BrabantZorg

Wij ontmoeten u graag bij:
- Odendael, Odendael 1, Sint-Oedenrode
- AAtrium, Trompstraat 21, Veghel
- De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie / 
 Palliatieve zorg / Behandel- en kenniscentrum / 
 Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, 
 Reigerdonk 37, Veghel

Op zaterdag 16

Kom naar de 
Open Dag bij 
BrabantZorg

Boekenweek: Gouden tijden, 
zwarte bladzijden

De 78e Boekenweek, die wordt ge-
houden van 16 t/m 24 maart, staat 
in het teken van het thema ‘Gou-
den tijden, zwarte bladzijden’. In 
het licht van dit onderwerp heeft de 
bibliotheek in Sint-Oedenrode twee 
lezingen op het programma staan, 
die elk op hun eigen manier het 
thema belichten, maar allebei even 
indrukwekkend. 

Lezing Wim Daniëls
Op zondagmiddag 17 maart zal Wim 
Daniëls een lezing geven. Wim Da-
niëls zal in zijn voordracht ingaan op 
de zon- en schaduwkanten van de 
geschiedenis van de Nederlandse taal 
en het dialect. Aanvankelijk stelde het 
Algemeen Nederlands nog niet veel 
voor; pas in de zeventiende eeuw is er 
een echt begin gemaakt met het vor-
men van een standaardtaal. Maar die 
standaardtaal is begonnen als schrijf-
taal en niet als spreektaal, terwijl het 
dialect in feite altijd een spreektaal is 
geweest en nooit schrijftaal is gewor-
den. Wat zijn daarvan de gevolgen 
geweest, zowel voor de standaard-
taal als de dialecten? En wat zijn de 
buitenlandse invloeden op het Ne-
derlands (geweest)? Hoe Nederlands 
is het Nederlands eigenlijk? 
Op die en andere vragen zal Wim 
Daniëls in zijn voordracht ingaan. Er 
is ook volop gelegenheid tot het stel-
len van vragen. De lezing begint om 
14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De 
lezing wordt gehouden in Mariënda-
el. Kaartjes kosten € 8,- per persoon 
(biebleden 10% of 25% korting) en 
zijn te koop in de bibliotheek, tel. 
0413-472991 of 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 

Lezing ‘Kinderen van politiek foute 
ouders’
Op dinsdag 19 maart vertellen de 
zoon van een joodse onderduiker en 
dochter van een NSB’er gezamenlijk 
over hun jeugd als kind van politiek 
foute ouders. Beide zijn afkomstig uit 
de omgeving van Eindhoven.
Tanja van der Woud-Wolterbeek is in 
1945 in het interneringskamp Vught 
geboren. Tanja's vader is een beruch-
te NSB'er in dienst van de SD. Hij is 
tijdens de oorlog betrokken bij raz-
zia's en arrestaties in Eindhoven. De 
rol van Tanja's ouders in de oorlog is 

binnen het gezin, ook na het overlij-
den van vader, niet bespreekbaar.
Tanja is lid van de Vriendenkring Na-
tionaal Monument Kamp Vught. Ook 
is ze betrokken geweest bij de Werk-
groep Herkenning. Herkenning biedt 
hulp aan (klein)kinderen van 'foute' 
ouders en van Duitse militairen. "Ik 
heb eindelijk het idee dat ik iets posi-
tiefs met mijn oorlogsverleden doe." 
Samuel Andriesse is op 28 juni 1942 
in Eindhoven geboren. Zijn Joodse 
ouders besluiten onder te duiken en 
Samuel wordt gescheiden van zijn 
ouders. Na enkele omzwervingen 
wordt hij in Helmond opgevangen 
bij de familie Verhees, bestaande uit 
vader, moeder en drie dochters in de 
leeftijd van 16 tot 20 jaar. Aangezien 
hij een nogal Joodse naam had werd 
zijn naam veranderd in Mieltje en 
dat is altijd zo gebleven. Zijn ouders 
worden op hun onderduikadres ver-
raden. Zij zijn op 31 januari 1944 in 
Auschwitz vermoord.
Miel heeft voor zijn onderduikouders 
postuum de Yad Vashem-onderschei-
ding aangevraagd en deze is in 2006 
uitgereikt aan Moesje en Ome Carel, 
via hun dochters Riek en Elly. In 2009 
heeft Miel voor al zijn vrijwilligers-
werk van de gemeente Eindhoven de 
vrijwilligerspenning ontvangen. Met 
zijn gastlessen wil hij vooroordelen 
bestrijden en zorgen voor acceptatie. 
Hij heeft niet de illusie dat het hon-
derd procent helpt, maar ieder be-
reikt persoon is er één. Andriesse wil 
tevens laten zien hoe bepalend een 
oorlog voor mensen is. Hij ondervindt 
daarvan nog steeds de gevolgen. 
"Mijn hele leven is blessuretijd, want 
ik had er niet meer mogen zijn."
De lezing van Tanja van der Woud-
Wolterbeek en Samuel Andriesse be-
gint om 20.00 uur. De lezing wordt 
gehouden in de bibliotheek. Kaartjes 
kosten € 5,- per persoon (biebleden 
10% of 25% korting) en zijn te koop 
in de bibliotheek, tel. 0413-472991 
of l.rampen@bibliotheekmeierij.nl. 

Lid worden
Tijdens de Boekenweek is het extra 
interessant om lid te worden van 
de bibliotheek. Voor minder dan de 
aanschafprijs van 2 à 3 boeken heb-
ben nieuwe leden een heel jaar lang 
een wereld van informatie aan hun 
voeten. Bovendien ontvangen ze tus-
sen 16 en 24 maart een Boekenbon 
ter waarde van € 5 én een voucher, 
waarmee ze het Boekenweekge-
schenk van Kees van Kooten op kun-
nen halen in de boekwinkel. Met het 
Boekenweekgeschenk kunnen ze ook 
nog gratis reizen met de trein op zon-
dag 24 maart. Driedubbel voordeel 
dus. 

foto: Heidi Wils

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
KNALACTIE BIJ AMAZING

 De gehele maand maart

30% KORTING 
op al onze kleurbehandelingen

 
Laat u eens inspireren door onze creativiteit

 Wij helpen u graag

- Creative kleuring
- Uitgroei

- Folies
- Duo kleuring

Di  08.30-20.00
wo 08.30-18.00
Do 08.30-18.00
Vr 08.30-18.00
Za 08.00-15.00 
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Aanvang:
Locatie:

Ticketverkoop:

Ticket:

20.00 uur
Gouden Leeuw
Markt 10  Sint-Oedenrode

Huiskens Optiek
Gouden Leeuw
e-mail: kiwanisrooi@icloud.com
€ 25,- (incl. welkomstdrankje, een aantal
                speelfiches en american style hapjes)

Een avond boordevol entertainment:
Blackjack, Poker en Roulette

voor het goede doel!

Ticketverkoop:

Blackjack, Poker en Roulette

met

live-muziek

van:

ReCover

met

live-muziek

van:

ReCover
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek

KIWANIS SINT-OEDENRODE   www.kiwanisrooi.nlooi.nl.kiwanisrooi.nl.kiwanisrooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanisrooi.nl.kiwanis.kiwanisrooi.nl.kiwanisr.kiwanis.kiwanisrooi.nl.kiwanis.kiwanisrooi.nl.kiwanisrooi.nl.kiwanis.kiwanisr.kiwanis.kiwanisr.kiwanis ooi.nl.kiwanis.kiwanis ooi.nlooi.nl.kiwanisrooi.nl.kiwanisr.kiwanis.kiwanis.kiwanis.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nlooi.nlooi.nlooi.nl.kiwanis.kiwanis.kiwanis.kiwanis ooi.nlooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nlooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl.kiwanis.kiwanis.kiwanis ooi.nl.kiwanis ooi.nl

Z AT E R D A G  6  A P R I L

                speelfiches en 

WANIS SINWANIS SINW T-OEDENRODE   wwT-OEDENRODE   wwT

facebook.com/kiwanisrooi

voor meer informatie over onze
activiteiten en goede doelen!
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“Een droom is een cadeautje dat we vergeten uit te pakken”
Wie droomt er niet? Na een kort 
vooronderzoek blijkt: we dromen 
allemaal, ook al zullen we ons dat 
lang niet altijd herinneren. Meestal 
dromen we over voorvallen van 
alledag. Soms blijft een droom 
hangen tot de volgende ochtend. 
Soms dromen we zelfs over iets 
wat later pas gebeurt en soms blijft 
een droom hardnekkig terugke-
ren. Waarom juist die ene droom 
alsmaar terugkeert? Om hier eens 
iets meer over te weten te komen, 
spraken wij met Francien Bouw-
mans. Francien is aangesloten 
bij de Vereniging voor Studie van 
Dromen. Als dromencoach geeft ze 
cursussen, lezingen en begeleidt zij 
mensen die hun droom willen ont-
rafelen. 

Door: Ria Balk

Dromen die zich laten herinneren 
zijn heftig. “Je droomt niet voor 
niks”, vertelt de dromencoach. 
“Een droom wil wat vertellen, al-
leen zijn we ons daar niet altijd van 
bewust. Een droom is een cadeau-
tje dat we vaak vergeten uit te 
pakken. Alle dingen die we weg-
gestopt hebben, komen ’s nachts 
naar boven.” Vooral terugkerende 
dromen blijken iemand tot last te 
kunnen worden. Toch kan de spe-
cialist niet zomaar vertellen wat 
een droom betekent. “In gezel-
schap komen vaak de verhalen 
los. ‘En wat betekent dat?’ willen 
mensen dan weten. Daar kan ik 
natuurlijk niet zomaar een ant-
woord op geven. Een droom zegt 
iets over jezelf, zoiets is heel per-
soonlijk.

Er zijn wel universele dromen, 
maar de achterliggende reden is 
altijd anders. Dromen die zich la-
ten herinneren, zijn meestal hef-

tig. Een achtervolgingsdroom kan 
heel angstig zijn. Meestal wordt je 
juist wakker op een heel angstig 
moment.” Volwassenen die meer 
over zichzelf te weten willen ko-
men, kunnen met hun dromen bij 
Francien terecht. Zij helpt hen de 
betekenis ervan te doorgronden. 
“Schrijf ’s nachts direct je droom 
op in steekwoorden, geef ik vaak 
als advies. Overdag kun je deze 
dan uitwerken. Als je dat een tijdje 
doet, zie je in de loop der tijd welk 
thema erin voorkomt. 

Ter illustratie
Ter illustratie leggen we Francien 
een droom voor die één van onze 
dorpsgenoten ons heeft toever-
trouwd. Om haar privacy te be-
schermen, zullen we haar naam 
hier niet vermelden. Deze Rooise 
heeft al jaren regelmatig dezelfde 
droom. De precieze invulling ver-
schilt per keer, maar de essentie 

blijft hetzelfde: “In mijn droom 
komt altijd een lift voor. Deze be-
vindt zich in een groot gebouw, 
hotel, oud huis… Als ik in de lift 
ben, gaat hij schuin en valt hij snel 
naar beneden. Vaak zitten er vele 
deuren in de lift. Soms gaat een 
liftdeur niet open. Vaak kan ik een 
keuze maken uit verschillende lif-
ten. Ik kies altijd een lift die niet 
neerstort.”

“Waarschijnlijk is het een vrouw 
met veel potentie”, zegt Francien 
direct: “Ze droomt immers over 
grote gebouwen. De lift gaat ech-
ter naar beneden, dus iets zit haar 
toch dwars.” Ook van deze droom 
kan de specialist de precieze bete-
kenis niet direct geven. De dorps-
genoot in kwestie is er zelf tijdens 
het interview niet bij en zoiets is 
toch een zeer persoonlijke aan-
gelegenheid. Dat onze Rooise iets 
moet doen met die droom is Fran-

cien wel duidelijk. “Er zit iets in die 
droom wat haar raakt. De clou is 
steeds hetzelfde, maar dan in een 
ander jasje. Als ze er bewust naar 
gaat kijken en ze leert waar het 
over gaat, dan kan ze het koppelen 
aan haar dagelijks leven en komt 
de droom niet meer terug” legt 
de dromencoach uit. “Misschien 
kan ze eens kijken wat er achter 
één van die deuren zit.” Dat klinkt 
eenvoudig, gewoon even  kijken, 
maar… zo simpel is het niet. Wat 
er achter die deuren zit? Dat moet 
dan nog maar blijken… 

Misschien toch verstandig om te-
rugkerende dromen niet alleen te 
ontrafelen. Wie weet wat je al-
lemaal tegenkomt? Wellicht kun 
je daar wel wat steun bij gebrui-
ken.  Kijk eens op www.droom-
vereniging.nl of neem contact op 
met Francien Bouwmans via tel: 
0413-268202. Je kunt alvast eens 
je dromen op gaan schrijven. Dat 
kan nooit kwaad. Bij deze alvast 
de eerste tip: Schrijf het ’s nachts 
direct op en doe dat wel in de 
tegenwoordige tijd. Zoals onze 
dromencoach ons namelijk toever-
trouwde:  “Alleen in het ‘nu’, kun 
je actief iets doen. Het verleden is 
alweer voorbij.”

Voor foto’s 
van evenementen,
kijk op mooirooi.nl

Voor foto’s 
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Mert mot, kaauw en nat, korre zat in elk vat.
Maart mist,koud en nat, koren zat in elk vat.
Een kille maart is de voorbode van een rijke oogst
 Uit: “ Bij wijze van Spreuke” 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

11 maart lezing in d‛n Einder:
Uilen van Nederland

Kon ik
eindelijk eens
voorlezen uit

een andere krant

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Katjana van de Kerkhof

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wilma Klomp
Kwikstaart 10

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Ik geniet.
 

Er kwam mij ter oren
Dat wat ik schrijf
Niet aldoor wordt begrepen
De ene keer te moeilijk
Of dan weer te flauw
 
Of het zijn woorden 
die als een sinaasappel
teveel wordt uitgeknepen
vooral daar waar men moet denken
geraakt men al snel in het nauw
 
Nu is het zo dat dichten
 Zonder een hemd te lichten
 Drijven is aan de oppervlakte
 Met autobanden om de buik
 
Ook lijkt dat op verschuilen
 Achter een gesloten luik

 Kortom, het is kunstbloemen
 Bewateren zonder dat ik ze ruik
 
Ik heb onze Nicolaas
 Om zonnige raad gevraagd.
 Julius, zo zei hij op wijze toon
 
“Rijmen is te afgezaagd
 Maak gebruik van mooie plaatjes
 Die vinden nog een weg
 In ’s mensen hersengaatjes”
 
In dit allerlaatste couplet
 Schrijf ik over niets
 Het blijft onder de pet
 Wel wil ik u zeggen;
 Gedichten uitleggen
 Besteelt onze taal van de pret
 
Tot slot
Er is niks
Dat mot

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.

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:  
Houthandel Smetsers

F. VAN DOREN, BERKSTRAAT 20
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Woordzoeker 
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
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
huwelijksjaar, raar, rampenjaar, prachtpaar, heksenhaar, alsmaar, 

bloemenjaar, lichtjaar, konijnenhaar, winnaar, notoir, engeltjeshaar, 
suikerjaar, waterreservoir, weduwnaar, 

 



Woensdag 13 maart 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 15

Leefland
Het droomt naar bomen die de etmalen
trotseren, de verte verzwijgt zich
langs bejaarde kreken, nazomer ijlt
de laatste letters van zijn alfabet

De schreeuw van het parelhoen scheurt
het heden in repen, uiterst vertraagd
loopt de dag in het slot, nergens is 
er een prevelend rouwbeklag

Een loodzwaar licht hangt ademloos
in zeilen van berusting, niets keert
terug, de taal veroudert, is vermoeid

Het land ligt vast in zijn wissels,
hallucineert maar ontkomt niet aan tijd
waarin alles voortdurend vervloeit

    Kees Hermis
Uit: Wat bomen weten
      verschijnt in april – mei 2013

KLIK LAMINAAT XXL
LAURENTIUS
Lange brede delen, in 4 eigentijdse kleuren, 
met “one click to go” systeem, klasse 32, 
205 cm lang, 24 cm breed, 9 mm dik, 
25 jaar garante. Made by Balterio.

NU v.a.

24,95
per m2   incl. BTW

37,95
per m2   incl. BTW

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik,
kant en klaar afgewerkt,
wit of naturel geolied.

van 49,95 NU

MASSIEVE TRAP
Het Vloer Het Zelf traprenovatie systeem. 
Eenvoudig ook zelf te monteren. Voordelig een 
nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder breken 
en/of beschadigen. Voor zowel open als dichte 
trappen. Dikte treden ca. 19mm, in elke gewenste 
kleur leverbaar.  
Nu introductieprijs van 109,- 
voor 55,- per trede compleet.

Prijs van trap voor 13 treden, incl stootborden, 
anti-slipstrip, Lijm en olie plus extra stootbord:

*excl. Montage. 
Montage 
complete trap: 
400,-

STUNTPRIJS

645,-

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00 uur.  
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Almere   Amsterdam   Arnhem   Breda   Capelle a/d IJssel   Eindhoven   Gorinchem   Helmond   Leiderdorp   Nieuwegein 
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KLIK LAMINAAT 
LAURENTIUS
Lange brede delen, in 4 eigentijdse kleuren, 
met “one click to go” systeem, klasse 32, 
205 cm lang, 24 cm breed, 9 mm dik, 
25 jaar garante. Made by Balterio.

NU v.a.

LAMEL PARKET MASSIEVE TRAP

29,95
per m2   incl. BTW

VHZ PVC 
MET KLIKSYSTEEM
100% pvc, landhuisdelen, met v-groef, 
in 6 kleuren, 4,5 mm dik, met voelbare 
structuur, geschikt voor zwaar en intensief 
gebruik, vloerverwarming en vloerkoeling,
eenvoudig zelf te leggen.

van 39,95 NU

VOORDELIGER DAN INTERNET, 
PRIMA LEGSERVICE 

VERSCHILLENDE DESIGNS EN KLEUREN OP VOORRAAD, TEGEN BODEMPRIJZEN!

Duik in de wereld van voertuigentechniek
Ben jij gefascineerd door trans-
port en voertuigen en sta jij op het 
punt om een vmbo-studierichting 
te kiezen? Kies dan voor de afde-
ling voertuigentechniek op het 
Fioretti College. Dit kan ook als 
je leerjaar 2 op een andere vmbo-
school afgerond hebt. Je begint in 
het derde leerjaar. Om de basis-
vaardigheden te leren en de juiste 
denkwijze te ontwikkelen zit je in 
Veghel op z’n plek.

Als je twee jaar later je vmbo-

diploma op zak hebt, heb je een 
stevige basis om op het ROC een 
beroepsopleiding te gaan volgen 
op het gebied van Transport & 
Mobiliteit. Er zijn opleidingen op 
niveau 2, 3 en 4. Eenmaal klaar 
biedt de regio volop kansen op 
werk. Je kunt met jouw kennis en 
vaardigheden terecht bij dealers, 
reparatiebedrijven, schadeherstel-
lers, transportbedrijven, enginee-
ringbureaus en de auto- of mo-
torsport. Overal is behoefte aan 
mannen én vrouwen met kennis 

van voertuigentechniek.

Op het Fioretti College maak je op 
praktische en persoonlijke wijze 
kennis met de fascinerende we-
reld van voertuigentechniek. We 
brengen jouw basiskennis op peil, 
verbreden je horizon en wekken 
jouw interesse om van voertuigen-
techniek je vak te maken. Een vak 
met toekomstperspectief. Kijk voor 
meer informatie en de inschrijfmo-
gelijkheden op 
www.fioretticollege.nl.

Lezing Ted van Lieshout in Henkenshage

Het Roois Kultuur Kontakt, biblio-
theek De Meierij en boekhandel ’t 
Paperas hadden Ted van Lieshout, 
kunstenaar en veelbekroonde kin-
derboekschrijver, uitgenodigd voor 
een lezing op 5 maart jongstleden.

Na zijn afstuderen aan de kunst-
academie, in 1980, ontwierp Ted 
van Lieshout boekomslagen en 
catalogi en maakte hij tekenin-
gen voor NRC Handelsblad en 
tijdschriften als Avenue. Voor de 

Blauw Geruite Kiel en de kinder-
krant van Vrij Nederland, illustreer-
de hij werk van onder anderen Ka-
rel Eykman en Hans Dorrestijn. 

Sinds 1986 schrijft en illustreert 
hij proza en poëzie voor kinderen. 
Ook stelde hij een aantal kunst-
boeken samen. Daarnaast levert 
hij al jaren bijdragen aan televisie- 
en radioprogramma´s, waaronder 
Sesamstraat en Het Klokhuis. Hij 
gaf tot 1990 parttime les aan de 

kunstacademie in Den Haag.

Om acht uur werd hij in de kas-
teelzaal van Henkenshafe  ontvan-
gen en hij begon met ‘Eindelijk’. 
“Eindelijk word ik eens ontvangen 
in stijl! Meestal moet ik optreden 
in krotten en kruipruimtes, stallen 
en schuren”, begon hij.  Voor de 
pauze ging het over zijn eerste ro-
man voor volwassenen ‘Mijn Me-
neer’, verschenen in 2012.

‘Mijn meneer’ is een autobiogra-
fische roman over een pedosek-
suele relatie van de elfjarige Ted 
(van Lieshout) met een man die 
hij in het verhaal ‘mijn meneer’ 
noemt.   In ‘Mijn meneer’ vertelt 
hij het verhaal voor volwassenen. 
Althans, met de vrijheid van de fic-
tieschrijver: Van Lieshout heeft de 
werkelijkheid naar zijn hand gezet 
om de identiteit van zijn meneer te 
beschermen en te voorkomen dat 
de lezer over zijn nek gaat.
Na de pauze tekende hij en las hij  
daarbij voor uit zijn dichtbundels. 
Ook liet hij de mensen genieten 
van zijn sonnetten en vertelde hij 
ook dat hij bezig is met z’n tweede 
boek voor volwassenen. 

Groothertogbal in de Dorpsherberg
Zaterdag 16 maart wordt het 
Groothertogbal gehouden in café 
de Dorpsherberg in Olland. Tijdens 
de 14e Titelveiling van Papgat 
heeft Ton van Alphen de titel van 
Groothertog gekocht en daarmee 
de Carnaval in Papgat gesponsord.

Het is gebruikelijk dat diegene die 
deze titel koopt een feestavond 
geeft die we kennen als het Groot-
hertogbal. De Prins, Adjudant, Raad 
van Elf en Stichting zullen hierbij 
ook aanwezig zijn. Het is gebleken 
uit voorgaande jaren dat dit al-
tijd garant staat voor een gezellige 
avond waarbij de invulling door de 
Groothertog zelf geregeld wordt. 
Ton van Alphen heeft deze avond 
de “Alles in één avond” genoemd.

Zoals gebruikelijk wordt er tijdens 
deze avond nog een laatste titel 
verloot onder de aanwezigen, te 
weten de Baljuw van Papgat. Ieder-
een ontvang bij binnenkomst een 
lotje waarmee men gratis meeloot 
voor deze titel. Diegene die het 
winnende lot heeft mag zich voor 
een jaar onder de adelen rekenen. 
Ook zal deze persoon worden uit-
genodigd om voor aanvang van de 
15e Titelveiling deel te nemen aan 
het “Diner der Adelen” bij Brasserie 
de Beleving.
Kortom een gezellige avond waarbij 
we iedereen van harte uitnodigen 
om hierbij aanwezig te zijn.  Voor 
meer informatie over deze avond 
kunt u kijken op de website van 
Papgat, www.papgat.com. Ton van 
Alphen en Commissie Titelveiling.
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 4

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

v. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel
Wij hebben de grootste 

en goedkoopste collectie 
keramische tegelparket van Nederland

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

8

25

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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Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4
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Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660
www.interieurenstijl.nl

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel van een ozonbehandeling

Voor het compleet reiningen van uw auto

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

“Zoals altijd zit Huyberts Keukens niet stil. De keuken-
markt beweegt, dus wij bewegen mee. Daarom voeren 
we sinds kort een nieuw concept: Abbiamo.  De keu-
kens zijn dankzij dit idee goedkoper dan bij ‘de grote 
blauwe doos’ uit Zweden. Bij ons hoeven de mensen 
de keuken echter niet zelf te ontwerpen, installatiete-
keningen te maken en  in elkaar te zetten. Ze worden 
kant en klaar geleverd. 

Onze prachtige grote showroom onderging eind 2012 een 
facelift. Er zijn maar liefst vier compleet nieuwe keukens 
ingebouwd. Daarbij zijn ook keukens te zien die te verkrij-
gen zijn door middel van het nieuwe concept Abbiamo. De 
prijzen zijn aantrekkelijker omdat de keukens rechtstreeks 
uit Duitsland komen. We zijn allang geen zaak meer met 
alleen maar dure modellen keukens. Het is duidelijk dat 

we voortaan ook de starters of mensen met een beperkter budget een keuken aan 
kunnen bieden. De Abbiamo keukens zijn in alle soorten en maten te verkrijgen. De 
showroom geeft alvast een kleine glimp, maar wij laten u graag de legio mogelijkheden 
zien. Ook op de website www.huyberts-keukens.nl ziet u wat voor moois Huyberts 
Keukens allemaal te bieden heeft. Er staan een aantal geweldige aanbiedingen tussen. 
Wat ook nog interessant is voor u: de BTW op manuren  is verlaagd van 21%  naar 6%. 
Dus zeer interessant voor een complete keukenverbouwing!”

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

15% EXTRA KORTING 
op montagekosten

(6 % ipv 21% btw)

PAK NU UW 
VOORDEEL 

TWEEDE PAASDAG GEOPEND 
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

11

14

2e paasdag geopend 
van 11.00 uur tot 16.00 uur

2e paasdag geopend
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
Damiaancentrum kans op Oranje 
Fonds Kroonappels?
Breng dan uw stem uit op 15,16,17 
maart : www.kroonappels.nl, kies Sint-
Oedenrode.
Helpende hand, ontmoetingstuin.
--------------------------------------
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
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, 
garagedeuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Appartement te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier Nijn-
sel speelt voor u op 8-9-13-15 en 16 
maart. 
Kaartjes: www.klavertjeviernijnsel.nl 
Tel: 473459 - 475396 
bakkerij vd Eertwegh
--------------------------------------
Te koop; Scooter Peugeot Clip 4-takt 
5800 km. 2008 z.g.a.n.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Bijna voorjaar;
Uw adres voor; culterra koemest, 
mosbestrijder, div. soorten kunstmest, 
graszaad voor gazon.
Van Deursen Diervoeders, 
Eerschotsestraat 67. Tel. 0413-472642
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Outlet verkoop in sportartikelen en 
kinderkleren. Alles halve prijs. Nog 
veel keus in voetbal-hockey en wan-
delschoenen!
Adres: oude winkel Kiddooz, Nieuwe 
Erven 2 Liempde. Let op: open woens-
dag 12.00 tot 17.00 en zaterdag 10.00 
tot 16.00
--------------------------------------

Gevraagd

Een beginnende pop/rock coverband 
is op zoek naar een zanger of zange-
res. Leeftijd ongeveer 16 jaar.
Voor meer info bel of WhatsApp naar: 
06-29194908
Of mail naar: lonk-band@hotmail.com
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Stem 15,16 of 17 maart via 
www.kroonappels.nl op het project 
Ontmoetingstuin van het Damiaan-
centrum. Zo dingen we mee voor een 
Oranje Fonds Kroonappel.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! Laat jezelf mas-
seren zodat je meer energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Fijne Gastouder heeft nog plaats voor 
uw kindje, op ma di wo do
Silly Gastouder opvang
Antoinette v.d. Burgt
De Jongsingel 48
St. Oedenrode 0413-477481
--------------------------------------
Zondag 24 maart organiseert CV De 
Heikneuters weer haar jaarlijkse Mega 
Vlooienmarkt in en rond De Beckart.
Geopend van 10.00 tot 14.00 uur.
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode
voor puppy- & gehoorzaamheidscur-
sussen.
M: 06-27038463 / 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
U wilt toch ook het beste voor uw 
hond?
Bij ons kunt u terecht voor kwalitatief 
goed en goedkoop vers vlees voor 
hond of kat. Verkrijgbaar in vele vari-
anten. Voor meer info, ophalen of be-
zorgen, Tel: 06-26977579 
www.versvleesvoorhond.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 
--------------------------------------

   
Wie herkent deze man en waar is hij aan het werk? 

Graag uw oplossing naar redactie@demooirooikrant.nl, 0413-479322 
of loop eens binnen, Heuvel 17 Sint-Oedenrode.
De koffie staat voor u klaar!

Historische beelden

Marktplein
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Persoonlijke ontwikkeling

ThetaHealing: persoonlijk consult en 
cursussen, Kashmir yoga, Theta yoga, 
Zwangerschapsyoga, Kinderyoga, cur-
sussen hoog sensitieve en paranorma-
le ontwikkeling. jolanda@light-sign.nl, 
www.light-sign.nl, 0413-490840
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
17 maart vlooienmarkt
Sporthal Bisschop Bekkers
Avignonlaan 1 Eindhoven.
80 kramen bomvol.
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------
Op 15,16,17 maart kunt u digitaal uw 
stem uitbrengen via de website: 
www.kroonappels.nl
Kies: St.Oedenrode, helpende hand, 
Ontmoetingstuin Damiaancentrum.
--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier Nijnsel 
speelt voor u op 8-9-13-15 en 16 
maart. 
Kaartjes: www.klavertjeviernijnsel.nl 
Tel: 473459 - 475396 
bakkerij vd Eertwegh
--------------------------------------

--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?” 
www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------
Zondag 24 maart organiseert CV De 
Heikneuters weer haar jaarlijkse Mega 
Vlooienmarkt in en rond De Beckart.
Geopend van 10.00 tot 14.00 uur.
--------------------------------------
Zit de woningmarkt op slot door de 
nieuwe lage hypotheken of door de 
hoge vraagprijzen van de huizen? 
N.A. Denker
--------------------------------------
Paranormale Beurs
Zondag 17 maart in De Pelgrim te 
Mariahout.
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl
--------------------------------------

Jaarvergadering bij  
Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 15 maart houden wij onze 
jaarlijkse ledenvergadering. De 
vergadering  begint om 20.00 uur 
in Meerschot en is alleen voor le-
den. Na afloop wordt er nog een 
ronde gekaart, waarmee leuke 
prijzen te winnen zijn. Voor de 
workshop Kaarten maken met 
een speciale techniek op dinsdag 
26 maart, kunnen onze leden zich 

aanmelden bij Tonnie van Zog-
gel  tel 475726.  Zit je in groep e1 
tot en met 8 en wil je graag mee 
paasknutselen op woensdag 27 
maart, Meld je dan voor 14 maart 
aan bij Carin Jansen Tel 475759.  
Bij onvoldoende opgave kan het 
helaas niet doorgaan. Dus pak de 
telefoon en meld je aan.

Waarom heet een verdieping een verdieping, 
terwijl het eigenlijk een verhoging is? 

• Rioolontstoppingen
• Vegen van dakgoten
• Vetvangputten ledigen en   
  reinigen 
• Beheer en onderhoud 
  rioolgemalen en renovatie
06-10025295 - www.risero.nl

Sint-Oedenrode

Expositie start op zondag 24 maart

FotoclubRooi viert jubileum met 
expositie
Ontzettend veel mensen fotogra-
feren. Niet voor niks, want het is 
een ontzettend interessante en uit-
dagende hobby. Ook Sint-Oeden-
rode telt honderden hobbyisten. 
Veel van hen zijn lid van Fotoclub-
Rooi. Deze vereniging bestaat dit 
jaar vijf jaar en dat viert het onder 
andere met een  jubileumtentoon-

stelling in Odendael.

Een week lang zijn in de gangen van 
het verzorgingstehuis foto’s te zien 
van leden van de fotoclub. Op het-
zelfde moment hangen ook werken 
in het gemeentehuis en in de biblio-
theek. De inwoners van Rooi kun-
nen er dus bijna niet omheen. 

Traditionele vlooienmarkt 
CV de Heikneuters
CV de Heikneuters kan niet al-
leen heel goed carnavalswagens 
bouwen? Ze weten ook hoe ze een 
grote en interessante vlooienmarkt 
moeten organiseren. Tientallen 
vrijwilligers, waaronder ook veel 
jeugd, werken toe naar zondag 24 
maart. Dan vindt bij De Beckart de 
traditionele vlooienmarkt plaats 
van 10.00 tot 14.00 uur.

Door het jaar heen zijn er weder-
om honderden, misschien wel dui-
zenden, verkoopbare producten 

opgehaald bij mensen thuis. Met 
de nodige zorg zijn deze daarna 
gesorteerd, zodat voor de koopjes-
jagers de beste en leukste spullen 
overblijven. Wat voor veel mensen 
afval is, krijgt bij De Heikneuters 
een tweede leven. 

Als het weer mee zit, wordt het net 
als andere jaren hartstikke druk. 
Honderden mensen weten dan de 
weg naar Nijnsel te vinden. ’s Mor-
gens om 10.00 uur is het al drin-
gen geblazen. 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Oproep tot inzenden van foto’s en fi lmpjes

Ritabuurtvereniging viert feest en houdt reünie

Leden en oud-leden van de Ri-
tabuurt in Boskant opgelet. De 
buurtvereniging, oorspronkelijk 
bestaande uit bewoners van de 
Leisterbes, Meidoorn en Berk-
straat, bestaat 40 jaar en dat wil 
het graag vieren. 

Het begon in 1973 met deelname 

aan het touwtrektoernooi in Bos-
kant. Daarna groeide het uit tot 
een grote levendige vereniging. 
Op zaterdag 21 september van dit 
jaar houdt de club een groot ver-
jaardagsfeest. De leden zullen bin-
nenkort allemaal een uitnodiging 
krijgen voor deze festiviteit. Oud-
leden die graag willen komen, kun-

nen zich aanmelden via Berdine 
Gevers (rbv@hotmail.nl) of Jan van 
Boxtel (0413-473684). Daarnaast 
hoopt de organisatie dat veel be-
trokkenen dit lezen en dat ze alle-
maal oude foto’s en filmpjes inleve-
ren die met de buurtvereniging te 
maken hebben. Deze kunnen dan 
gebruikt worden op de dag zelf. 

Henny van Schijndel: de man achter de historische beelden
Henny van Schijndel is de man 
achter de oude foto’s die iedere 
week in DeMooiRooiKrant wor-
den getoond. Maar hoe komt hij 
aan die foto’s? En waarom? Onze 
stagiair Matthijs Vos ging een ge-
sprek met hem aan.

Hoe bent u op het idee gekomen 
om oude foto’s te gaan verzame-
len?
“Toen ik in ‘75 in Sint-Oedenrode 
kwam wonen, viel mij meteen op 
dat Rooi een prachtig centrum 
heeft. Met een kiosk en vele mo-
numentale gebouwen die bewaard 
zijn gebleven. Maar voordat ik me 
ging focussen op het verzamelen 
van oude Rooise foto’s, ben ik 
nog voor een lange periode actief 
geweest als coach bij voetbalclub 
Rhode. Uiteindelijk zocht ik een 
nieuwe hobby en begon met het 
verzamelen van enkele fraaie an-
sichtkaarten, totdat ik op een ver-
zamelaarsbeurs een oude foto van 
de Kasteellaan aantrof. Deze vond 
ik meteen zo mooi, dat ik hem 
kocht.”

U heeft een enorme verzameling. 
Hoe is dat tot stand gekomen? 
“Uiteindelijk brak het digitale tijd-
perk aan, en dit opende nieuwe 
deuren. Er waren toen genoeg 
mogelijkheden om op een andere 
wijze aan foto’s  en afbeeldingen 
te komen. Via verschillende men-
sen werd wat aangereikt. Ik mocht 
van originele foto’s een kopie ma-

ken of in-
scannen. Zo-
doende was 
mijn interesse 
gewekt voor 
meer achter-
grondinforma-
tie, waar via 
internet ook 
makkelijker aan 
te komen was. 
Inmiddels be-
staat mijn collec-
tie uit zo’n 2000 
foto’s, waarvan 
de oudste uit 
1895 afkomstig is. Achter elke foto 
schuilt wel een verhaaltje, maar ik 
bewaar alleen de afbeeldingen die 
een gemeenschappelijke waarde 
voor Sint-Oedenrode hebben.”

Hoe kwam u dan bij DeMooiRooi-
Krant uit?
“Toen twee ondernemers een 
nieuwe Rooise krant uit wilden 
brengen, vroegen zij mij om elke 
week een willekeurige oude foto 
naar hen toe te sturen om in de 
krant te plaatsen. Zo kunnen men-
sen kijken of dat ze misschien ie-
mand herkennen, om vervolgens 
deze info vast te leggen en ook te 
gebruiken voor mijn archief.”

Kunnen mensen bij u foto’s aan-
leveren?
 “Om te beginnen kan iedereen 
aan mij een foto afgeven mailen. 
Ik heb een eigen website genaamd 

www.fotorooi.nl, waarop rond de 
1100 foto’s te bewonderen zijn. 
Soms zijn deze voorzien van ach-
tergrondinformatie. Heeft u nog 
een leuke historische foto thuis 
liggen? Of misschien zelfs meer-

dere? Dan kunt u altijd even een 
mailtje sturen naar: hennyvan-
schijndel1952@gmail.com. Dan 
neem ik contact met u op. U hoeft 
trouwens niet bang te zijn dat uw 
originele foto beschadigd raakt, 

want ik maak gewoon een scan of 
kopietje. Stuur vooral uw foto’s in 
of geef deze af bij DeMooiRooi-
Krant, want het is toch heerlijk om 
met zijn allen te genieten van de 
historie van Sint-Oedenrode.” 

grondinforma-
tie, waar via 
internet ook 
makkelijker aan 
te komen was. 
Inmiddels be-
staat mijn collec-
tie uit zo’n 2000 
foto’s, waarvan 
de oudste uit 

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

SCOTT 29ER ASPECT
Scott 29er Mountainbike:
Volledig Shimano 3x9 versnellingen, 
incl. Shimano hydro disc remmen.
Lock out voorvork
Licht Scott frame: super rijprestaties!
 
Rijklaar afgeleverd incl Shimano SPD 

pedalen: € 599.-
(uiteraard incl. a� everbeurt en servicebeurt)
 

UNION PAIKIKALA:
 
Stevige transport/moeder� ets met 
dubbele standaard, balhoofd blokkage en 
3 versnellingen.
Voorzien van voordrager, LED verlichting, 
stalen spatborden en comfort cruiser zadel.

Prijs: € 499.-

RIJ HET VOORJAAR TEGEMOET!

Jaarvergadering 
Dorpsraad Nijnsel

De Dorpsraad Nijnsel houdt op 
woensdag 20 maart aanstaande 
een vergadering in zalencentrum 
De Beckart. De bijeenkomst start 
om 19.30u. Enkele agendapun-
ten die voorbijkomen zijn ‘ínvul-
ling vacatures Dorpsraad’, een 
vooruitblik op 2013, werkzaam-
heden binnen Welzijn de Meierij 
en als klap op de vuurpijl ‘Nijnsel 
aan het wielrennen’. Dat laatste 
vormt een spannende ontmoe-
ting tussen verschillende beoefe-
naars van de wielersport.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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www.scheidingshuys.nl
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keuze vrijheid!?
Bij ons maakt u zelf de keuze

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 
• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA • Onafhankelijk

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

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

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

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

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

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

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

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

Melding meerjarenvergunning
-  Van Wijkvereniging Eerschot voor het 

houden van een Straatspeeldag op 12 
juni 2013 in de Hertog Janstraat te 
Sint-Oedenrode.

Evenementen

Mededelingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1 911
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 werken wij op af-
spraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
0413 481911 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) 474 92, 
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 

Subsidies bijzondere culturele evenementen in de 
gemeente Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode heeft een enthousiast 
en bloeiend cultureel verenigingsleven. 
De gemeente wil stimuleren activitei-
ten te ontwikkelen die nieuw zijn in de 
gemeente en daardoor een uitstralend 
effect en inspirerende voorbeeldfunctie 
hebben op het culturele leven in Sint-
Oedenrode. De subsidieregeling “Bijzon-
dere culturele evenementen” is bedoeld 
voor deze bijzondere, vernieuwende en 
nieuwe initiatieven op het gebied van de 
amateuristische kunstbeoefening.

Aanvragen voor activiteiten 
van juli t/m december 2013
Er zijn per jaar een tweetal verdeelrondes 
ingesteld. Dit betekent dat voor culturele 
activiteiten die plaatsvinden in de peri-
ode juli t/m december 2013 vóór 1 april 
2013 een subsidieverzoek ingediend 
moet zijn met daarin een beschrijving van 
de activiteit en een begroting. De subsi-
dieregeling bijzondere culturele evene-
menten kunt u opvragen bij mevr. L. de 
Vos, team Economie, Vrijetijd en Onder-
wijs, tel. 0413-481911. De regeling staat 
ook op de website van de gemeente Sint-
Oedenrode (www.sint-oedenrode.nl).

Oproep: Groenafval moet beter gescheiden worden!!!
Groenafval bestaat uit verschillende soor-
ten tuinafval, zoals snoeihout, bladeren, 
takken, gras. U kunt al dit groenafval gratis 
kwijt bij de milieustraat aan de Eversestraat. 
Om het groenafval op de juiste manier te 
kunnen verwerken, is voor elke soort een 
aparte losplaats op de milieustraat.

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

(zonder zand). 
Maar geen coniferen of overig groenafval.

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

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

Let op: groenafval mag nooit de volgende 
stoffen bevatten:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, 
   metalen, touw, nylon, etc. 
•  Behandeld hout (geverfd, verlijmd of 

geïmpregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

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

Vervuilde fracties worden afgekeurd en 
zorgen voor onnodige kosten.

Inzameling oud papier

Zaterdag 16 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;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval 23 maart 

Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval gewoon aan de 
straat leggen (7.30 uur), zonder zich aan 
te melden.
Voor bewoners van het buitengebied 
geldt dat zij zich telefonisch moe-
ten aanmelden via de meldingen- en         

servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl.
Voor de inzameling van 23 maart moet 
dit gebeuren vóór donderdag 21 maart 
12.00 uur.
De richtlijnen vindt u op onze website.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Bobbenagelseweg ongen. ---- 26-02-2013 Bouwen vrijstaande woning met bijgebouw
Schoor 3 5492 TB 01-03-2013 Ontheffing mantelzorgwoning, 
   aanleggen inrit en kavelpad en 
   plaatsen silo
Dijksteegje ongen. ---- 27-02-2013 Kappen 13 bomen
Weievenseweg 42 5491 RG 28-02-2013 Plaatsen poort en aanleggen inrit
Jenne Akkers 8 5491 VA 27-02-2013 Uitvoeren nevenactiviteiten
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Dille ong. nabij nr. 14 ---- 05-03-2013 Kappen 1 kastanje
Mosbulten 4 5491 PH 06-03-2013 Milieuneutraal wijzigen pluimvee- 
   houderij (van rechtswege verleend)
Spierkesweg /  ---- 07-03-2013 Kappen 4 eiken, met herplant
Jekschotseweg 

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Gouden herenketting koningschakel

Gevonden voorwerpen
- Donkerblauwe damesjas met handschoenen

Mari Heesakkers
beroepsschilder

Kleurrijk….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

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

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Polen helpen vrijwillig mee

Vrijwilligers rapen opnieuw zo'n 1500 kilogram vuil op
“Eigenlijk is het te gek dat het 
nodig  is”, met die woorden 
startte wethouder René Dekkers 
afgelopen zaterdag de Nationale 
Schoonmaakdag. Kort daarna gin-
gen weer bijna honderd mensen 
gewapend met vuilniszak en vuil-
knijper op pad om de rommel van 
anderen op te ruimen. Zij raapten 
met elkaar naar schatting zo'n 
1500 kilogram rommel op uit de 
natuur. 

Net als vorig jaar hielp een grote 
groep vrijwilligers uit Polen mee 
met het opruimen van het zwerf-
afval. De bijna zeventig Polen ver-
zamelden zich met onder andere 

de jagers van de Wildbeheereen-
heid op de gemeentewerf. Een 
groep vrijwilligers die dit jaar voor 
het eerst meehielp, was de bui-
tendienst van de gemeente. Ook 
zij offerden hun vrije zaterdag-
ochtend op om de strijd met het 
zwerfafval aan te gaan. “Net als 
iedereen werken wij ook graag 
in een schone omgeving”, was 
het antwoord van een van de ge-
meentewerkers toen wij vroegen 
waarom zij mee hielpen.

Ondanks het regenachtige weer 
van afgelopen zaterdag waren 
er bijna honderd mensen actief. 
Zij waren niet de enigen. Want 

een paar dagen eerder staken 
ook al de groepen 1, 2 en 3 van 
de Odaschool hun handen uit de 
mouwen. Zij ruimden rondom hun 
school het zwerfafval op. “Maar 
de leerlingen van de Odaschool 
staan niet alleen”, vertelt Wil van 
de Linden. Hij organiseert de na-
mens de Wildbeheereenheid al 
vele jaren de schoonmaakdag. 
“Over een paar weken gaat ook 
de Dommelrodeschool de eigen 
omgeving schoonmaken. Ook de 
mensen in het Everse zijn ieder jaar 
erg actief, net als de wijk Kinder-
bos en dan vergeet ik zeker nog 
verschillende mensen”, sluit Van 
der Linden af.
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Er zijn grote veranderingen op til 
bij de gemeenten. De verantwoor-
delijkheden nemen toe, terwijl er 
steeds minder geld beschikbaar is. 
Vooral in de zorg zullen deze veran-
deringen ons gaan raken. Het CDA 
is hier heel alert op.

Met het oog op de verschillende 
doelgroepen dient de gemeente een 
samenhangend beleid te voeren op 
het gebied van zorg, wonen en wel-
zijn. Bij de uitvoering en coördinatie 
van dat beleid dient de gemeente te 
zorgen voor een goede samenwer-
king tussen de verschillende aanbie-
ders. Ook de ambtelijke organisatie 
en de portefeuilleverdeling in het 
college dient op deze integratie te 
zijn ingericht.

Zelfstandig wonen.
Het is in het belang van ouderen en 
mensen met een functiebeperking, 
dat ze zelfstandig kunnen blijven 
wonen en actief kunnen blijven in 
de samenleving. Daarom moet het 

zorg- en welzijnsaanbod op een zo 
klein mogelijk schaal worden geor-
ganiseerd. Indien de familie en de 
mantelzorg niet voldoende kan voor-
zien in de noodzakelijke verzorging, 
moet iedere zorgbehoevende thuis 
de aanvullende hulp kunnen krijgen, 
zo vindt het CDA.

Investeren in infrastructuur.
Het CDA wil dat de gemeente de 
zelfstandigheid bevordert. Bijvoor-
beeld door te investeren in infra-
structuur en zorg- en welzijnspun-
ten te faciliteren waar de oudere en 
zorgbehoevende terecht kan met zijn 
vragen over wonen, zorg, vervoer, 
welzijn, voeding, financiën e.d. Deze 
steunpunten kunnen tevens in elke 
wijk en elk dorp dienen voor (dag-)
opvang, ter ondersteuning van man-
telzorgers en als ontmoetingscen-
trum.
Ook denken we aan het ondersteu-
nen van ouderenbonden en patiën-
ten- en cliëntenorganisaties bij de 
opzet van sociale netwerken. Deze 
en andere maatschappelijke orga-
nisaties zoals de kerken, Wovesto, 
Welzijn De Meierij en hun vrijwil-
ligers zijn als participant onmisbaar 
met hun kennis en ervaring. De 
gemeente moet die rol erkennen, 
de organisaties betrekken bij het te 
voeren beleid en met hen afspraken 

maken over hun inzet en inbreng.

Gebouwde omgeving.
Gebouwen en voorzieningen moe-
ten goed toegankelijk en bereikbaar 
zijn. Speciaal voor ouderen en men-
sen met een beperking moet de ge-
meente zorgen voor voldoende in de 
openbare ruimte ingerichte parkeer-
plaatsen, rekening houdende met 
de verschillende vervoers- en on-
dersteuningsmiddelen. In gebouwen 
moet plaats zijn voor vervoermidde-
len zoals rollators en scootmobielen.
Het CDA dringt erop aan dat de ge-
meente via het vergunningenstelsel 
zo veel mogelijk gebruik maakt van 
de verruiming van het omgevings-
recht, zoals de minister heeft aange-
kondigd bij brief van november 2011 
aan de Tweede Kamer. Hiermee 
wordt het gemakkelijker een man-
telzorgwoning, een meegroeiwoning 
of een meer-generatiewoning te rea-
liseren. Denk ook aan levensloopbe-
stendig (ver-)bouwen (woonkeur) of 
een tijdelijke unit in de tuin als een 
woning niet langer geschikt is voor 
het bieden van de meest adequate 
zorg.

Namens de CDA-fractie: 
Ger Brouwer

Zorg dichter bij de mensen!

Naast het gemoedelijke karakter en 
de gastvrijheid staat de Rooienaar 
erom bekend de eigen broek op te 
kunnen houden en trots te zijn om 
in Sint-Oedenrode te wonen. Dat is 
op zich niet zo vreemd, want Sint-
Oedenrode heeft al eeuwen lang 
zonder hulp van aanpalende steden 
als Den Bosch of Eindhoven leren 
voortbestaan en bijna iedere bur-
ger draagt bijvoorbeeld zijn of haar 
steentje wel bij om plaatselijke ver-
enigingen in stand te houden.

De Rooienaar is met recht fier op 
deze status en wil dat uiteraard ook 
graag zo houden!
Zoals u inmiddels ongetwijfeld op de 
een of andere wijze te weten bent 
gekomen zal in de nabije toekomst 
een samenvoeging met andere ge-
meentes van overheidswege wor-
den opgelegd en er valt derhalve 
ook voor Sint-Oedenrode niet aan 
te ontkomen. Dat is heel gemakke-
lijk gezegd, maar wat gaat dat zoal 
inhouden en waar maakt u als bur-
ger zich vervolgens bezorgd over?
Het blijkt dat het behoud van de 
eigen identiteit hierbij veruit als be-
langrijkste wens c.q. eis wordt ge-
zien. Om dezelfde reden als eerder 
voornoemd stuit het de echte Rooi-
enaar tegen de borst om bij een an-
dere gemeente te gaan horen of er-
ger nog, daardoor ingelijfd te gaan 
worden.

Het licht allemaal heel gevoelig en 
dat is volkomen begrijpelijk. Wat 
blijkt echter?
Ook de burgers van de eventuele 
samenvoegingskandidaat 

(Schijndel?) willen hun eigen iden-
titeit behouden en ook binnen an-
dere plattelandsgemeentes blijkt 
ditzelfde te spelen.

En waarom zou een samenvoeging 
überhaupt een verlies van identiteit 
hoeven te betekenen?
Wanneer u bijvoorbeeld kijkt naar 
een wijk als Strijp in Eindhoven, dan 
heeft die toch een heel andere iden-
titeit dan die van bijvoorbeeld Ton-
gelre of Centrum.
Wel is het natuurlijk van het groot-
ste belang dat de gemeentelijke po-
litiek zich sterk genoeg maakt om 
deze identiteit ook daadwerkelijk te 
waarborgen bij de ongetwijfeld op 
til staande besprekingen en onder-
handelingen.

En waar kunt u dan beter terecht 
dan bij de bestaande plaatselijke 
politieke partijen?
De DGS beseft terdege dat er van-
wege de -zowel landelijke als ge-
meentelijke- financiële situatie snel 
gekeken moet worden naar oplos-
singen op dit terrein. Een recessie 
zoals die zich momenteel openbaart 
heeft als een van de weinige voor-
delen dat de overheidshuishouding 
eens extra kritisch tegen het licht 
wordt gehouden en de efficiëntie 
ervan wordt geoptimaliseerd.  
U zult begrijpen dat in deze tijd van 
automatisering en digitalisatie  het 
veel efficiënter en daarmee goed-
koper is om bepaalde zaken centraal 
te regelen en niet binnen iedere ge-
meente apart.

Wordt vervolgd in de volgende 
Zeepkistronde!

De DGS-fractie,

Hans Hulsen
Coes v.d. Coelen
Jos Wijn

De Zeepkist 

OPEN HUIS 
Zaterdag 16 maart a.s. 
van 11.00 tot 14.00 uur

Te koop: Boskantseweg 22B te Sint-Oedenrode

Een prachtige ruime woning met inpandige garage en 
mogelijkheid tot senioren programma op de begane grond. 
De woning is gelegen in nieuwbouwplan Lochtenburg, aan de 
oevers van de Dommel, op slechts enkele wandelminuten van 
het sfeervolle centrum van Sint-Oedenrode. Een ruime 
woning die nog geheel naar eigen smaak ingericht kan worden. 

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

Kofferen 71 5492 BM Sint-Oedenrode
T: 0413-472118  www.vdlaar.nl

Een avond vol dans en enterntainment

‘Faute avond’ in danscentrum Cultura
De dansers en danseressen die een 
cursus volgen bij danscentrum Cul-
tura mogen uitkijken naar een ‘Fau-
te avond’. Deze is georganiseerd om 
te vieren dat ze op de helft van de 
opleiding zitten. Tijd om een feestje 
te bouwen, maar vooral ook tijd om 
te laten zien wat ze geleerd hebben.

Een dergelijk ‘halfwegparty’ zal 
voortaan aangestipt op de agenda 
staan van danscentrum Cultura. 
Deze keer staat alles dus in het te-
ken van ‘faut’. Behalve de spelling, 

mag ook de kleding, de hapjes en de 
muziek fout zijn. Leerlingen van de 
dansschool kunnen ditmaal familie, 
kennissen en vrienden meenemen 
voor een gezellige avond vol enter-
tainment en dansen. Ook mensen 
die geen connectie hebben met de 
dansschool zijn van harte welkom op 
deze avond.

De muziek zal worden gezorgd door 
DJ Leon van de dansschool en door 
de ‘Faute Esther Band’. Zij maken 
live muziek. Allerlei ‘faute’, maar oh 

zo gezellige herkenbare nummers 
uit het verleden komen voorbij. Van 
George Baker tot The Trammps, van 
Anneke Grönloh tot Marianne Ro-
senberg en van The Shorts tot Tom 
Jones. De ‘Faute Esther Band’ be-
staat uit 5 leden, waaronder Esther 
van Heeswijk als zangeres en Paul 
de Corte (van De Vriendschap) als 
zanger. De entree is gratis voor ie-
dereen. Tijd: 20.30 uur-01.00 uur. 
Locatie: De Vriendschap. Pastoor 
Teurlingsstraat 30 te Boskant.

advertorial

Drukste straat én vuilstortplaats
Of hij nu wel of niet op de hoogte 
was van de Nationale Schoon-
maakdag, Frans Peters - bewoner 
aan de Bobbenagelseweg - kon 
de rotzooi in zijn straat niet langer 
meer verdragen. In alle vroegte 
ging hij zaterdag de straat op om 
de rotzooi op te ruimen die auto-
mobilisten en fietsers er achterge-
laten hebben. Naast het feit dat 
de Bobbenagelseweg één van de 
drukste wegen van Rooi is, lijkt het 
soms ook veel weg te hebben van 
een vuilstortplaats. Gelukkig zijn er 
nog mensen als Frans die zelf de 
prikstok in handen nemen om de 
boel een mooier aanzicht te geven. 

 

Jeugd Creatief is ook weer gestart voor de bovenbouw
Tot in juni staan er weer heel veel 
leuke kennismakingslessen klaar 
voor de leerlingen uit de groe-
pen 6,7 en 8. Ieder jaar opnieuw 
beleven kinderen uit het primair 
onderwijs veel plezier aan het 
aanbod van Jeugd Creatief. 

Dat aanbod is heel divers: van 
blaasmuziek tot schminken, van 
filosoferen tot musical en nog 
heel veel meer!  De aanbieders 
zijn de lokale verenigingen en 
stichtingen, enthousiaste ama-
teur- en professionele kunste-
naars en MikPieterBrueghel.

Kinderen kunnen op deze ma-
nier  even ‘proeven’ tijdens de 
kennismakingslessen  voordat zij 
zich eventueel inschrijven voor de 
cursus, die de rest van het seizoen 
gegeven  wordt.

Jeugd Creatief wordt, in opdracht 
van de Gemeente Sint – Oeden-
rode, georganiseerd door Cu-
rioso, marktplaats voor cultuur 
educatie.

Cultuur educatie levert een be-
langrijke bijdrage aan de ontwik-
keling van kinderen.

Voor de groepen 6, 7 en 8 vinden 
de kennismakingslessen plaats 
maart, april, mei en juni in 2013. 
Een aantal zijn er al begonnen 
maar in april, mei en juni zijn nog 
wat plaatsen beschikbaar. Bijvoor-
beeld bij theater en  schilderen.

Zou je alsnog mee willen doen 
met een kennismakingsles neem 
dan contact op met de contact-
persoon die vermeld staat op de 
website.

 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Grand Café
Odendael

 

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Op vertoon van uw Rooise 
Pas ontvangt u een

 gratis batterij 
ter waarde van 6 euro

Bij iedere aankoop ontvangt u 
dubbele spaarpunten Rooi 2000

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

De Mooi Rooi Krant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

Wovesto, BrabantZorg en Welzijn Salus willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
voor iedereen van belang is: veiligheid. Samen hebben we een avondprogramma opgezet 

Veilig Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
huis met praktische tips die u direct toe kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 

kunt waarborgen. 

Alle senioren in Sint-Oedenrode  
Informatiebijeenkomst over veiligheid in en om de woning 
De Ontmoeting in Odendael 

Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen  

Incl. een kop-

je thee, ko�e 

en een hapje!  

op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Heeft u ook een leuke actie 
voor onze pashouders?

voor meer info:
0413-474911

Rooise Pas

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

OdendaelOdendael

De Ontmoeting
Odendael

De Ontmoeting
Odendael

        De Ontmoeting
Odendael

Attendeer andere

Kof�e Odendael

van € 1,90

voor € 1,60

10% korting op het 
totale Schrobbeler 

assortiment

Tosti van € 2,55 

voor € 2,20

Bami/Nasischijf van € 1,45 

voor € 1,20

Spekpannekoek van € 2,25 
voor € 2,00

maart en april

2013

20 maart 19.30 uur 

Liempds 

Gemengd Zangkoor 

23 maart 

dames modeshow 10.30u

verkoop tot +/- 15.00u

11 april 14.30u 

Ambiancekoor 

31 maart en 1 april

paasbrunch

€ 17,- pp.

Rooise Pashouders 
betalen € 15.50

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

Korting op 

consumptiemunten en 

maaltijden 

in De Ontmoeting 

in Odendael

Verenigingsleven 
Odendael; 

u kunt deelnemen aan het 
uitgebreide activiteitenaanbod 
van Odendael en krijgt met uw 

Rooise Pas korting op deelname.

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee

Tijdens de modeshow ontvangen 
Rooise pashouders  een gratis kopje 

ko�e of thee
Rooise pashouders ontvangen een 

gratis kopje ko�e of thee
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OPEN DAG (3 IN 1) 
zondag 17 maart van 11.00 tot 18.00 uur
Handelsweg 2e
5492 NL  Sint-Oedenrode

Zin in een stralende make-up die de gehele dag blijft zitten ?
BLÈZI-VISAGISTE geeft u op zondag 17 maart handige tips en 
kleuradvies. MIDDELS EEN LOTERIJ MAKEN 3 DAMES KANS OP EEN GRATIS 
MAKE-OVER MET ALS HOOFDPRIJS EEN BEAUTY BON TER WAARDE VAN 
15 EURO !
 
Op ZONDAG 17 MAART kun je ook een kijkje komen nemen in het SNUFFELHOEKJE 
VAN DINIE. Ze heeft leuke presentjes voor b.v. een kinderfeestje, voor een geboorte of 
om zomaar te geven als je ergens op de koffi  e gaat. Ook heeft ze leuke dingen voor de 
Pasen, om de ontbijt-tafel gezellig en kleurrijk aan te kleden. Voor moederdag 12 mei en 
vaderdag 16 juni heeft ze leuke dingen. Al deze cadeautjes kosten tussen 1 en 10 euro.
 
TEVENS OPEN DAG VAN AUVO
(in- en verkoop auto`s)

Angélique Boelhouwers

 

M +31(0)61 145 60 43

E angelique.b66@gmail.com

www.blezi.com/angelique-boelhouwers

Angélique Boelhouwers

 

M +31(0)61 145 60 43

E angelique.b66@gmail.com

www.blezi.com/angelique-boelhouwers

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

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Stem op uw favoriet!

Coöperatief dividend Rabobank – project van het jaar (deel 1)
Wie wordt Project van het Jaar 
2012 in Sint-Oedenrode? Dat zal 
woensdagavond 3 april duidelijk 
worden. Dan wordt de winnaar 
onthuld uit elf prachtige projecten. 

Vanaf 1 tot 25 maart kan men een 
stem uitbrengen via www.rabo-
bank.nl/stos. Hier staat een  over-
zicht van alle projecten die reeds 
een bijdrage hebben ontvangen 
en dus kans maken op deze ti-
tel. Op deze website kan ieder lid 
van de Rabobank eenmalig een 
stem uitbrengen met behulp van 

een unieke code, die de leden via 
een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen. Alle scores van de web-
site gaan vervolgens mee naar de 
bijeenkomst en tellen voor 50% 
mee. Op de avond zelf kan ieder 
lid nogmaals stemmen op zijn/
haar favoriete project. De stem die 
men op deze avond uitbrengt, telt 
ook voor 50% mee. Het project 
dat uiteindelijk de meeste stem-
men ontvangt, mag zich een jaar 
lang Project van het Jaar noemen. 
Naast deze eervolle vermelding 

ontvangt het winnende 

project ook nog een extra geld-
bedrag van € 1.000 bovenop het 
reeds ontvangen bedrag vanuit 
het Coöperatief Dividend.

Deze week: 
1. Project Koster Brock. 
2. Dioscuri. 
3. KBO Olland. 
4. Zevensprong. 
5. St. Petrus Olland. 
Volgende week volgen nog zes 
projecten.

van de Rabobank eenmalig een 
stem uitbrengen met behulp van 

Naast deze eervolle vermelding 
ontvangt het winnende ontvangt het winnende ontvangt het winnende 

1

2

3
5

4

Boeken- en platenbeurs vraagt 
vrijwilligers

Stichting ‘Behoud Martinuskerk’ 
is op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers ter voorbereiding van de vol-
gende Boeken- en platenbeurs.  

De stichting heeft vrijwilligers nodig 
voor het sorteren van de boeken en 
chauffeurs om boeken naar het sor-
teercentrum in Nijnsel te brengen.  
Het sorteren en verzamelen van de 

boeken is door het hele jaar heen. 
Bij toerbeurt worden door een tien-
tal sorteerders boeken gesorteerd en 
geprijsd. De sorteerders zijn meer-
dere middagen per week bezig. 
De chauffeurs brengen iedere 
week boeken naar het sorteercen-
trum. Als chauffeur dient u wel in 
het bezit te zijn van een eigen auto 
met aanhangwagen.
Wilt u zich aanmelden of meer in-
formatie, neem contact op met het 
vrijwilligerssteunpunt: Gerry Jo-
chems, 073-5441400, steunpunt.
vsp@welzijndemeierij.nl

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

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

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Nieuwe voorjaarscollectie 
is binnenBOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 

0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL
WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

kinderkleding van 0 t/m 14 jaar
!
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

NieUW iN iNdUstrY: 

artHoUse!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

speciaal voor de echte filmliefhebbers 

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE biedt de 

bezoeker per twee weken, de eerste week op maandag en 

de tweede week op dinsdag, een film die niet in de reguliere 

filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

artHoUse films HebbeN eeN aaNgepast 

eNtree bedrag vaN €6,00 

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.iNdUstrYbioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdUstrY service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

MA 18  MRT: aNNa KareNiNa 20:15 u

DI  26 MRT: aNNa KareNiNa 20:15 u

MA 1 APR: JagteN 
20:15 u

DI  9 APR: JagteN 
20:15 u

MA 15  APR: daNs la maisoN 20:15 u

DI  23 APR: daNs la maisoN 20:15 u

MA 29 APR: Zero darK tHirtY 20:15 u

DI  7 MEI: Zero darK tHirtY 20:15 u

gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHoUse film programma

meer iNfo: WWW.iNdUstrYbioscoop.Nl

Nijntje de film: 

13:45 15:30

a good day to die Hard: 

19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30 15:30

K3 bengeltjes: 

13:45 15:45

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

verliefd op ibiza: 

20:00

ted & de schat van de mummie 3d: 
13:30 15:45

oz: the great and powerful: 
19:45

bullet to the Head: 

20:00

verliefd op ibiza: 

20:00

a good day to die Hard: 

20:15

Nijntje de film: 

15:30

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 15:45  

oz: the great and powerful: 
15:45 18:45 21:45

K3 bengeltjes: 

15:45 

bullet to the Head: 

19:30 

verliefd op ibiza: 

19:00 21:45 

django Unchained: 

21:15 

Ushi must marry: 

19:00

a good day to die Hard: 

21:30 

Nijntje de film: 

12:15 14:00

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 12:00 14:00  

oz: the great and powerful: 
16:00 18:45 21:00

beautiful creatures: 

16:15

K3 bengeltjes: 

12:00 14:00 

bullet to the Head: 

19:00 21:15

verliefd op ibiza: 

16:00 18:00 21:15

ted & de schat van de mummie 3d: 
12:00 14:00  

life of pi: 

13:45

django Unchained: 

20:30 

Ushi must marry: 

15:45 18:45

a good day to die Hard: 

21:30 

Nijntje de film: 

13:45 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30 15:30  

beautiful creatures: 

15:45

K3 bengeltjes: 

13:45 

bullet to the Head: 

19:30 

verliefd op ibiza: 

15:45 19:00 21:45

ted & de schat van de mummie 3d: 
13:30 

oz: the great and powerful: 
15:30 18:45 21:45

django Unchained: 

21:15 

Ushi must marry: 

15:30 19:00

a good day to die Hard: 

21:30

oz: the great and powerful: 
19:45

verliefd op ibiza: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

a good day to die Hard: 

20:15

oz: the great and powerful: 
19:45

anna Karenina: 

20:15

django Unchained: 

19:45

a good day to die Hard: 

20:15

WoeNsdag 13 maart

doNderdag 14 maart

vrijdag 15 maart

ZoNdag 17 maart

Zaterdag 16 maart

diNsdag 19 maart

maaNdag 18 maart



Woensdag 13 maart 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 25
De Politiek Dichterbij
De redactie wil het plaatselijke en 
regionale nieuws op een open, uit-
nodigende en vriendelijke wijze 
onder uw aandacht brengen. De 
plaatselijke politici mogen daarbij 
niet ontbreken. Ons valt op dat de 
Rooise burger weinig of niets van 
het Rooise raads- of commissielid 
weet. DeMooiRooiKrant geeft in 
de rubriek 'De politiek dichterbij' 
het woord aan de persoon achter 
het raads- en commissielid. De in-
terviews worden afgenomen op het 
voor hem of haar mooiste plekje 
van Sint-Oedenrode. Wij streven 
naar een open en aangenaam ge-
sprek, waarbij op de persoon wordt 
ingezoomd en niet op de politieke 
standpunten.

Deze week:
Jos Beerens
(57 en commissielid DGS)

Jos, je stelde voor om dit gesprek 
bij de Dommel aan het einde van de 
Meierij te houden. Waarom koos je 
voor deze plek?
“Ik heb eigenlijk twee redenen om 
voor deze plaats te kiezen. De eer-
ste reden is de Dommel, dat is de le-
vensader van Sint-Oedenrode. Zon-
der de Dommel zou Sint-Oedenrode 
nooit zijn geworden wat het nu is. 
Zeker nu plan Dotterbloem helemaal 
klaar is, vertelt een wandeling langs 
de Dommel de hele geschiedenis van 
Sint-Oedenrode. Bovendien staat 
Odendael aan de Dommel en dat is 
het mooiste verzorgingstehuis van 
Europa. De andere reden waarom ik 
juist voor deze plaats kies is Palatijn. 
Dat hoort bij de stichting Dichterbij. 
Die stichting zet zich in voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Palatijn biedt deze mensen in hun 
laatste levensfase een mooi onder-
komen. Mijn vrouw werkt daar en ik 
knap als vrijwilliger regelmatig klus-
jes op. Dat varieert van het ophan-
gen van een lamp tot het opknap-
pen van een meubelstuk. Laatst heb 
ik nog een vogelhuisje gemaakt. Die 
mensen kunnen uren genieten van 
de vogels die daar op af komen”.

Voor de mensen die je niet kennen, 
wie is Jos Beerens?
“Ik werd 57 jaar geleden geboren 
in Haaren en groeide daar op in een 
gezin van tien kinderen. Samen met 
mijn vrouw heb ik twee kinderen. 
Onze zoon is 28 jaar oud en onze 
dochter wordt binnenkort 25. Voor 
mijn werk ben ik destijds naar Sint-
Oedenrode verhuisd. Ik werkte toen 
als agent bij de rijkspolitie. Sinds 
1996 ben ik niet meer als agent op 
straat werkzaam. Vanaf dat jaar heb 
ik eerst op de planning en later bij 
personeelszaken van de politie ge-
werkt. Nu ben ik teamleider van het 
gemeenschappelijk meldcentrum 
van de politie, brandweer en ambu-
lance in Den Bosch. Daar komen alle 
telefoontjes van 112 en 0900-8844 
binnen. Zeker in het begin was dat 
binnenwerk wennen, maar nu heb ik 
het in mijn huidige functie heel goed 
naar mijn zin”.

Wat zijn je hobby's?
“In mijn vrije tijd rijd ik graag rond 
op de motor. Ik ga elke dag met de 
motor naar het werk, het maakt niet 
uit wat voor weer dat het is. Regen 
of wind deren me niet, alleen als het 
glad of mistig is ga ik met de auto. 
Ik ga het gevaar niet opzoeken. Na-
tuurlijk zijn toertochten op de motor 

ook fantastisch. Een weekend naar 
de Eifel, maar ook een vakantie in 
de Dolomieten of de Franse Alpen is 
geweldig met de motor. Samen met 
familie en vrienden genieten van de 
bergen.

Een andere hobby van me kwam 
ook al even ter sprake. Ik knutsel 
enorm graag, het maakt eigenlijk 
niet uit wat er moet gebeuren. Ik 
timmer, ik metsel, maar ook voor te-
gelzetten draai ik mijn hand niet om. 
Alleen werken aan de gasleiding laat 
ik liever aan de vakman over.

Natuurlijk ga ik ook graag met mijn 
vrouw met vakantie. We gaan de 

laatste jaren graag met de caravan 
naar Zeeland.  Vroeger gingen we 
ook naar Engeland, Frankrijk of Bel-
gië, maar de laatste jaren is Zeeuws 
Vlaanderen onze vaste stek. Daar 
kun je heerlijk fietsen, je bent met-
een in België. Eigenlijk zouden we 
hier ook vaker moeten fietsen, maar 
dat komt er veel te weinig van”.

Waarom en hoe ben je in de politiek 
gekomen en zijn je verwachtingen 
uitgekomen?
“Dat kwam door Coes van de Coe-
len. Zijn enthousiasme was voor mij 
de drijfveer om iets voor de lokale 
gemeenschap te betekenen. De ene 
keer is het een kleinigheid en de an-

dere keer staat er een heikel punt op 
de agenda. Vooral in een lokale par-
tij kun je veel doen want je bent niet 
aan landelijke richtlijnen vanuit Den 
Haag gebonden.

Ik wist van te voren niet wat ik van 
de politiek moest verwachten. Maar 
het is veel actueler dan dat ik dacht. 
Ik had het idee dat politiek saai zou 
zijn, maar omdat je altijd met ac-
tuele thema's bezig bent is politiek 
juist heel leuk om mee bezig te zijn. 
Waar ik veel papierwerk en theorie 
verwachtte bleek het vooral praktijk-
werk te zijn en dat maakt het werk 
zo leuk.”

Themawandeling over zwijgen vanuit Damiaancentrum
Het Gesprek te Pas van zondag 
17 maart, de maandelijkse thema-
wandeling vanuit het Damiaan-
centrum, heeft als onderwerp de 
vraag: “Is zwijgen echt goud?” 
G.B. Shaw zei al, dat hij over de 
macht van het zwijgen urenlang 
zou kunnen spreken. Er lijken 
toch voor ieder wel situaties te 
zijn, waarin niet gezwegen kan of 
mag worden. Wie mee wil doen 
aan dit “gesprek met wandeling” 
meldt zich op zondag 17 maart 
om 10.00 uur bij het Damiaancen-
trum, Schijndelseweg 46, 5491 TB 
Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd. Na ontvangst met koffie/
thee en een inleiding op het thema 
(met enkele gedichten) maken 

de deelnemers in kleine groepjes 
een wandeling 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 meegegeven vragen, over 
of naar aanleiding van het onder-
werp. 
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 

m a k e l a a r d i j  b v
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De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

Cijfers in Lijn houdt alle cijfers op orde
Of het nu voor de plaatselijke 
kapper is, voor de kippenboer in 
de straat, de huisschilder of de 
dierenarts, Sandra Dijkhof zet 
voor iedereen de Cijfers in Lijn, 
vandaar deze toepasselijke naam 
voor haar bedrijf. Dankzij Cij-
fers in Lijn blijft de administratie 
overzichtelijk en besparen deze 
ondernemers stuk voor stuk kos-
ten. Een enorm pluspunt in deze 
economisch lastige tijden.

Jarenlang pendelde Sandra op en 
neer tussen Son en Breugel en 
Apeldoorn. Daar werkte ze na-
melijk als financieel administratief 
medewerkster bij een groot bouw-
bedrijf. Ze zorgde er voor dat de 
onderneming financieel de juiste 
koers bleef varen. “Ik had het er 
geweldig naar mijn zin, maar ik liep 
al langer met de gedachte om voor 
mezelf te beginnen en bovendien 
kwamen de files me de keel uit”, 
aldus Sandra. “Uiteindelijk besloot 

ik om als freelancer aan de slag te 
gaan in deze branche. Ik ben nu 
inzetbaar voor bedrijven die hulp 

zoeken in de financiële huishou-
ding. Dat heeft veel voordelen. Zo 
kan ik al veel werk doen voordat 

de accountant om de hoek komt 
kijken. Dat scheelt veel in kosten.” 
Besparen bedrijven juist in deze tijd 
niet op een extra kracht? Volgens 
Sandra is dat niet slim. “Omdat 
veel ondernemers geen tijd heb-
ben om hun financiën goed te 
regelen is het juist goedkoper om 
een bedrijf als Cijfers in Lijn in te 
huren zodat de accountant eigen-
lijk alleen nog maar de jaarrekening 
hoeft te maken en de ondernemer 
altijd up to date is en overzichten 
op tijd heeft. Dat scheelt geld en 
voorkomt dat  je later niet voor 
onaangename verrassingen komt 
te staan.”

Cijfers in Lijn richt zich ook op 
ZZP’ers. Sandra: “Ik ben bijvoor-
beeld voor een (halve) dag per 
week of per maand in te huren om 
de administratie te doen. Dan ziet 
een ondernemer per periode wat 

er in- en uit gaat en heeft hij of zij 
een overzicht van debiteuren, cre-
diteuren, liquiditeit en personeels-
zaken. Het is belangrijk om dat al-
lemaal goed in de gaten te houden 
zodat men tijdig kan sturen. Waar 
nodig kan ik ook adviseren.” Het 
makkelijke aan Cijfers in Lijn is dat 
ze op locatie kan komen werken, 
maar ook vanuit huis. Sandra heeft 
ervaring met de allerbeste boek-
houdprogramma’s. Daarnaast is 
Cijfers in Lijn ook door bedrijven 
in te schakelen bij ziekte of zwan-
gerschapsverlof van werknemers. 
Uiteindelijk levert Cijfers in Lijn al-
leen maar geld op; een goede ad-
ministratie is immers het geheim 
van succesvol ondernemen.

Cijfers in Lijn, 
Everse Bergen 6, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-288783 
of 06-21262604
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Mooi in de regio
Liempdse Trim Club ’t Groene 
Woud 25 jaar jong
Club viert 25-jarig bestaan op 6 
april aanstaande met receptie en 
feest voor haar leden.

1988, het Nederlandse wielrennen 
viert grote successen in de Tour 
de France.  Rooks eindigt als 2e 
op het podium in Parijs. Jean Paul 
van Poppel wint meerdere etap-
pes en vanuit Nederland nemen 3 
ploegen deel. In deze succesvolle 
periode van het Nederlandse wiel-
rennen wordt in Liempde, door 
een aantal enthousiaste wieler-
liefhebbers, een lokale wielerclub 
opgericht. 

Op zaterdag 6 April zal er in café 
’t Groene Woud  van 17.30 tot 
19.30 uur een open receptie ge-
houden worden, waar iedereen 
die de club een warm hart toe 
draagt welkom is. Inmiddels heb-
ben alle oud leden, sponsors en 
omliggende verenigingen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. Maar 
iedereen is welkom. Tijdens deze 
receptie zal ook het nieuwe jubile-
um fietstenue gepresenteerd wor-
den. De Boxtelse  wethouder van 
sport, Willy van de  Langenberg, 
zal daarbij aanwezig zijn.
www.ltchetgroenewoud.nl

Ladies Open Rally, cabrio rijden voor het goede doel
Op zondag 26 mei a.s. vindt voor 
de 4e keer de Ladies Open plaats. 
Organisatoren Davina Vorsten-
bosch en Marjulein de Haan zijn 
er al weer druk mee om alles weer 
in goede banen te leiden.

“De Ladies Open is een cabriorace 
voor dames die altijd onder grote 
belangstelling start en finisht in 
Son. Het is dan ook een prachtig 
gezicht. Aan de start verschijnen 
150 verschillende cabrio’s, van le-
lijk eendje tot Maserati, bestuurd 
en genavigeerd door dames die 
zich hebben uitgeleefd in styling 
van kleding en auto.” Marjulein de 
Haan is er duidelijk over, het is een 
evenement dat je niet mag missen 
en dat nog altijd wint aan aan-
dacht. “Het begon als een regio-
naal evenement, maar ondertus-
sen hebben we ook al deelnemers 
uit België en Frankrijk!”

MaiSon
De opbrengst van de inschrijfgel-
den gaat steevast naar Vereniging 
MaiSon, de vereniging die zich in-
zet voor het zelfstandig wonen van 
jongeren met een beperking. “Met 
onze jaarlijkse bijdrage kan MaiSon 
weer wat stappen zetten waardoor 
dit uitstekende initiatief weer wat 
eerder gerealiseerd kan worden. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder-
een een eigen stekje heeft en daar 
zetten we ons met alle sponsoren 
en dames voor in. En dat het dan 
ook nog een geweldig leuke dag is, 
is natuurlijk helemaal geweldig, ” 
aldus Davina Vorstenbosch. 

De rally 
De rally voert de deelnemers langs 
ca 100 km prachtige natuur en leu-
ke dorpjes. Elk jaar worden er weer 
gezellige en ludieke tussenstops 
gevonden waar de deelnemers el-
kaar tussendoor even ontmoeten. 
Hoewel de rally bol staat van ge-
zelligheid gaat het ook nog ergens 
om, de dames maken kans op de 
Exposure Prijs’, voor beste thema 
van de cabrio en de ‘Ladies Open 
Award’, voor best gereden Rally. 
Deze prijzen worden ’s avonds 
uitgereikt tijdens een groot feest 
met een jaarlijkse veiling. Dit feest 
wordt georganiseerd met diverse 
horecapartijen in Son, die garant 
staan voor een heerlijke avond en 
lekkere hapjes en drankjes.

Atelierroute
Voor degene die niet meedoen aan 
de rally en bij de start de cabrio’s 
met de dames uitzwaaien, is er de 
mogelijkheid om tussen start en 
finish de atelierroute te bewande-

len. ‘Dit evenement wordt tegelij-
kertijd met de rally georganiseerd. 
Vanaf het Raadhuisje begint de 
atelierroute en deze duurt precies 
lang genoeg om de dames bij de 
finish weer op te wachten.’ 

Inschrijvingen
Er is inmiddels al een groot aantal 
inschrijvingen. Er is plaats voor 150 
cabrio’s en inschrijven kan tot za-
terdag 25 mei vóór 12.00 uur of 
tot het aantal van 150 cabrio’s is 
bereikt. De kosten bedragen 
85 euro per persoon, dit is inclusief 
ontvangst, lunch, diner en de kos-
ten van de tussenstops. 
 

FRUITIG & SOEPEL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP Bolletje knackebrod 

volkoren
pak 240 gram

Leffe Blondbier
pak 6 flesjes á 300 ml

Westmalle Trapiste bier
flesje 330 ml

Bonne Maman confiture 
kersen
pot 370 gram

Hero delight jam 
frambozen 
pot 295 gram

De Ruyter hagel blauwe 
muisjes
pak 280 gram

Lotus crunchy 
speculoospasta
pot 380 gram

Venz rimboe 
krokovlokken
pak 300 gram

Heinz sandwichspread 
tomaat lente ui
potje 303 gram

Lays oven naturel chips
zak 150 gram

Smiths chips Mama 
Mia´s
zak 125 gram

Cheetos Chipito kaas 
chips
zak 115 gram

Kinder Bueno
pak 215 gram

Côtedore chocolade 
melk/noot
tablet 200 gram

Twix  
multipak 5 stuks á 250 gram

Mars Celebrations
doos 263 gram

Tofifee
doos 125 gram

Unicara  handzeep 
balance pomp
flacon 250 ml

Paradontax tandpasta  
fluoride
tube 75 ml

Prodent tandpasta 
freshgel
tube 75 ml

Loreal Paris studio line 
fix invisible super strong
tube 150 ml

Healthy People 
cranberry
pak 1000 ml

Coolbest light orange 
premium
pak 1000 ml

Mona vlatrio vanille- 
chocolade- slagroom
multipack 2 stuks

Mona framboos pudding
beker 300 gram

Dr.Oetker Intens 
griesmeel
multipack 2 stuks

Danone Sprinklins 
multipack 500 gram

Alpro soya perzik
beker 500 gram

Almhof Fransekwark 
beker 500 gram

Almhof zuivel 
roomyoghurt 
stracciatella
beker 500 gram

Almhof  roomyoghurt 
Spaanse sinaasappel
beker 500 gram

Melkunie fruityoghurt 
met stukjes aardbei
pak 1000 ml

Optimel kwark appel/
kanaal
beker 500 gram

Campina vlaflip vanille
pak 1000 ml

Den Eelder 
geitenyoghurt
pak 500 ml

Danone mega aardbei
beker 425 gram

Friesche Vlag breakfast 
aardbei/banaan
pak 200 gram

Actimel drink naturel
multipack 400 gram

Markant duo 
slagroomijs 
bananensplit
bak 875 ml

Markant duo 
slagroomijs pistache
bak 875 ml

Markant slagroomijs 
rode vrucht
bak 875 ml

Markant specialiteiten ijs 
duo pecan caramel
bak 875 ml

Markant specialiteiten ijs 
drie chocolades
bak 875 ml

Markant speciliteiten ijs 
stroopwafel 
bak 875 ml

Hertog chocomomentje
bakje 200 ml

Lipton Ice Tea clear 
regular
fles 500 ml

Crystal Clear lemon
fles 500 ml

Bertolli margarine 
ongezouten
pak 250 gram
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PERMANENT
VERLAAGD!

Week in, week uit dalen de prijzen permanent in uw 
Coop. Dit betekent héél véél extra voordeel op uw 

dagelijkse boodschappen. 
Deze week dalen de prijzen van maar liefst 200 producten! 

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!PERMANENT
VERLAAGD!

Week in, week uit dalen de prijzen permanent 
in uw Coop. Dit betekent héél véél extra voordeel 

op uw dagelijkse boodschappen. Deze week dalen 
de prijzen van maar liefst 400 producten! 

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!

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 11 t/m zondag 17 maart 2013. week 11

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

2 HALEN = 
1 BETALEN

5.99
liter 3.99

Zuydpunt 
Zuid-
Afrikaanse wijn
rood of wit 2 flessen 
à 750 ml naar keuze
elders 11.98

KILO

3.99Bon Appetit
Goudse kaas
alle soorten
kilo
elders 6.99/ 7.99

VOL & KRACHTIG

Zuydpunt 

Opening expo De kracht van het 
beeld bij MIK Pieter Brueghel
Vrijdag 15 maart aanstaande om 
16.30u vindt bij MIK Pieter Bru-
eghel de opening plaats van een 
nieuwe expositie met teken- en 
schilderwerken van vijftien ama-
teurkunstenaars, allen cursist bij 
docent/kunstenaar Joyce Corde-
wener. 

Om eens afstand te nemen van 
het realisme hebben de amateur-
kunstenaars niet-logische beelden 
bewerkt tot ‘surrealistische colla-
ges’. Binnen de ontstane niet-rea-
listische werken staan de thema’s 
dromen en vervreemding van het 
landschap centraal. Met een per-
soonlijke locatie of plek in gedach-
ten heeft iedere cursist een uniek 
concept ontwikkeld en vormge-
geven met behulp van verf, tekst, 
sjablonen en collages.

De volgende amateurkunstenaars 
tonen hun werk:
Ria van Alem-Lunenburg, Jeanne 
van Alphen, Jeanne van den Boo-
men, Maria van der Heijden, Leon-
tine Kerkhoff, Christine van Keste-
ren, Monique Keuter, Willemijn 
van der Meer, Hélène Nivard, Riky 
Offermans-Opheij, Anny Puls-
kens, Mayke Sanders, Henriette 
van Schijndel, Marianne Scholten 
en Annelies Timmermans.

De expositie is vervolgens  tot en 
met 9 april 2013 te zien in de pu-
blieksruimte van MIK Pieter Brueg-
hel.

Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 
8.30-21.00 uur, 
zaterdag 9.00-12.00 uur.

Gratis toegang!

Op z’n Kaasters
Op zondagmiddag 17 maart 
verzorgt de Liempdse trouba-
dour, Jan van der Heijden, een 
muzikale luistermiddag in café 't 
Groene Woud in Kasteren. Zich-
zelf begeleidend op de gitaar zul-
len de eigen liedjes veelal gaan 
over vooral Liempde en met 
name Kasteren. Zijn liedjes zijn 
voorzien van de nodige humor, 
maar ook serieuze zaken uit het 
gewone dagelijkse leven komen 
aan bod. De toegang is gratis en 
de aanvangstijd is 14:30 uur.

22
06

4

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Caitlin:  van boetiek naar beleving

Al bijna een kwart eeuw is Caitlin 
een bekende naam in Schijndel en 
omgeving. Met de opening van 
hun nieuwe uitgebreide winkel 
op Hoofdstraat 138 zetten Louise 
en Rik Vugs voorlopig de kroon 
op hun werk: winkelen bij Caitlin 
Men & Women als beleving.

Niet alleen is Caitlin weer onder 
één dak te vinden, de ruimte is 
ook verdubbeld. Achter de karak-

teristieke façade herbergt een win-
keloppervlak van liefst 800 vier-
kante meter een zeer uitgebreide 
kledingcollectie voor mannen en 
vrouwen.  De inrichting met mooi 
parket, zwarte plafonds, grote 
spots, veel hout, blank metaal en 
een fraaie wand met foto's van het 
vroegere Schijndel, doet tegelijk 
stoer en intiem aan. Beneden en 
op de bovenverdieping zijn tal van 
trendy merken te vinden, van Cast 

Iron, Diesel, G-star en Kultivate tot 
Angels Jeanswear, Be By Bridget, 
Denny Rose, Eleven Paris en Mexx 
om er enkele te noemen. 

“Nu kunnen we echt laten zien 
wat we allemaal in huis hebben. In 
onze boetieks hadden we een be-
perkte ruimte waar klanten vooral 
door kledingrekken bladerden. Nu 
zijn er shop-in-shop corners inge-
richt. De winkel is royaal opgezet 
en tegelijk intiem. Collecties wor-
den vollediger gepresenteerd en 
komen beter tot hun recht. Zo 
krijgen klanten een veel betere in-
druk. In plaats van een modewin-
kel stappen zij een winkel binnen 
waar shoppen een beleving wordt. 
Dat maakt ook voor onze vele 
klanten van buiten Schijndel een 
bezoek aan Caitlin de moeite meer 
dan waard.”

Tot eind maart viert Caitlin de 
opening met speciale acties, give-
aways en festiviteiten zoals een 
dj en dansers in de winkel. En op 
zondag 24 maart is Caitlin uiter-
aard van de partij op de modezon-
dag op de Markt. 

Tekst en foto:
Jan van Alphen
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NL-DOET voor voedselbank 
Sint-Oedenrode
Op 15 en 16 maart organiseert 
het Oranjefonds de jaarlijkse NL-
Doedagen. Iedereen, van hoog tot 
laag, wordt uitgenodigd zich ver-
dienstelijk te maken voor de me-
demens.

De Voedselbank Sint-Oedenrode 
nodigt U uit om op zaterdag 16 
maart tussen 10.00 en 14.00 uur 
etenswaren te brengen bij ons 
voedseldepot, Eerschotsestraat 

90a, bij voorkeur etenswaren die 
enige tijd houdbaar zijn.

Voor informatie kunt U contact 
opnemen met:
André v.d. Warenburg, bestuurslid, 
tel. 478617 of Fried v.d. Laar, co-
ordinator vrijwilligers, tel. 472824 
(Deze telefoonnummers vindt U 
ook wekelijks in DeMooiRooiKrant 
in de rubriek Zorg en Hulp)

Markt 10 5492 AB Sint-Oedenrode

Paasbrunch 1e en 2de paasdag
vanaf 12.00 uur

Heldere runderbouillon met bospaddenstoelen, 
tuinkruiden en cognacroom

Diverse belegde sandwiches met o.a.
 Carpaccio, gerookte zalm en oude kaas

Gekookt eitje
Croissantjes met jam en marmelade

Pasteitje met kippenragout
Koude pastasalade met kip en pesto

Verse fruitsalade
Paasbrood

Ko�  e, thee, melk, jus d’orange

Advocaatbavarois met chocolademousse en vanille ijs.

Vooraf reserveren; tel. 0413-712449

€ 18,50

KERKPLEIN 10, SINT-OEDENRODE                                   SHOEBYFASHION.COM

FASHION FEEST

*  De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele nieuwe collectie. 
  Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel.

WOENSDAG 13 T/M ZATERDAG 16 MAART

20%
KORTING*

Stralende tuin door hulp 
sponsoren en vrijwilligers

Enkele weken geleden stond in De-
MooiRooiKrant een artikel over het 
project van begeleiders van Stich-
ting Dichterbij, familie en vrijwilli-
gers die de tuin gingen opknappen 
van bewoners met een verstan-
delijke beperking aan de Grote 
Doelenlaan. De klus, aangemeld 
als NL-Doet activiteit van komend 
weekend, schreeuwde om vrijwil-
ligers én sponsoren. De oproep kan 

als zeer geslaagd worden gezien, 
want de reacties stroomden binnen 
volgens de begeleiders.

Er werd namelijk flink op gerea-
geerd. De afgelopen weken sta-
ken de begeleiders en vrijwilligers 
meerdere dagen per week de han-
den uit de mouwen om een begin 
te maken met het opknappen van 
de verwaarloosde tuin. Aanstaande 

zaterdag zal de laatste hand wor-
den gelegd aan het project. De tuin 
krijgt steeds meer vorm. Een nieu-
we veranda, geschilderde klompjes 
aan de schutting, een schommel-
bank en veel mooie bloemen en 
planten. Zo komt het hof er straks 
uit te zien. En dat allemaal dank-
zij de hulp van vrijwilligers, maar 
vooral ook van sponsoren. 

Gewapend met DeMooiRooiKrant 
onder de arm (om het artikel te 
laten lezen) wisten Madelaine Lo-
dewijk en Marieke van Wanrooij 
lokale ondernemers te overtuigen 
om op wat voor manier dan ook 
een duit in het zakje te doen. De 
dank is voor de volgende spon-

soren dan ook groot: Lions club, 
Van Genugten Agri, Smetsers, 
Wovesto, Brownies en Downies, 
Oekje Lodewijk, Hennie van Eck, 
Decogarden, Van de Vleuten interi-
eurbeplanting, DeMooiRooiKrant, 
Firma Reijnders Boxtel, Van Ger-
wen weg- en waterbouw, Tuincen-
trum Kees Krans, Kringloopwinkel, 
Arie van Liempd, Imabo Kombi 
van Erp b.v., Emvo techniek, Bak-
kerij Bekkers, Klompenmakerij van 
de Laar, Formido, Aben reclame en 
Arianne en Coco (van Asten) voor 
spontane geldinzameling! Aanmel-
den als sponsor? Dat kan bij Joost 
van de Ven via 06-10067839 of 
jvdven@kpnmail.nl.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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De Zevensprong zoekt vrijwilligers!
Ieder jaar hebben we ongeveer 60 vrijwilligers nodig 
die ons een handje helpen bij het begeleiden van een 
groepje kinderen tijdens de activiteiten. Het is de be-
doeling dat 2 vrijwilligers een groepje begeleiden van 
ongeveer 11-13 kinderen. 

Wat bieden wij?
- Een fantastische start van je vakantie
- Veel plezier met leeftijdsgenoten
-  Evt. stageplaats voor Pabo-studenten of vergelijkbare opleiding (in 

overleg en aangemeld voor 1 mei)
-  Evt. stageplaats voor maatschappelijke stage (in overleg en aange-

meld voor 1 mei)
-  Een leuke feestavond om de week te beginnen en jullie alvast te be-

danken.

Wat vragen wij van onze vrijwilligers?
- Enthousiast in omgang met kinderen
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Bereidheid tot samenwerken met andere vrijwilligers
- Bereidheid tot aanpakken en na afloop mee opruimen
- Bijwonen van de vrijwilligersvergadering ter voorbereiding
- Minimale leeftijd van 16 jaar

Voor meer info en aanmelden als vrijwilliger, 
mail naar info@zeven-sprong.nl of kijk op www.zeven-sprong.nl

Het is onze dorpsdichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm gelukt een heel 
aardig lied over Rooi te schrijven. Rob van Goethem, onder meer ook 
actief bij de Rooise Sanseveria’s, stond garant voor de muziek. Toos 
Saris-van de Biggelaar zingt het lied. Het is een prachtig geheel ge-
worden. Behalve dat onze dorpsdichter heel mooie gedichten maakt, 
blijkt hij nu ook in staat om liedjes te schrijven en dat is totaal iets 
anders.

Uit het lied blijkt zijn liefde voor het dorp waar hij woont en dat is een 
mooie constatering. Wetende dat hij, zoals wij dat zeggen, eigenlijk 
“ginnen echte Roise is”. Hij levert op deze manier wel een positieve, 
weliswaar kleine, bijdrage aan het welzijn van het dorp. Hij is trots op 
Rooi en dat zijn wij toch allemaal wel een beetje? 

Een gedeelte van de tekst luidt als volgt:

In ons stadje aan de waterloop
Van de Dommel door het Groene Woud
Daar is het goed, content te zijn
We zijn geaard en elkaar vertrouwd.
In ons stadje aan de waterloop
Daar is het goed, daar is het mooi
Ons eigen Rooi

Het lied is te beluisteren via You Tube: Julius Dreyfsandt: Ons eigen 
Rooi. We kunnen met zijn allen mopperen op Rooise zaken, zoals 
op de ambtenaren op het gemeentehuis, waarvan we bijna niemand 
meer kennen omdat er weinig tot geen Rooise meer werkzaam zijn, 
het Martinushuis, Diependaal enz.. Gelukkig zijn er ook positieve ont-
wikkelingen, zoals dit lied.

Veegt oew eige schaauw mer, dan hoefde over ’n aander nie te praote.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Nieuw lied: “Ons mooi Rooi”

Jeugdvakantieweek kandidaat voor 
Oranje Fonds Kroonappels
Ter gelegenheid van de aanko-
mende inhuldiging organiseert het 
Oranje Fonds de zoektocht naar de 
Kroonappels. Er zijn drie categorie-
en: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. 
JeugdVakantieWeek doet mee aan 
deze grote landelijke actie in de 
categorie Jeugd. Vanaf nu is deze 
voordracht te bekijken op www.
kroonappels.nl onder gemeente 
Sint-Oedenrode. In het stemweek-
end van 15, 16 en 17 maart kan 
iedereen uit deze gemeente hierop 
stemmen en zo het beschermpaar 
van het Oranje Fonds de weg wij-
zen naar de mooiste sociale ini-
tiatieven. De initiatieven met de 
meeste stemmen in de gemeente 

gaan door naar de volgende ronde, 
dus Sint-Oedenrode: Het is tijd om 
jullie stem te laten horen!!! 

Jeugd VakantieWeek verdient het 
om een kroonappeltje van oranje 
te worden omdat zei zich reeds 
52 jaar inzetten geheel gebaseerd 
op vrijwilligers uit de Rooise ge-
meenschap, voor de kinderen van 
de Rooise gemeenschap. Zoals 
nagenoeg iedere Rooienaar weet 
komen kinderen van verschillende 
basisscholen samen voor week 
vol sport&spel, en brengt JVW de 
Rooise gemeenschap nader tot el-
kaar. Het mooie is dat niet alleen 
kinderen door dit initiatief worden 

samengebracht, maar ook jonge-
ren, ouders en grootouders. Zij 
streven allemaal 1 gezamenlijk doel 
na: de kinderen een onvergetelijke 
zomerse week geven waar ze allen 
het hele jaar naar uitkijken!

Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven door geld, kennis en con-
tacten. Per jaar besteedt het Fonds 
ongeveer €30,- miljoen aan zo’n 
8.000 grote en kleine maatschap-
pelijke organisaties. De financie-
ring hiervan komt van de Nationale 
Postcode Loterij, de Lotto en van 
Vrienden en het bedrijfsleven. De 
Prins van Oranje en Prinses Máxima 
zijn beschermpaar van het Fonds. 

Stichting de Zevensprong kandidaat voor Oranje 
Fonds Kroonappels

Ter gelegenheid 
van de aanko-
mende inhul-
diging organi-
seert het Oranje 
Fonds de zoek-

tocht naar de Kroonappels. Er zijn 
drie categorieën: Jeugd, Buurt en 
Helpende Hand. De Zevensprong 
doet mee aan deze grote lande-
lijke actie in de categorie jeugd. 
Vanaf nu is deze voordracht te be-
kijken op www.kroonappels.nl on-
der gemeente Sint-Oedenrode. In 
het stemweekend van 15, 16 en 
17 maart kan iedereen uit deze ge-
meente hierop stemmen en zo het 
beschermpaar van het Oranje Fonds 
de weg wijzen naar de mooiste soci-
ale initiatieven. De initiatieven met 
de meeste stemmen in de gemeente 

gaan door naar de volgende ronde. 

De Zevensprong organiseert dit jaar 
voor de 27e keer een kindervakan-
tieweek voor de kinderen van groep 
3 en 4 van het basis- en speciaal on-
derwijs. Er doen ieder jaar 300 kin-
deren mee. Dit is een overgroot deel 
van de kinderen van onze doelgroep 
in de gemeente. Dit maak dat de Ze-
vensprong verbindingen legt in de 
gemeenschap. Mede doordat ook 
minderheden en kinderen met een 
beperking mee kunnen doen. De 
kosten voor deelname zijn laag. Het 
meeste vrijwilligers zijn jongeren. Zij 
dragen als vrijwilliger een steentje bij 
aan de gemeenschap. Omdat het 
bereik in de gemeenschap zo groot 
is, vindt de Zevensprong dat zij een 
goed voorbeeld is van een sociaal 

initiatief voor de rest van Nederland.
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven door geld, kennis en con-
tacten. Per jaar besteedt het Fonds 
ongeveer € 30 miljoen aan zo’n 
8.000 grote en kleine maatschap-
pelijke organisaties. De financiering 
hiervan komt van de Nationale Post-
code Loterij, de Lotto en van Vrien-
den en het bedrijfsleven. De Prins 
van Oranje en Prinses Máxima zijn 
beschermpaar van het Fonds. 

De Zevensprong roept de burgers 
van Sint-Oedenrode op om op 15, 
16 en 17 maart te stemmen op onze 
organisatie via www.kroonappels.nl 
Meer informatie over Kroonappels 
en de Zevensprong vindt u op 
www.zeven-sprong.nl

Stem op het voortbestaan van Scouting Rooi
Het Oranje 
Fonds reikt ie-
der jaar de Ap-

peltjes van Oranje uit en bekroont 
daarmee succesvolle sociale initi-
atieven. De drie uiteindelijk win-
nende organisaties krijgen het 
predicaat Oranje Fonds Kroonap-
pel en winnen elk 50.000 Euro en 
een bronzen beeldje, uitgereikt op 
Paleis Noordeinde door de nieuwe 
Koning en Koningin.

Scouting Rooi is kandidaat voor het 
Oranje Fonds Kroonappels. In de 
categorie Jeugd doet Scouting Rooi 
mee aan deze grote landelijke actie. 
Bekijk deze voordracht via www.
scoutingrooi.nl en breng uw stem uit 
in het stemweekend van 15, 16 en 

17 maart.

STEM OP SCOUTING ROOI OM-
DAT:
- bij Scouting iedereen welkom is on-
geacht geloof, huidskleur, handicap, 
vluchteling of seksuele voorkeur.
- bij Scouting Rooi tijdens opkom-
sten met actief samenspel met leef-
tijdsgenoten, geïnspireerd op het 
buitenleven, een bijdrage wordt ge-
leverd aan de vorming van de per-
soonlijkheid.
- bij Scouting Rooi leden leren met 
respect voor zichzelf en hun omge-
ving eigen grenzen te verkennen.
- Gemeente Sint-Oedenrode beslo-
ten heeft om per 01-01-2014 de 
huur op te zeggen en tot op heden 
nog geen alternatief geboden heeft.

Scouting Rooi is er alles aan gelegen 
haar 130 leden het Scoutingspel te 
kunnen blijven bieden, het spel dat 
niet alleen leuk en leerzaam is, maar 
vooral bijdraagt aan de ontwikkeling 
van individuen. 
Gezien de onzekerheid over een lo-
catie én de bezuinigingen op de sub-
sidie is uw stem heel erg welkom om 
dit mogelijk te blijven maken. 

Uw stem kan Scouting Rooi helpen 
aan een Kroonappeltje en zo moge-
lijk aan een ‘nieuwe’ blokhut, waar 
die in de toekomst ook moge zijn... 
Wilt u Scouting Rooi financieel een 
steuntje in de rug geven, dan kunt 
u dit kenbaar maken met een mailtje 
via info@scoutingrooi.nl. 

Ontbijtfilm

Intouchables

www.blauwekei.nl

Stadhuisplein 7 | 5461 KN Veghel | T (0413) 34 25 55 

zondag 24 maart  - 10.00 uur

De Franse filmhit van 2012

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode
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‘Onderonsje’ in Damiaancentrum terug van weggeweest

In december 2012 was het laatste 
‘Onderonsje’ in het Damiaancen-
trum aan de Schijndelseweg. Deze 
werd voorheen wekelijks gehou-
den, maar het was tijdelijk afwe-
zig in verband met het opstellen 
van een nieuw programma voor 
2013. Inmiddels is het weer terug 
van weggeweest.

Het Damiaancentrum organi-
seerde twee jaar geleden samen 
met Welzijn de Meierij (toen nog 
Salus) vakantieweken voor ou-
deren. Deze mensen kwamen uit 
Sint-Oedenrode en Wageningen. 

Ze hadden last van een ziekte of 
andere belemmering, waardoor ze 
niet alleen op vakantie konden. Na 
de reis wilden de vakantiegangers 
nog steeds met elkaar in contact 
blijven, en zo ontstond april 2012 
het geliefde Onderonsje. 

Eerst een reünie, nu een bijeen-
komst voor 55 plussers. Tegen-
woordig staat de deur voor ie-
dereen open. De mensen die er 
komen, ervaren het als uiterst 
gezellig. Het grootste verschil met 
vorig jaar is dat de deelnemers en 
deelneemsters voortaan samen 

met de organisatoren het pro-
gramma samenstellen.

In de activiteiten zit veel variatie, 
zo konden bezoekers op 7 maart 
schilderen onder begeleiding van 
schilder Ton Gravelijn en coördi-
nator Piet Elands. Maar er staat 
nog veel meer op het programma, 
waaronder een speurtocht en pick-
nick. Er wordt ook altijd iets lekkers 
klaargezet en een kopje koffie of 
thee ingeschonken. ‘’Wij hopen 
dat er dit jaar veel mensen zullen 
komen om lekker met elkaar te 
buurten’’, aldus Piet Elands. 

Expositie Ton Gravelijn geopend

Linosnede en nog veel meer

Riet Meijs, voorzitter van het Roois-
KultuurKontakt, opende afgelopen 
zondag in Mariendael de bijzonder 
fraaie tentoonstelling van kunste-
naar Ton Gravelijn.

De aanwezigen zagen eerst 
een professioneel gemaakt 
informatiefilmpje(gemaakt door 
Hans van de Ven en Frits vd Hagen) 

over de werkwijze van de kunstenaar. 
Daarna kwam muziek van de compo-
nist Henk vd Vliet, gespeeld door pi-
anist Fons Mommen. Hij bracht een 
primeur met “Rooilijn”. Hij had dit 
werk speciaal gecomponeerd voor 
deze gelegenheid. Tenslotte bracht 
Albijn, dochter van de kunstenaar, 
een ode aan haar vader. Ze vertelde 
hoe ze op jeugdige leeftijd in aanra-

king was gekomen met de kunst van 
haar vader.
Ton Gravelijn, geboren 14 januari 
1948 te Waalwijk, studeerde aan de 
Koninklijke Kunstacademie in Den 
Bosch tussen 1966 en 1971. Tijdens 
zijn studie ontwikkelde hij een voor-
keur voor de linosnede. Met deze 
techniek studeerde Ton Cum Laude 
af.
De kunstenaar heeft zich echter niet 
bij de linosnede gehouden en heeft 
zich verder ontwikkeld. Hij is zich 
bezig gaan houden met het maken 
van gouaches en olieverf schilderijen. 
Hij heeft een lange reeks tentoon-
stellingen en illustraties in boeken 
en tijdschriften, o.a. in het tijdschrift 
“Swedenborgiana”. Een belangrijk 
deel van zijn kleurrijke gouaches is 
geïnspireerd op Swedenborg.(Ma-
nuel Swedenborg was een Zweedse 
wetenschapper, filosoof en theoloog)
Deze tentoonstelling in het Cultu-
reel Centrum Mariëndael en geor-
ganiseerd door het RKK laat t/m 23 
april een vijftigtal kunstwerken zien; 
linosnede, olieverf, gouache, suiker 
aquatint, pastel en tempera op doek.

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

AANVULLING IN ONS 
ASSORTIMENT

PROTOOL, 
HET STOERE BROERTJE VAN FESTOOL

Open Dag bij BrabantZorg
Op zaterdag 16 maart a.s. neemt 
BrabantZorg deel aan de lande-
lijke Open Dag van Zorg en Wel-
zijn. Iedereen is die dag welkom 
voor een kijkje in de keuken van 
diverse locaties van BrabantZorg.

Tijdens de Open Dag kunnen be-
langstellenden sfeer proeven en 
informatie verzamelen over de 
producten en diensten van Bra-
bantZorg, waaronder BrabantZorg 
Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, 
dagbehandeling, tijdelijke zorg en 
wonen met zorg. Wilt u bijvoor-
beeld meer weten over de moge-

lijkheden van zorg en ondersteu-
ning thuis, dagbehandeling op een 
zorgboerderij, kleinschalig wonen 
of revalidatiemogelijkheden? Onze 
medewerkers staan klaar om al uw 
vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten over werken en 
leren binnen BrabantZorg? Loop 
dan even langs bij de praktijkop-
leiders of bij een personeelsadvi-
seur. Zij vertellen graag alles over 
bestaande vacatures, arbeidsvoor-
waarden en opleidingsmogelijkhe-
den. Ook over vrijwilligerswerk is 
er volop informatie beschikbaar.

foto: Cor van Oorschot

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Dit willen we niet ongestoord 
voorbij laten gaan. Daarom 
organiseren wij de beauty 
full day. U bent welkom 9 
april 2013 van 10.00uur tot 
20.00uur

TIJDENS DEZE DAG HEBBEN 
WE VELE LEUKE ACTIES:
-  GRATIS visagie met advies 

door de visagiste van Pupa Milano*
- Gellakbehandeling €10,00
- Tot 20% KORTING op Skeyndor huidverzorging
- Tot 20% KORTING op Pupa Milano make-up
-  CADEAUCHEQUE T.W.V. €50,00 voor de� nitief ontharen d.m.v. Laser 
- SIERADEN ACTIE 

Om 14.00uur en om 19.00uur zal huidtherapeut Zehra u meer 
gaan vertellen over laser ontharen en al uw vragen beantwoorden.

*reserveer alvast de gewenste tijd zodat u verzekerd bent van uw plaats.

Graag tot ziens bij

SCHOONHEIDSSALON EINDELOOS 
BESTAAT 2 JAAR OP 9 APRIL

Borchmolendijk 12a 5492AK Sint Oedenrode
tel: 0413-474234 

info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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In het Brabants is het: ‘nen hond, twee hönd of hûnd, ’n hûndje of twee 
hûndjes, er valt geen logica aan te ontdekken. “Het is een feit, maar het 
is zo!” sprak de jonge Jan S. plechtig in een poging om indruk te maken. 
Wij hebben altijd honden gehad, jachthonden wel te verstaan. Als kind 
herinner ik me nog Diana en later Camillo (mijn vader hield veel van de 
films van Don Camillo en Peppone), allebei Duitse staande langharen, su-
perlief, allemansvrienden en bovenal fel op jacht. Toen ik trouwde moest 
er natuurlijk ook een hondje komen. Die vonden wij bij boer Mieske in de 
stal, achter ’n paar houten schotten en met kale plekken op haar knieën 
van het eruit klauteren. “Jao, ons jong laoten ‘m wel oît uit aon ’n stuk 
touw….” sprak de boer en vroeg meteen maar honderd gulden. Dat was 
niks te duur, want Pieta (door de kinderen naar de werkster genoemd) 
was een mooie hond, zwart wit geschimmeld en leek op een echte Grote 
Münsterlander, dit voor de kenners. We namen haar mee naar huis en 
toen ze de kamer in liep, zakte ze prachtig door haar achterpoten en 
deed een enorme plas op het vloerkleed. Het heeft zeker ’n jaar geduurd 
voor we haar helemaal zindelijk hadden en daarnaast werd ze in het be-
gin ook altijd wagenziek en kotste alles onder. Maar ook dat ging over 
en ondertussen ontwikkelde ze zich als een prima jachthond en kon ik 
haar allerlei trucjes leren zoals een ei apporteren, ’n minuut lang met een 
koekje op haar neus laten zitten en ook poseren voor de camera met een 
jachthoedje, mijn bril en een sigaret tussen haar tanden. “En blijf!” sprak 
ik bezwerend en dat deed ze nog ook. Omdat wij overdag vaak weg 
waren moest er ’n maatje komen en die kregen wij in de vorm van een 
rode langharige teckel met de zeikerige naam Laika. Mijn vrouw vond dat 
maar niks en stelde voor om hem Basje te noemen. Zo geschiedde en later 
werd die naam vast verankerd als Basje Bunzing vanwege zijn ongekende 
streken en escapades. Hij had inderdaad een aanleg als jachtteckel, maar 
toen ik hem ’n keer meenam en met ’n paar vrienden ergens in de Peel 
’n beetje rondpeuterde, waren we hem na ’t eerste ’t beste schot vol-
ledig kwijt: hij bleek schotschuw en was er uitgenaaid, onzichtbaar voor 
ons in dat bietenveld. Ik had een plaatselijke jachtopziener ingeschakeld 
om links en rechts te informeren en na een week kregen wij het verlos-
sende bericht: hij was bij een gezinnetje met kleine kinderen aan komen 
lopen en daar was hij intussen al die tijd. De jachtopzichter gaf het adres 
en maande mij om omzichtig te werk te gaan. Dus kocht ik wat knuffels 
en snoep en stak wat geld bij me voor de gemaakte onkosten. Toen ik 
aanbelde deed de vrouw des huizes open en gelukkig waren de kinde-
ren naar school.”Ach,” jammerde het vrouwtje, “wat zullen de kinderen 
straks verdrietig zijn als ie er niet meer is!” “Ja,” sprak ik, “maar bij mij 
thuis zitten er ’n paar al de hele week te janken…” Tegen dat argument 
kon ze niet op en gaf mij uiteindelijk de teckel mee. Opgelucht maar 
enigszins bezwaard (omdat ik over die kinderen thuis had gelogen) reed 
ik met de rode schavuit naar huis.
Basje had ’n zeer bijzonder karakter en had ’n uitgesproken hekel aan de 
hondenkooi die ik voor Pieta en hem had gebouwd. Het bouwwerk was 
achter tegen de garage geconstrueerd en vandaar uit konden de honden 
mooi de tuin in kijken. Maar vanaf het begin had het eigenwijze kreng 
er geen goeie aard gehad en continu probeerde hij uit te breken. In het 
begin door gewoon het gaas kapot te bijten, dus moest er steviger gaas 
komen. Op het laatst werkte hij zich boven op de binnenkooi, beet zich 
vervolgens langs het gaas helemaal naar boven en kwam uiteindelijk op 
het dak van de garage terecht. Vandaar uit sprong hij op het muurtje van 
de poort en na een half uur wikken en wegen waagde hij de dodensprong 
van bijna twee meter hoog de tuin in. Na ’n paar maanden zag dat hon-
denhok er niet meer uit, vanwege alle constructies die ik moest bedenken 
om die vermaledijde joekel binnen te houden. (wordt vervolgd)
Als er iets over is aan tafel gaat dat meestal naar de honden, die er eigen-
lijk al op rekenen.

Hele kip, gebraden (volgens Silvia Witteman) 
1 scharrelkip 1,5 – 2 kilo, ½ citroen, 1 kippenbouillonblokje, 1 teen knof-
look
Verwarm de oven voor op 200°C. Wrijf de kip in met olijfolie, peper en 
zout. Vul de kip met de citroen, geplette teen knoflook en bouillonblokje. 
De kip moet 20 minuten per pond braden. Leg de kip met de borst naar 
beneden in een ovenschaal en laat deze zo 40-60 minuten braden. De 
laatste 20 minuten de kip op de rug leggen, zo blijft het borstvlees mals 
en sappig. Silvia blust het braadvocht af met wat marsala, kunt u ook 
doen. Eenvoudig doch ouderwets lekker, kip uit de oven.
“Die Haut, das sist das beste am Huhn!” zei vriend Max. Mijn vrouw 
geeft het aan de honden….

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

Hönd

Succesvolle première van 'Een bevalling met naweeën'

Wat kan een toneelvereniging zich 
nog meer voorstellen dan een uit-
verkochte première? Waarschijnlijk 
alleen een staande ovatie na afloop 
van die première. ‘Klavertje vier’ 
uit Nijnsel kreeg afgelopen vrijdag 
beide. De Beckart was uitverkocht 
en na afloop kregen de tien spelers 
en regisseuse Maaike Verhagen hun 
welverdiende staande ovatie.

‘Een bevalling met naweeën’ speelt 
zich af in ‘Café de Ballen’ van Paul 
en Ria van Ballegooyen. Het café 
is net gesloten, maar Paul en Ria 
kunnen niet genieten van hun vrije 
avond. Integendeel, door het nood-
weer dat zich op dat moment vol-
trekt gebeuren er twee ongelukken 
voor het café. De ongelukkige reizi-
gers moeten, gedwongen door het 
slechte weer, in het café overnach-
ten. Dan blijkt al snel dat de verschil-
lende karakters, zonder dat ze het 
van elkaar weten, meer met elkaar 
gemeen hebben dan dat aanvanke-
lijk leek. Vooral de hoogzwangere 
vrouw, Sjaan van de Laan, blijkt met 
bijna alle mannelijke spelers wel wat 
te hebben.

Wie de omschrijving van een klucht 
opzoekt, leest dat een klucht tot de 
zeventiende eeuw een kort toneel-
stuk was. Daarin stond het volkse 
vermaak centraal. De meestvoorko-
mende thema’s zijn overspel, goed-

gelovigheid en dronkenschap. Vanaf 
de zeventiende eeuw kreeg een 
klucht meer het karakter van een ko-
misch toneelstuk. ‘Klavertje vier’ laat 
in ‘Een bevalling met naweeën’ zien 
dat dit stuk een echte klucht is. 

Paul heeft meer oog voor Sandra, de 
nicht van zijn aanstaande vrouw Ria, 
dan dat Ria op prijs stelt. Vaste klant 
Koos ligt regelmatig laveloos aan de 
bar. Hij komt alleen uit zijn roes als 
hij de woorden “lekker wijf” hoort. 
Pim de Graaier, de boekhouder van 
Suzanne de La Haaye, is alleen om 
haar geld met ‘Suuz’ getrouwd. Ter-
wijl Sandra, hulp in het café en de 
nicht van eigenaresse Ria, met elke 
man wel wat ‘variatie’ wil beleven. 
We hebben het dan nog niet gehad 
over de ouders van Paul, agent Wout 
en cabaretière Yvonne de Vries die 

ook allemaal nog hun eigen inbreng 
in het geheel hebben.

Kortom het publiek genoot een 
avond lang van alle ontwikkelin-
gen in ‘Café de Ballen’. Als dan op 
het einde van de voorstelling Sjaan 
van de Laan is bevallen van een ge-
zonde baby, vallen alle puzzelstukjes 
op hun plaats. Alles bleek toch net 
wat anders te zijn dan dat iedereen 
dacht. 

Wilt u ook weten hoe de vork 
precies in de steel steekt? Er zijn 
voor de voorstelling van vandaag, 
woensdag en komende vrijdag nog 
een paar kaartjes te koop. Reserve-
ren en bestellen kan op de website 
www.klavertjeviernijnsel.nl of via 
telefoonnummer (0413)475396 of 
(0413)473459.

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
SCHIJNDEL, PLEIN 11

 SEMI-BUNGALOW MET GROTE SCHUUR EN TOTAAL 3.16.40 HA GROND
Algemeen:
SEMI-BUNGALOW IS MET MIN 0,5 HA. TE KOOP, MET 1,1 HA. OF MET ALLE GROND.
LANDBOUWGROND IS MAXIMAAL 2.66.40 HA. OF 2.06.40 HA.
OP PRIMA LOCATIE GELEGEN, TEGEN DE BEBOUWDE KOM.
Deze locatie biedt mogelijkheden zoals: aan huisgebonden beroep of bedrijf, mantelzorg, klein ambachtelijk bedrijf, 
hobby-matige bedrijfjes etc.

KIJKDAGEN:
- 23 MAART A.S. VAN 14.00 TOT 15.30 UUR.
- 28 MAART A.S. VAN 16.30 TOT 18.00 UUR.

Inschrijven is mogelijk tot 7 mei a.s. tot 15.00 uur.

Contactpersoon Theo van Krieken tel. 06-515 669 10
Inlichtingen en verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij:

RAADHAGE MAKELAARDIJ, STADHUISPLEIN 11, 5461 KN VEGHEL, Tel. 0413-378921

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Liempdseweg 15 Sint- Oedenrode

 
1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

grootte van ca. 4000 m².
2.  Stallingsruimte voor boten, campers, old timers en caravans, of evt. ambachtelijk bedrijf, 

met ondergrond en erf ter groot van ca. 4000 m².
3.    Diverse combinaties van koop 1 en 2 met het achterliggend weiland  totaal 1.65.75 ha 

Mogelijkheden: inwoning, mantelzorg, huisgebonden beroep, klein ambachtelijk bedrijf, 
recreatieve doeleinden etc. en paardenhouderij (hobby-matig) etc.

INSCHRIJVEN is mogelijk tot 8 mei 2013 tot 15.00 uur bij notaris van Kruijsdijk te Schijndel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer Ing. Th. Van Krieken, rentmeester, 06-51566910.

KIJKDAGEN: Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur en vrijdag 22 maart van 16.30 tot 
18.00 uur.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij: Raadhage Makelaardij

1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL · TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!
Gespecialiseerd in:
• Woningen
• Bedrijfshuisvesting
• Agrarisch en landelijk vastgoed
•  Advisering m.b.t. planschade & Wet voorkeursrecht gemeenten

Stadhuisplein 11  5461 KN Veghel
0413-378921| info@raadhage.nl | www.raadhage.nl

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij
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FIRE & DESIGN

 Hertog Janplein 28
 5469 BJ Erp
 Tel. 0413 - 21 23 39
 Fax. 0413 - 21 20 60
 www.�reendesign.nl
 info@�reendesign.nl

Internationale Vrouwendag: plezierig en inspirerend

Gezellig en plezierig, dat was ook 
de editie 2013 van de Internationa-
le Vrouwendag op 8 maart, georga-
niseerd door de Bibliotheek, Wel-
zijn Meierij en de Taalwerkplaats. 
Zo'n 85 vrouwen ontmoetten el-
kaar rond een grote pot koffie in de 
bieb, voor een verhaal, een lied en 
vooral om gezellig (bij) te praten 
en nieuwe mensen te leren kennen.  

Weer waren verrassend veel nati-
onaliteiten vertegenwoordigd, wat 
het 'internationale' van de vrou-
wendag benadrukt. In het kader 

van het jaar van het voorlezen las 
Mia van Boxtel het verhaal 'Anita' 
voor, een oud sprookje van God-
fried Bomans. De aanwezige vrou-
wen vonden veel herkenning in 
de familie Dobbelmans: vrouwen 
(maar ook mannen) die bijna be-
zwijken onder de zelf opgelegde so-
ciale druk van hoe het hoort. “Een 
Dobbelmans schreeuwt niet, een 
Dobbelmans wiebelt niet.” 

De twee-vrouws-formatie Blush 
zong zowel Nederlandse als En-
gelstalige liederen die met groot 

applaus ontvangen werden. Marcia 
Blommaart en Gerry Jochems heb-
ben prachtige stemmen, die heel 
mooi op elkaar ingespeeld zijn en 
de keuze van liederen en ballads 
paste daar perfect bij.

De Bibliotheek vervulde de rol van 
gastvrouw met verve. En dat hield 
heel wat gesjouw met stoelen in, 
want de gasten bleven maar toe-
stromen. Zomaar een vrijdagoch-
tend, zomaar een stel vrouwen bij 
elkaar, zomaar een prachtige, inspi-
rerende ontmoeting.

Roois team wint 3e prijs op NK Maasheggenvlechten

Het Vlechtheggenteam Rooi, bestaande uit 
Rooise deelnemers aan de cursus Vlechtheggen 
in Het Groene Woud is er zondag in geslaagd om 
de derde prijs te veroveren bij het 8e Nationaal 
Kampioenschap Maasheggenvlechten.  Aan de 
wedstrijd deden ca. 140 heggenvlechters uit Ne-
derland in 39 teams mee. Het Rooise team wat 
door het Roois Landschap en IVN Rooi werd sa-
mengesteld nam voor de eerste keer deel.

Zonder ervaring waren de Rooise vlechters ech-
ter niet, zij oefenden de laatste maanden om het 

vlechten in de Maasheg-
genstijl onder de knie te 
krijgen in de Brabantse 
Maasheggengebied nabij 
Oeffelt. In Het Groene 
Woud, maar zeker in 
Sint-Oedenrode, is al een 
aantal jaren aandacht 
voor de vlechtheg. Steeds 
meer instanties en parti-
culieren hebben de alou-
de vlechtheg ontdekt als 
een waardevol en vooral 
duurzaam landschapsele-
ment met zeer belang-
rijke ecologische waarde.

Ook in de nabije toe-
komst zal door Het Roois Landschap de aan-
dacht gericht worden op de terugkeer van de 
vlechtheg, als basis voor biodiversiteit én cul-
tuurhistorie. Op de website van Stichting Het 
Roois Landschap is naast een fotoverslag van 
de deelname aan de wedstrijd ook meer in-
formatie over het oude ambacht van heggen-
vlechten te vinden.

Meer informatie vind u op 
www.rooislandschap.nl en 
www.vlechtheggen.nl.  

Het trotse team bij hun prachtig gevlochten heg. (Foto Henri van Weert)
V.l.n.r.  Dik Hulzebos, Wim de Vrij, Jan Vermeltfoort, Tony Hulzebos 
en Peer van Bakel.

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231

 

10% korting bij aankoop 
van een 2e hands�ets

stads�etsen - elektrische�etsen - kinder�etsen

PRIJZENREGEN BIJ

I.V.M. ONS 80 JARIG BESTAAN STROOIEN WIJ MET PRIJZEN
BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FIETS,  

KANS OP MOOIE PRIJZEN
KLEURPLATENWEDSTRIJD
we verdelen 10 prachtige prijzen* 
(kleurplaten af te halen in de winkel)

VERLOTING VAN 10 WAARDEBONNEN 
t.w.v. € 25,-*
(vul uw gegevens in in de winkel)

PRIJZENREGEN IS GELDIG T/M 9 NOVEMBER 2013
*trekkingen geschieden op 9 november

Openingstijden:
ma.  13.00 tot 18.00
di.  8.30 tot 18.00
wo.  8.30 tot 18.00
do. 8.30 tot 18.00
vr.  8.30 tot 20.00
za.  9.00 tot 16.00

HEUVEL 6, 5737 BX LIESHOUT  TEL.: 0499-421231
WWW.DECONCURRENT-LIESHOUT.NL

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.



Woensdag 13 maart 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 

MooiRooikrantDe32 
A. van Liempd Sloopbedrijven verdient FSC certificaat voor sloophout

‘Duurzaam omgaan met bouwmaterialen zit in ons DNA’
Als één van de eerste bedrijven 
ter wereld heeft A. van Liempd 
Sloopbedrijven uit Sint-Oedenro-
de deze week het FSC certificaat 
ontvangen in de materiaalcate-
gorie ‘Post-consumer reclaimed 
material’. Dit houdt in dat het 
sloopbedrijf kan aantonen dat het 
sloophout, dat wordt gewonnen 
uit eigen projecten, volledig wordt 
gerecycled en opnieuw wordt ver-
werkt in nieuwe producten.

Directeur Arie van Liempd van A. 
van Liempd Sloopbedrijven is trots 
op het behalen van het FSC cer-
tificaat: “Veel mensen achtten het 
onmogelijk om sloophout te ont-
ijzeren en vervolgens opnieuw te 
verwerken in producten. Samen 
met ons dochterbedrijf 2Life-Art 
bewijzen wij al jaren het tegen-
deel. Het verkrijgen van het FSC 
certificaat voor ons sloophout is 

voor ons de kers op de taart.”

2Life-Art vervaardigt onder meer 
exclusieve designmeubels, kan-
toorinrichtingen, horecameubilair 
en kozijnen uit balken, die worden 
gewonnen uit projecten van A. 
van Liempd Sloopbedrijven. Sinds 
eind vorig jaar produceert 2Life-
Art ook de Trek-in, de duurzame 
trekkershut die gebouwd en inge-
richt wordt met hergebruikte ma-
terialen of met FSC gecertificeerde 
materialen.

“Duurzaam omgaan met bouw-
materialen zit in het DNA van ons 
bedrijf. De medewerkers van ons 
sloopbedrijf zijn gespecialiseerd in 
het strippen van gebouwen, waar-
bij bruikbare materialen zoveel mo-
gelijk intact gelaten worden”, legt 
Arie van Liempd uit. “Bijvoorbeeld 
balken, deuren, verwarmingen en 

ramen kunnen prima hergebruikt 
worden in andere projecten.” 

Volgens de groene sloper uit Sint-
Oedenrode zien steeds meer partij-
en de voordelen in van hergebruik 
van bouwmaterialen in nieuw-
bouwprojecten. “Voor woningcor-
poratie BrabantWonen mogen wij 
bijvoorbeeld een verzorgingshuis 
gaan amoveren. Diverse mate-
rialen uit dit sloopproject krijgen 
straks weer een functie in het 
nieuwe gebouw dat hier voor in 
de plaats komt. Van het sloop-
hout worden bijvoorbeeld nieuwe 
deur- en raamkozijnen gemaakt. 
Wij kunnen de herkomst van de 
materialen ook precies aantonen. 
Het hele proces wordt transparant 
in beeld gebracht en zo hoort het 
ook, vinden wij. Want waarom zou 
je gebruikte bouwmaterialen geen 
tweede leven geven?”

Ik ben Astrid Dillen. Sinds een aan-
tal jaar ik ben loopcoach. Tijdens 
één-op-één coaching in de natuur 
combineer ik ontwikkelingsgerichte 
gesprekken met beweging en ont-
spanning.

De komende tijd verschijnt er maan-
delijks een column van mij in deze 
krant. Ik schrijf hierin over herken-
bare thema’s van alledag. Ook ko-
men gewone mensen met bijzon-
dere verhalen aan bod, waarbij ik 
op zoek ben naar hun persoonlijke 
beweegredenen.
 
Gelukkig eindelijk is ie dan af,  
deze column! Niet dat het zoveel 
werk is om hem te schrijven. En 
ook niet dat het niet leuk is. Het 
is voor mij een hele uitdaging om 
dit te gaan doen en ik hou wel van 
uitdagingen. Maar wat is dan het 
probleem?  Nou om eerlijk te zijn, 
naast een hele uitdaging is het ook 
best wel eng. Waar moet ik toch 
over schrijven, hoe doe je dat ei-
genlijk? Duizend en één vragen 
komen er bij mij naar boven. Dus 
schuif ik het beginnen met schrij-
ven laf voor me uit. Ik verzin allerlei 
redenen waarom ik er toch vooral 
niet aan kan beginnen: te druk, 
morgen begin ik er wel aan….  Tot-
dat het tot mij doordringt : “ik heb 
last van uitstelgedrag”.  Maar wat 
is dat dan eigenlijk en waarom heb-

ben we er allemaal wel eens last 
van op zijn tijd?
 
Uitstelgedrag komt vaak voor als je 
ergens een hekel aan hebt, er te-
genop ziet of niet weet hoe je het 
moet aanpakken. Wat kun je doen 
aan uitstelgedrag? Als je het zo ver 
hebt laten komen dat er een flinke 
berg werk op je wacht, breng er 
dan eerst structuur in aan. Verdeel 
de grote taken in meerdere kleine 
taken. Kijk dan eerst naar de meest 
dringende zaken en maak daar een 
haalbare planning voor. Spreek met 
jezelf af wanneer je eraan begint en 
wanneer de deadline is. 
 
Wanneer je iets moet doen waar je 
tegenop ziet of een hekel aan hebt, 
kun je kijken of er iemand in je om-
geving is die je ermee  kan helpen. 
Door het (gedeeltelijk) samen te 
doen wordt het minder erg om er-
aan te beginnen. Geef tenslotte je-
zelf een kleine beloning als je een 
kleine taak af hebt voor dat je aan 
de volgende begint, dat werkt mo-
tiverend.
 
Uitstelgedrag zorgt vaak voor een 
schuldgevoel. Het blijft maar in je 
achterhoofd spoken en geeft een 
hoop onrust. Als je jezelf er toe hebt 
kunnen zetten om te beginnen le-
vert dat een  gevoel van opluchting, 
voldoening en rust op. 
 
Al zin gekregen om eindelijk aan die 
vervelende klus te beginnen? Bo-
venstaande tips helpen je alvast op 
weg. Succes ermee!
 
Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

Op deze dagen krijgt u
tot 60% korting op alle
showroommodellen en 
op heel veel accessoires!*

vrijdag 15 maart 9.30 - 21.00 uur
zaterdag 16 maart 9.30 - 17.00 uur
zondag 17 maart 11.00 - 17.00 uur

* vraag naar de voorwaarden

NU 399,-
BANK RHENEN van € 999,- 

ZONDAG 17 MAART OPEN!

Meer dan 

verschillendeartikelen!

500

2 sterke merken in één hand
Sinds augustus 2012 bundelen 
Combipro en het Duits-Deense 
Poda haar krachten. Omhei-
ningsystemen en hindernisma-
teriaal uit eigen productie maar 
van Duitse kwaliteit. Combipro 
verkoopt en plaatst sinds kort 
omheiningsystemen onder de 
naam Poda omheiningen 
Nederland. 

Met meer dan 30 jaar kennis en 
ervaring in omheiningsystemen 
ziet Combipro in Poda de per-
fecte partner om de kwaliteit van 
de Nederlandse omheiningmarkt 
naar een volgend niveau te tillen. 
Beide partijen zien de samen-
werking als een grote kans om 

beter te worden in het geen dat 
ze doen met daarbij de mogelijk-

heid om producten en technie-
ken verder te ontwikkelen. 

"Door de samenwerking met een 
grote partij zoals Poda zijn wij in 
staat een breder assortiment aan 
te bieden, scherper in te kopen en 
de beleving van de klant te verho-
gen" aldus Geert Saris, een van de 
gezichten achter Combipro - Poda. 

◄  Wim van Ginkel samen met Geert 
Saris bij het Poda omheiningcen-
trum in Sint Oedenrode.
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Argo: zwemmen en waterpolo

Afgelopen zondag hebben 44 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in het zwembad De Wiemel in 
Deurne deelgenomen aan de 4e 
Competitiewedstrijd van dit sei-
zoen. Tijdens deze wedstrijd heb-
ben zij 8 keer een 1e plaats, 11 
keer een 2e plaats en 6 keer een 
3e plaats behaald. Daarnaast zijn 
er 59 persoonlijke records ge-
zwommen. 

Komende zondag nemen de jonge 

zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de 4e Speedo wedstrijd 
die wordt gehouden in zwembad 
‘De Drie Essen’ in Uden. Aanvang 
15.00 uur.

Programma waterpolo
Zaterdag:
PSV - E2, 
in De Tongelreep te Eindhoven 15.30u
Aquamigos - E1, 
in Olympia te Waalwijk     17.05u
SWNZ  - C1, 

in De Molen Hey te Schijndel 18.15u
Gorgo - Heren 2, 
in De Beemd te Veghel      18.45u
De Treffers - D1, 
in Kwekkelstijn te Rosmalen19.30u
SWNZ - Dames 1, 
in De Molen Hey te Schijndel 19.45u
Zondag:
Dames 1 - De Treffers, 
in Z.I.B.-Best te Best      19.30u

Uitslagen waterpolo
C1 - Arethusa, JC1 5-12

DIRECT
GEZOCHT

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

Verkoopmedewerker tuinmeubelen (m/v)
Parttime functie: 21,75 uur

Bezorger tuinmeubelen & fi tness (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
kampeerartikelen (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
camper-, caravan en bootaccessoires (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
vouwwagens & voortenten (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Weekendhulp & vakantiekracht 
diverse afdelingen (m/v)
Vanaf 16 jaar

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

PERSONEEL“Je moet het proberen, dan vind 
je het leuk”

Argo is een hechte en bovenal ge-
zellige vereniging.  Dat beamen 
veel leden. De club is ook zeer 
familiair, getuige de vele jeugd-
leden waarvan de ouders lid zijn 
of zijn geweest. Daar is Argo meer 
dan blij mee, maar het wil ook an-
dere kinderen stimuleren om eens 
te komen zwemmen of waterpolo-
en. Vooral waterpolo is wat sport 
betreft voor veel jeugdigen niet 
de eerste optie. Daar moet veran-
dering in komen, vinden de leden 
Jeroen van Boxtel (23), Lotte van 
Schijndel (21), Mika van de Berg 
(12) en Kris Raaijmakers (11).

“Vaak wordt eerder gekozen voor 
bijvoorbeeld voetbal, hockey of 
tennis”, begint Jeroen, die speler 
is van heren 1 en met regelmaat 
wedstrijden fluit. “Dat heeft ook 
te maken met het feit dat mensen 
denken dat waterpolo lomp is. Dat 
lijkt vaak door de onderwaterbeel-
den op tv, maar de werkelijkheid 
is heel anders. Waterpolo is juist 
heel sportief en je houdt er heel 
weinig blessures aan over.” “In 
ieder geval een stuk minder als bij-
voorbeeld bij voetbal”, valt Lotte, 
speelster van dames 1 en trainster 
van de wedstrijdgroep hem bij. 

De jeugdleden Mika en Kris heb-
ben het reuze naar hun zin bij 
Argo. Ze zijn echte waterratten en 
kregen het virus over van hun ou-
ders. Mika: “Mijn vader was wa-
terpolokeeper en mijn mama deed 
aan zwemmen. Ik ben al vanaf 
mijn vierde lid. Het is echt een hele 
leuke sport. In het begin dacht ik 
dat het lomp zou zijn, maar dat 
is helemaal niet zo. Soms denken 
meiden dat het een echte jongens-

sport is, maar ook dat klopt niet.” 
“Eigenlijk zou je het eens moeten 
proberen, dan weet je hoe leuk het 
is”, roept Kris enthousiast. Hij kan 
het weten, want de Rooise jon-
gen ligt wel vijf keer per week in 
het zwembad om te waterpoloën. 
Niet alleen bij Argo, maar ook bij 
het Brabants Jeugdteam. Kris be-
hoort tot de beste jonge spelers 
van Brabant. Mika en Kris raden 
iedereen aan om het spelletje eens 
te komen proberen. Kris: “Ik heb 
al eens twee klasgenoten overge-
haald en die zijn ook nog steeds 
lid.”

Lotte: “Kinderen die nieuwsgierig 
zijn, mogen altijd drie keer komen 
trainen om het uit te proberen. 
Dan proeven ze de sfeer van Argo 
en of ze de sport leuk vinden. Als 
het bevalt mogen ze lid worden, 
maar dan moeten ze wel minimaal 
zes jaar oud zijn.”  De waterpo-
lotak van Argo heeft zeven teams. 
Drie daarvan zijn volwassen teams. 
“Onze club staat bekend om de 
gezelligheid”, vertelt Jeroen. “We 
gaan vaak leuke dingen doen zo-
als schaatsen, op kamp, een jon-
gens- en meidendag of een film-
avond. Op 17 maart aanstaande 
houden we een minipolotoernooi 
van 14.30 tot 18.00 uur. Daar mo-
gen kinderen zich nog steeds voor 
aanmelden.” 

Kijk voor meer informatie op 
www.zw-argo.nl 

waterpolo

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

NIEUW-NIEUW-NIEUW
IN ONS ASSORTIMENT

Mooi Rooi 2013 Sabo.indd   1 3/2/2013   10:29:28 AM

Gezocht
medewerker frietwagen m/v

In het bezit van een rijbewijs (BE is een pré)
Ben jij bereid om flexibel te werken, 

ben je klantvriendelijk en representatief?
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Stuur je sollicitatie naar cindy@frietfeest.nl

Handelsweg 7 5492 NL Sint oedenrode
06-55397825 

D1 - Aquamigos, GD2 12-5
E1 - Njord, GE2  3-16
E2 - Arethusa, GE1 10-8
Heren 1 - De Vennen, 2 6-5

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Handboogschieten voor kinderen
De handboogsport komt steeds 
meer in de belangstelling, vooral 
de jeugd roert zich op nationaal 
en internationaal niveau in de top. 
Bijzonder is, dat die topprestaties 
de laatste jaren geleverd worden 
door handboogsporters uit Sint-
Oedenrode dan wel door jonge-
lui die bij een Rooise vereniging 
schieten.

De drie Rooise verenigingen Sint 
Antonius, Concordia en Ontspan-
ning hebben daarom het initiatief 
genomen om de jeugd van Sint-
Oedenrode gratis kennis te laten 
maken met deze sport. De kinde-
ren van de groepen 6 en 7 van alle 
basisscholen hebben met mede-
werking van Skoso en de school-
leiding een flyer ontvangen over 

drie bijeenkomsten, die afwisse-
lend plaats vinden bij de drie ver-
enigingen. Daar kunnen de kinde-
ren onder begeleiding van trainers 
hun eerste schreden zetten naar 
deze bijzondere sport. De ken-
nismakingsbijeenkomsten zijn bij 
Concordia op maandag 18 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur; bij Ont-
spanning op woensdag 20 maart 
van 14.00 tot 15.00 uur en bij Sint 
Antonius op zondag 24 maart van 
10.30 tot 11.30 uur. De trainers 
zijn Jos van den Berg, Peter Hul-
sen, Johan Schepers en Jan van der 
Aa. Wie de smaak te pakken heeft, 
kan daarna deelnemen aan een 
beginnerscursus, die is opgezet 
door de Nederlandse Handboog-
bond en wordt gegeven bij de 3 
Rooise verenigingen.  

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 20 werd er door Gin Keus 
en Oud Rooi goed gescoord (resp. 
85 en 81 punten).

Korte partijen: 
Cees Bouter (D’n Toel) 52 car. in 
12 beurten (moy. 4,33), Evert Vin-
gerhoets (Krijt op Tijd) 20 car. in 13 
beurten (moy. 1,53), Petra Leijtens 
(Wellie Winne Welles) 24 car. in 
14 beurten (moy. 1,71). Het blijft 
spannend want het verschil tus-
sen de nr. 1 en nr. 6 is slechts 21 
punten.

Uitslagen: 
Krijt op Tijd – B.C. Eerschot 75-

63, Boskant – Kofferen 73-67, 
D’n Toel – Wellie Winne Welles 
72-65, Dorpsherberg – St.Joris 59-
77, Oud Rooi – ’t Pumpke 81-59, 
Jachtrust – Wapen van Eerschot 
73-67, Gin Keus – Beurs 85-55. 

Stand: 
1 Wellie Winne Welles 1446, 2/3 
Boskant en Oud Rooi 1436, 4 
Kofferen 1435, 5 St.Joris 1429, 
6 Wapen van Eerschot 1425, 7 
Beurs 1419, 8 D’n Toel 1412, 9 
Jachtrust 1402, 10 B.C. Eerschot 
1394, 11 Gin Keus 1391, 12 Krijt 
op Tijd 1349, 13 ’t Pumpke 1260, 
14 Dorpsherberg 1218.   

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 F1 kampioen

Afgelopen zaterdag is de F1 van 
KV Concordia kampioen gewor-
den! Met het geweldige doelsaldo 
+119 in 14 wedstrijden! De laatste 
wedstrijd werd door ons gewon-
nen met 2-4 tegen onze medetitel 
kandidaat Avanti uit Schijndel.  Het 
was een super spannende wed-
strijd die ze terecht hebben ge-
wonnen.  Dit is het eerste kampi-
oenschap van de F1 maar als ze zo 
doorgaan volgen er nog veel meer. 
Foto v.l.n.r: Marit, Maud, Pascalle, 
Senna, Bo en super trotse coaches 
Sanne en Lotte. 

volleybal

VVRooi/ADR te sterk voor VC Primo
Donderdag 7 maart speelde 
VVRooi  een uitwedstrijd tegen 
hekkensluiter VC Primo. 

In het begin van de eerste set mis-
te VVRooi de scherpte. VC Primo 
nam brutaal de leiding. VVRooi 
ging vanaf dat moment beter spe-
len en leek de set te gaan winnen. 
In de slotfase liet VVRooi zich ver-
rassen door VC Primo, dat op set-

punt kwam. Ondanks het setpunt 
tegen wist VVRooi de set met 26-
28 te winnen. In de tweede en 
derde set was VVRooi met 18-25 
en 20-25 te sterk voor VC Primo. 
Mede door tactisch beter te serve-
ren kwam de aanval van VC Primo 
niet meer uit de verf. De laatste set 
eindigde in 22-25, zodat de 0-4 
uitzege gevierd kon worden.   

Spannende slotwedstrijd voor KV Nijnsel 1
Op 10 maart trad Nijnsel 1 aan 
tegen ZSV 1. Het vorige duel ein-
digde in een gelijkspel, wat Nijn-
sel nog meer motiveerde voor de 
winst te gaan. 

Nijnsel begon aanvallend sterk, 
waardoor ze na 6 minuten, via 
Myrna Foolen, de wedstrijd op een 
2-0 voorsprong wisten te brengen. 
Helaas had ZSV hier gelijk ant-
woord op door in dezelfde minuut 
de 2-1 te maken. Het aanvallende 
spel van Nijnsel zakte wat in, maar 
tegelijk stond de verdediging als 
een huis. Hierdoor wisten beide 

ploegen niet meer tot scoren te 
komen en was de ruststand een 
feit. 
Met een duidelijke boodschap be-
gon Nijnsel opgeheven aan de 2e 
helft; kansen afmaken. Voordat ze 
hier aan konden beginnen moest 
er nog een tegendoelpunt geïn-
casseerd worden; 2-2. Dit bracht 
de spanning en felheid terug in 
de wedstrijd, waardoor Monique 
Merks in de 6e minuut een door-
loopbal keurig af wist te maken. 
Gelijk scoorde ook ZSV; 3-3. Nijn-
sel vond het welletjes, en zette de 
aanval in. 3x op rij wisten ze via 

Nicole de Koning, Sandra Verhagen 
en Monique Merks los te komen. 
Stand 6-3. Hierna was Nijnsel niet 
meer van haar stuk te brengen, en 
bleven zij de wedstrijd domineren. 
Beide ploegen wisten nog een keer 
te scoren (7-4), waardoor een span-
nende wedstrijd in verdiende winst 
aan de kant van Nijnsel eindigde. 
Nijnsel sluit de binnen competitie 
met een mooie 2e plaats af. In het 
Paasweekend starten zij met het 
2e deel van de buitencompetitie. 
Doelpunten; Myrna Foolen, Moni-
que Merks 2x, Nicole de Koning, 
Sandra Verhagen, Susan Witlox 1x

paardensport

Zeges voor Nijnselse ruiters in 
zowel dressuur als springen
Amazones Eveline van de Ven en 
Monique Gevers wisten dit week-
end beide een overwinning op 
hun naam te schrijven.

Eveline van de Ven deed mee aan 
de dressuurwedstrijd in Uden met 

haar paard Allure. Eveline wist een 
keurige proef in de klasse M2 neer 
te zetten en werd beloond met de 
1e prijs. Monique Gevers reisde 
met Cas af naar Reusel voor een 
springwedstrijd. Zij behaalde de 
overwinning in de B rubriek.

KV Boskant B1 viert kampioensfeest

Afgelopen zaterdag om 15.00 u was het zover. Er moest gewonnen worden om eerste te worden in de zaal-
competitie. Na een zeer goede eerste helft was het al 6-3. De tweede helft werd nog zeer spannend, want 
de dames van VVO kwamen de tweede helft nog goed terug. Uiteindelijk wisten de meiden net met 7-6 te 
winnen. Gefeliciteerd dames, het was een zeer spannende wedstrijd.

v.l.n.r. boven: coach Suze, Lisa, Kristi, Demi, Maud, Anouk en Britt. Onder: Eline, Emke en Coach Dorenda. 
Niet op de foto: Iris en Janne.

darten Een zondag vol dartwedstrijden

Zondagmiddag was het weer zover. 
De single softtip competitie ging 
weer verder.

In ‘t Kofferen speelde Hein tegen Je-
roen. Helaas lukte het Jeroen niet om 
genoeg bulls te raken om het Hein 
moeilijk te maken. Hein won met 
10-0. Ook om 13.00 uur werd er ge-
speeld in Van Ouds tussen Raymond 
en Jarno. Jarno begon heel knap met 
een finish van 151. Met een cricket 
gemiddelde van ruim zes van beide 
spelers werd het zeker een schitte-
rende wedstrijd om te zien. Uiteinde-
lijk won Raymond met 6 tegen 4

Het publiek dat bij Van Ouds zat 
pakte de spullen om op tijd weer in 
het Kofferen te zijn voor de wedstrijd 

van 14.00 uur tussen Harrie en Jorrit. 
Deze wedstrijd was een stuk minder 
spannend en werd uiteindelijk ge-
wonnen door Jorrit met 7-3. Ieder-
een spoedde zich weer terug naar 
het café aan het Kerkplein om daar 
Arno en Randy te gaan bekijken. Zo 
werd het een heuse kroegentocht op 
de vrije zondagmiddag. Arno kwam 
achter met 4 tegen 2, maar kon er 
uiteindelijk wel een gelijkspel uit sle-
pen: 5 tegen 5.
Intussen was het tijd geworden dat 
Harrie tegen Jolanda begon. Een 
mooie pot volgens het publiek. Uit-
eindelijk gewonnen door Harrie van 
Dinther.  Om 16.00 uur werd de Ol-
landse derby gehouden in café de 
Toel.  Kenneth kwam met een schit-
terende 6-2 voor, maar raakte daarna 

niets meer. Mark kwam terug met 
6-4. Jeffrey speelde aan het eind van 
de middag nog tegen Michael. Hij 
zou maar wat graag winnen van de 
kroegbaas. Dat deed hij dan ook met 
6 tegen 4. Donderdag werd er ook 
nog een wedstrijd gespeeld tussen 
Mark van den Akker en Jarno Kapi-
teins in Van Ouds, na de makkelijke 
bekerronde (tegenstander kwam niet 
opdagen) Mark, die nog onder de 
indruk was dat ze in de beker finale 
staan, kon dan ook niks klaarmaken 
tegen Jarno en verloor kansloos met 
10-0.  Aankomend weekend gaan 
onze darters naar het Nederlands 
Kampioenschap softtip in Sevenum. 
Daarom aankomende zondag geen 
single wedstrijden. Kijk voor het 
speelschema op www.mooirooi.nl

Deze week de dressuurruiters aan zet
Verschillende dressuurwedstrijden 
werden deze week georganiseerd. 
De Rooise dressuuramazones reis-
de af naar Leende, Liempde, Over-
asselt en Uden. Op alle locaties 
werden successen geboekt.  

Myrthe Evers en haar paard Ohlala 
hebben deze week fanatiek deelge-
nomen aan een tweetal wedstrij-
den. Op maandag kwamen zij aan 
de start in Liempde. Hier behaalden 
zij een 2e prijs in de klasse Z1. Dit 
weekend waagde zij nogmaals een 
poging in Overasselt. Hier wist deze 
combinatie tweemaal beslag te leg-
gen op de 3e plaats. Dit was tevens 
hun laatste keer in de klasse Z1, de 

volgende keer gaan zij het nog een 
klasse hogerop proberen. 
In Uden werd ook een dressuurwed-
strijd georganiseerd. Laura Petersen 
en Divident namen hier deel in de 
klasse L2. Zij lieten een mooie voor-
waartse proef zien, hiermee behaal-
den zij een 5e prijs. 

Na veel uren trainen voor een klasse 
hogerop, waren Hilde van den oe-
ver en Rana er zondag klaar voor. 
Ze namen deel aan de dressuurwed-
strijd in Leende, in de klasse D-M1. 
Volgens de kritische amazone Hilde, 
zaten er nog wel wat foutjes maar 
ondanks dat wisten zij beslag te leg-
gen op de 3e plaats. 
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handboogschieten Sjef van den Berg eerste maal 
bondskampioen bij senioren

Dinsdagmiddag hebben de leden van 
de Rozelaer een onderlinge wedstrijd 
geschoten. Dag winnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 231. Ver-
dere uitslag: Jan van Bergen 213, Leo 
van Breugel 207, Jan van Erp 206, 
Jan Gordijn 200, Ron Spijker 188, Al-

bert Ofwegen 185, Wim Boonstop-
pel 184, Antoon Hermes 176 en Jan 
Lathouwers 174. 

Op donderdagavond schoten de se-
nioren 1e wedstrijd om de wisselbe-
ker uit tegen Krijgsman Soranus in 
Lieshout. De wedstrijd gaat erom om 
als club zo dicht mogelijk bij 0 te ein-
digen. Dank zij de perfecte coaching 
van onze wedstrijdleider Eric Vissers 
heeft Ontspanning deze wedstrijd ge-
wonnen met +10 tegen -29. De sco-
res waren: Jos van den Berg 162, Jan 
van Bergen 218, Antoon Hermes 123, 
William Huyberts 224, John van Mu-
lukom 201, Albert Ofwegen 165, Ron 
Spijker 169 en Mart Verhoeven 204.
Vrijdagavond was de 2e wedstrijd van 
de Ontspanning beker. Na de wed-
strijd wordt de waarde van de eerste 
3 geschoten ronden bepaald na lo-
ting. Winnaar werd Jan van Bergen 
met 198 punten, voor de loting 230 
punten. Verder uitslag: Mart Verhoe-

ven 195, William Huyberts 187, Frans 
van de Braak 177, Rene van de Heij-
den 169, Jos van der Veer 168, Wim 
Boonstoppel 160, Jan van Erp 159, 
Jos van den Berg 156, Agnes Vissers 
147, Marjelein Verhoeven- van de 
Staak 139, Ron Spijker 132 en An-
toon Hermes 104.

Op zaterdag heeft Sjef van den Berg 
het bondskampioenschap in de eerste 
klasse geschoten in Middelbeers. In 
de kwalificatie schoot hij 292 en 289. 
Hij ging als eerste geplaatst naar de fi-
nales. De uitslagen in de finalerondes 
waren 7-1, 6-2, 7-3 en 6-0. Sjef werd 
dus voor het eerst bondskampioen bij 
de senioren.   

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond. Op dinsdagmiddag wordt er 
bij de Rozelaer geschoten. Het is voor 
leden vrij trainen als de accommoda-
tie niet bezet is.

v.l.n.r.: Julle Vos, Sjef van den Berg, 
Mick de Bakker

Ryan Lo-A-Njoe Nederlands Kampioen

Dai Ippo heeft superweekeinde 
op twee NK’s

Zaterdag 9 maart mochten 7 ju-
doka’s van Dai Ippo aantreden op 
het NK dat gehouden werd in de 
Indoorsporthal van de gemeente 
Eindhoven. Onze verwachtingen 
waren hoog gespannen. We had-
den toch echt wel judoka’s die het 
podium konden behalen. 

Ryan Lo-A-Njoe was de judoka die 
maar voor één ding naar Eindhoven 
ging. In de voorbereiding van dit NK 
had hij alles gewonnen, maar zon-
dag moest het gebeuren. Zijn eerste 
2 partijen wist hij met speels gemak 
met ippon te winnen. In zijn 3e par-
tij moest er een Golden Score aan te 
pas komen om te bepalen wie er ver-
der mocht. In deze extra tijd kreeg 
hij meer grip op zijn tegenstander en 
won hij weer met ippon. Vanaf 10 
maart, dus een dag later dan dit NK, 
worden de regels flink aangepast en 
is de techniek van Ryan niet meer 
geoorloofd. Partij 4 was ook appel-
tje eitje. Ook in deze finale liet hij er 
geen gras over groeien en versloeg 
zijn tegenstander met Shime-waza, 
een verwurging. Proficiat met dit 
kampioenschap.

Zijn kleine zusje Dewy mocht ’s mid-
dags haar partijen maken. Ook zij 
ging geweldig goed van start en 
wist 2 partijen vroegtijdig met ip-
pon te winnen. In haar 3e partij zat 
het even tegen en verloor ze voor 
de eerste keer in 3 jaar een partij 
van een Nederlands meisje. Toch 
wist Dewy de feestvreugde aan te 
wakkeren. Zij ging door met waar 
ze goed in is: winnen. Haar laatste 
partij, die bepaald of ze 3e of 5e 
wordt, weet ze weer vrij eenvoudig 
te winnen.  

In dit geweld van de familie Lo-A-
Njoe had Jim van de Ven een las-
tige start. Hij verloor zijn 1e partij na 
Golden Score op scheidsrechterbe-
slissing. Maar Jim wist zich bijzonder 
goed terug te knokken en stond op 
het einde van de middag gewoon in 
de partij om de 3e of 5e plaats.  Zijn 
tegenstander wist in het begin van 
de partij een klein punt te scoren. 
Helaas kon Jim dit foutje 
niet meer goed maken en 
kwam hij niet op het po-
dium maar werd hij 5e. Jim 
is teleurgesteld, maar hij 
heeft wel laten zien waar 
een kleine man groot in 
kan zijn: konkken. Volgend 
jaar heeft Jim nogmaals 
kans om in deze leeftijds-
categorie zijn gelijk te ha-
len, en daar gaan we voor. 
Goed gedaan Jim.

Op zondag 10 maart namen beide 
trainers van Dai Ippo, Eric Mark-
graaff en Cor van der Heijden, ook 
deel aan een NK. Dit was het NK 
voor Kata. Kata is een oefening waar 
het vooral om de vorm van de tech-
nieken gaat. Beide trainers hadden 
ingeschreven voor het onderdeel 
Kime-No-Kata. Het was hun eer-
ste optreden in deze discipline. Ze 
mochten het spits afbijten. In hun 
eerste ronde verliep nagenoeg alles 
naar wens. Ze zagen ook dat gere-
nommeerde tegenstanders de fout 
in gingen. Ook in hun 2e ronde ging 
het goed. Het werd zelfs nog beter. 
In de 1e ronde scoorden ze een to-
taal van 469 punten in ronde 2 was 
dit zelfs 504. Uiteindelijk wisten ze 
een 4e plaats te bemachtigen. Dit is 
op zich een prima resultaat zo voor 
een 1e keer. Toch gingen beide huis-
waarts met een wrange nasmaak. 
Als men vandaag het internationale 
reglement had gehanteerd dan wa-
ren de koppels op de 2e en 3e plaats 
gediskwalificeerd en hadden Eric en 
Cor op de 2e plek gestaan. Beiden 
waren wel bijzonder in hun sas met 
de uitnodiging om in de Kata kern-
ploeg van de Judo Bond Nederland 
te komen trainen.     

judo

Sam en Teun kampioen in Rijen
Zondag 10 maart gingen zes ju-
doka’s van Dai Ippo naar Rijen om 
hun krachten te meten. Het werd 
een goede dag voor de familie 
Packbiers. De vier getalenteerde 
kinderen stonden al weer een tijd-
je “droog”. 

Zowel Sam als Teun wisten al hun 
partijen te winnen en ze stonden 
dan ook enige tijd later breed la-
chend op de hoogste trede van 
het erepodium. Gijs kon de laat-
ste tijd zijn draai maar niet vinden 
en moest zelfs het NK missen. Dit 
weekend lukte het bijna allemaal. 
In de finale stond hij wel tegen een 
judoka die de dag daarvoor nog 3e 
was geworden op het NK. Helaas 
was deze nog een maatje te groot 
voor hem maar in de toekomst 
gaat Gijs wel proberen om hem 
te grazen te nemen. Jammer voor 
Bart Packbiers dat hij weer niet 
op het podium kwam . Bart werkt 
altijd keihard op de training maar 
op de wedstrijden wil het er maar 
niet uitkomen. Ook Jort en Niels 
van de Laar kwamen de mat op. 
Voor Niels die pas net met de wed-
strijden op bondsniveau mee doet, 
was het nog wat te veel. Jort, die 
zaterdag nog te licht was bevon-
den op het NK, wist zondag toch 
nog een mooie 3e plaats te scoren.

Onze beginnende judoka’s moch-
ten dit weekeinde hun krachten 
gaan meten bij De-Wa-Kwai in 
Veghel. Er werden de volgende 
plaatsen behaald:

1e Siem de Visser, Sara van de 
Wetering, Mees de Visser en Lotte 
van Aarle.

2e Wes Pruisen, Igor van der Heij-
den, Martijn van Aarle, Kim van der 
Spank, Brian van de Hurk, Willem 
Vervoort en Lars van Duijnhoven.

3e Rens van Esch, Marinke Rooij-
akkers, Frank Scheepens, Rolf van 
Boxmeer en Seb Pruissen. Frédéri-
que van der Heijden had haar dag 
niet en werd 4e  en dit terwijl ze 
juist al vaker op de hoogste trede 
van het podium heeft gestaan. 
Volgende keer beter zullen we 
maar zeggen. 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
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MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

SPORTCENTRUM 
V.D. OEVER

BOOTCAMP
Vanaf dinsdag 2 april 2013

WIL JIJ JE ENERGIE KWIJT EN SPORTEN OP 
EEN VEILIGE EN VERANTWOORDE MANIER?

Dan is deze Bootcamp Training iets voor jou!

Tijdens de Bootcamp Training gaan we lekker sporten in de natuur en 
gaan we speci� ek werken aan je doelstelling!

* Intensieve Workout
* Speci� eke Bootcamp Training

* Gediplomeerde en deskundige begeleiding

Wij bij Sportcentrum van den Oever 
informeren u graag verder over dit programma!

Sportcentrum van den Oever
Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode

0413-475392

v.l.n.r.: Dewy (3e plaats -15 jaar -32 kg), Ryan (1e plaats -15 jaar -50 kg) 
en Jim (5e plaats -15 jaar -34 kg)

Ryan in actie tijdens het NK.

Cor en Eric haalden een knappe vierde plek

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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MooiRooikrantDe36 
VDZ Racing komt uit voor M.A.T.S. Rallysport

M.A.T.S. Rallysport dit jaar prominent in beeld
Na een onderhoudende sponsor-
dag eind 2012, toog Mats richting 
Zweden om zich daar onder de 
vleugels van de KNAF Talent First 
en onder leiding van Hans Weijs 
Motorsport kundig te maken op 
oppervlakten als sneeuw en ijs. 
Daarna richtte men het vizier op 
het nieuwe seizoen. 

Mats is meer, hij is naast coureur 
actief als ondernemer. Hij timmert 
aan de weg met M.A.T.S wat staat 
voor ‘Mats At Track & Service’, 
een bedrijf dat hij in 2012 opzette. 
De intentie was om daarmee jonge 
kart talenten verder te helpen, te 
begeleiden en om ze te assisteren 
bij hun techniek. Dat plan bleek 
zo succesvol dat hij het uit kon 
breiden. Daarmee waren de plan-
nen er voor dit seizoen wel maar 
ontbraken nog de groene lichten. 
“Medio februari is alles rondge-
maakt met VDZ Racing, zij hebben 
de 2e Nissan die wij gebouwd heb-
ben overgenomen en komen straks 
uit voor M.A.T.S Rallysport,” aldus 
Mats die graag nog even uitlegt 
hoe snel het allemaal liep.

“In 2013 zul je de naam M.A.T.S 
Rallysport prominenter zien. We 
komen met twee 350Z's aan de 
start, te weten: Mats vd Brand 
(KNAF Talent First, Rookie of 
the year 2012) samen met Eddy 
Smeets en de nieuwe equipe Roel 
vd Zanden en Paul Geerts. Na een 
productieve test met Roel vd Zan-
den en diens nieuwe Nissan, ko-
men we fris aan de start tijdens de 

Tank S Rally. Samen met VRS (Ver-
kooijen Rallysport) zijn de krachten 
gebundeld om zo een nog beter 
team neer te zetten”, jubelt Mats.

Niet alleen is duidelijk dat Mats 
weer graag deelneemt aan de 
Challenge, de lat ligt meteen hoog 
bij de jonge rijder uit Sint-Oeden-
rode. “Samen met mijn Navigator 
Eddy Smeets willen we een gooi 
naar het kampioenschap gaan 
doen”, aldus de ambitieuze cou-
reur. “We hebben ons ingeschre-
ven voor de 350Z Challenge en 
het NNRK. Buiten de wedstrijden 
van de Challenge, zal ik ook deel-
nemen aan de OVD Short rally en 
de ELE Rally.” 

In januari verbleef hij in het kader 
van KNAF Talent First in Zweden, 
waar op sneeuw en ijs geoefend 
werd. “Daar heb ik veel opgesto-
ken, ervaring die ik hopelijk goed 
kan gebruiken in de 350Z,” con-
cludeert Mats. Succes is ook af-
hankelijk van de samenwerking 
met z’n navigator. “Ik ben erg blij 
dat Eddy Smeets wederom mijn 
navigator zal zijn, en dat er een 
nauwe samenwerking is ontstaan 
tussen mij en VRS. Buiten de steun 
van VRS, ben ik mijn sponsoren 
erg dankbaar, omdat ik dankzij 
hun weer aan de start kan staan 
in 2013. Veel van mijn oudere 
sponsoren/partners zijn mij trouw 
gebleven voor aanstaand seizoen. 
Daarbij ben ik erg blij dat Friet-

feest.nl en TVE Sport mij ook zijn 
gaan steunen! Vooral omdat deze 
bedrijven ook uit Rooi komen. Dat 
vind ik echt top!”

Mats van den Brand:
“Deze winter heeft de 350Z een 
grondige revisie gekregen. Samen 
met Verkooijen Rallysport heb ik 
de wagen terug topfit gemaakt 
voor het nieuwe seizoen. Dit jaar 
wil ik de volledige Nissan 350Z 
Challenge afwerken, te beginnen 
dus met de Tank S Rally. Ik hoop 
dat ik ook dit jaar Emmeloord en 
de polderstreek mag verlaten met 
goede herinneringen! Het team is 
er alvast helemaal klaar en uitge-
rust voor… Ik zal opnieuw een be-
roep doen op Eddy Smeets (B) als 

navigator in de 350Z. Ik heb veel 
geleerd van onze samenwerking in 
de Hellendoorn en Euregio 2012. 
Ik ben dan ook ontzettend blij dat 
hij ongeschonden terugkeerde uit 
Dakar 2013 om nu opnieuw met 
mij aan de slag te kunnen gaan.”

Roel van der Zanden: 
“In februari hebben we alles rond-
gemaakt met M.A.T.S. Mats heeft in 
zeer korte tijd heel veel goede men-
sen om zich heen weten te verzame-
len, wat ons meteen het vertrouwen 
gaf van professionaliteit, kwaliteit 
en ervaring. In februari hebben wij 
als VDZ Racing deelgenomen aan 
de Circuit short rally. Mats was er 
bij als coach. Dit verliep meteen erg 
goed. Voor de rest van het seizoen 
zijn wij een samenwerking aange-
gaan met M.A.T.S rallysport, waar-
door we een team zijn geworden. 
Aanstaand weekend vindt in Emme-
loord de eerste rally van het seizoen 
plaats. We zijn er klaar voor en heb-
ben er erg veel zin in!”

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

GRATIS BANDEN 
MONTAGE-ACTIE!
Gratis bandenmontage bij aankoop 

van twee continental producten!

2e paasdag geopend!

Stichting Sportgala Sint-Oedenrode druk bezig met organisatie sportgala 2013

Tijdens het Sportgala worden al 
meer dan 25 jaar op professionele 
wijze de sporters van Sint-Oeden-
rode gehuldigd. Ook worden de 
titels van Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Sportvrijwilliger en 
Sporttalent van het jaar uitgereikt. 
We hebben in Sint-Oedenrode 
enorm veel talentvolle sporters. 
Sporters die met veel fanatisme 
de kleuren van onze Rooise ver-
enigingen verdedigen en sporters 
die hun hele leven wijden aan de 
sport. Dit talent vraagt dan ook 
om een jaarlijks Sportgala.

Al die jaren werd het Sportgala 
door de gemeente georganiseerd 
maar in het kader van de gemeen-
telijke ombuigingen is het budget 
voor de uitvoering van het gala 
geschrapt. Waar vorig jaar al een 
aantal organisaties, De MooiRooi 
Krant, MK2 en Rabobank, ambas-
sadeur werden van het gala, is dit 
jaar het team van ambassadeurs al 
uitgebreid met De Beurs, Fysiothe-
rapiepraktijk Joost de Vaan, Sport-
centrum Van den Oever en De Kei-
zerskroon. En deze betrokkenheid 
van Rooise ondernemers willen 
we graag nog verder uitbreiden. 
Om dit te bewerkstelligen is een 
stichting in het leven geroepen. De 
commissieleden die de afgelopen 
jaren zitting hadden in de huldi-
gingscommissie bekleden vanaf 
nu een functie binnen de Stich-
ting Sportgala Sint-Oedenrode. 

Dit zijn René Dekkers (voorzitter), 
Lin Schakenraad (secretaris), Ad 
van Kasteren (penningmeester), 
Cor Leijtens (algemeen bestuurs-
lid), Rinus Pennings (algemeen 
bestuurslid). De veranderingen in 
de praktische organisatie zorgen 
ervoor dat er een vernieuwend 
Sportgala gerealiseerd kan wor-
den. Een gala waarin onze Rooise 
sporters ouderwets in de spotlight 
zullen staan. Een gala wat gedra-
gen en mogelijk wordt gemaakt 
door onze Rooise ondernemers. 
Een gala wat wordt georganiseerd 
door de Stichting Sportgala Sint-
Oedenrode. Een stichting met een 
fonkelnieuw en herkenbaar logo! 

Aanmelden kandidaten 2012
De Rooise sportverenigingen heb-
ben de aanmeldingsformulieren 
voor de kampioenen 2012 in de-
cember ontvangen. Ook Rooise 
sportkampioenen die lid zijn van 
een sportvereniging buiten Sint-
Oedenrode kunnen voor informa-
tie en het toezenden van aanmel-
dingsformulieren contact opnemen 
met de stichting via Jacqueline 
van der Heijden, telefoonnummer 
(0413) 481318, email jheijden@
sint-oedenrode.nl Wij ontvangen 
uw aanmeldingen graag zo spoe-
dig mogelijk.

Kandidaten 2013
Om een goed en kwalitatief gala 
neer te kunnen zetten heeft de 
stichting besloten om het Sport-
gala 2013 niet dit voorjaar te or-
ganiseren maar in het komende 
najaar. Dit betekent dat dan zowel 
de kampioenen van 2012 alsook 
de zomerkampioenen 2013 (van 
januari t/m augustus 2013) wor-
den gehuldigd. De aanmeldings-
formulieren voor 2013 worden op 
een later moment naar de Rooise 
sportverenigingen gestuurd. Uiter-
aard kunnen ook de Rooise sport-
kampioenen die lid zijn van een 
sportvereniging buiten Sint-Oe-

denrode en een kampioenschap 
hebben behaald in de betreffend 
periode in 2013, zich aanmelden. 
Stuur een email naar jheijden@
sint-oedenrode.nl en vraag om een 
aanmeldingsformulier voor 2013.

Criteria
In het algemeen geldt dat kandi-
daten in Sint-Oedenrode moe-
ten wonen. Echter wanneer zij, 
bijvoorbeeld voor studie of werk, 
tijdelijk niet in de gemeente Sint-
Oedenrode staan ingeschreven, 
maar maatschappelijk sociaal (bij-
voorbeeld via hun sport) wel na-
drukkelijk aan Sint-Oedenrode zijn 
verbonden, wordt hiermee vol-
daan aan het criterium ‘woonach-
tig in Sint-Oedenrode’.

Criteria voor te huldigen sport-
kampioenen
* kampioen moet woonachtig zijn 
in de gemeente Sint-Oedenrode of 
lid zijn van een Rooise sportvereni-
ging. Voor dit laatste geldt dat het 
kampioenschap is behaald onder 
de vlag van deze Rooise sportver-
eniging;
* kampioen kan zowel jeugd als 
volwassene zijn;
* kampioen moet lid zijn van een 
vereniging die (via de sportbond) 
is aangesloten bij NOC*NSF;
* kampioen moet een door de 
sportbond c.q. NOC*NSF erkend 
kampioenschap hebben behaald;
* kampioen moet een kampioen-
schap hebben behaald op provin-
ciaal, landelijk, Europees, wereld, 
of Olympisch niveau of een 2de of 
3de plaats hebben behaald op lan-
delijk, Europees, wereld, of Olym-
pisch niveau;
* de stichting behoudt zich het 
recht voor in voorkomende geval-
len hiervan af te wijken.

Criteria voor nominaties Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg
Om in aanmerking te komen voor 
de nominaties sportman, sport-

vrouw, sportploeg gelden andere 
criteria. Hiervoor hoeft men géén 
kampioenschap op bovengenoem-
de niveaus te hebben behaald. Cri-
teria zijn: 
* genomineerde moet woonachtig 
zijn in de gemeente Sint-Oedenro-
de;
* genomineerde kan zowel jeugd 
als volwassene zijn;
* genomineerde hoeft geen kam-
pioenschap te hebben behaald op 
provinciaal, landelijk, Europees, 
wereld of olympisch niveau. In 
principe kan iedereen die een bij-
zondere sportprestatie heeft ver-
richt hiervoor in aanmerking ko-
men;
* de stichting behoudt zich het 
recht voor in voorkomende geval-
len hiervan af te wijken.

Geef kandidaten door voor de titel 
Sportvrijwillig(st)er 2012/2013
De verkiezing tot Sportvrijwillig(st)

er van het jaar is eigenlijk symbo-
lisch. Immers alle vrijwilligers ver-
dienen deze titel! Toch willen wij 
hierbij extra aandacht vragen voor 
deze titel. Voor al deze onmisbare 
en belangrijke vrijwilligers hebben 
we heel veel waardering. Wij wil-
len dan ook dringend vragen om 
de vrijwilliger(s), in de breedste 
zin van het woord, voor te dragen 
voor deze titel. De vrijwilliger moet 
woonachtig zijn in de gemeente 
Sint-Oedenrode, of vrijwilligers-
werk doen voor een Rooise sport-
vereniging. 

Sporttalent 2012/2013
Tijdens het gala wordt ook het 
‘Sporttalent van 2012/2013’  be-
kendgemaakt. Hiervoor gelden 
geen specifieke criteria. Kent u een 
sporttalent? Meld deze dan met-
een aan!

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

foto: Rene Vervoort
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Dimitri van Oers
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Dimitri van Oers en ben 8 
jaar oud. Ik was afgelopen zon-
dag pupil van de week bij de 
wedstrijd Nijnsel – Keldonk. 

Ik woon in Nijnsel en zit op de 
Sint Antonius van Padua school 
in groep 5. Het leukste op school 
vind ik de tekenen, gym en En-
gels. Later wil ik graag werken bij 
de ambulance.

Na school ga ik graag vissen en 
natuurlijk voetballen. Ik voetbal 
ongeveer 4 jaar bij VV Nijnsel en 
speel daar nu in de F1. Mijn oom 

Daniel, opa Rien en oma Gerry 
zijn ook actief (geweest) binnen 
VV Nijnsel. Zij komen mij samen 
met mijn moeder wekelijks aan-
moedigen tijdens de wedstrijd en 
soms ook tijdens de training. 

voetbal Ollandia voor derby naar Gemonde

Zondag staat er weer een echte 
derby op het programma, want dan 
moet Ollandia op bezoek in Ge-
monde. Daar zal het dan tegen het 
vaandelteam van Irene, getraind 
door oud-Ollandia speler Alex Raa-
ijmakers, aan de aftrap verschijnen.

Irene maakt een moeilijk seizoen 
door en zal zeker proberen tegen 
Ollandia een goed resultaat neer 
te zetten. Thuis was Ollandia te 
sterk en behaalde een ruime over-
winning, maar ditmaal moet het 
toch oppassen dat het niet verrast 
wordt. Bij eigen winst kan Ollan-
dia goede zaken doen, want in dit 
weekend staat er ook de wedstrijd 
tussen NLC’03 en Nijnsel op het 
programma, beiden nog volop in 

de strijd voor de 2de periodetitel 
en concurrenten van Ollandia in 
de strijd om het kampioenschap. 
Ollandia 2 moet in en tegen Ma-
riahout met een overwinning pro-
beren zich bovenin de midden-
moot te nestelen. Ollandia 3 en 
4 zullen alle zeilen moeten bijzet-
ten om tegen het hooggeplaatste 
DVG, resp. Heeswijk een goed 
resultaat te halen. De Ollandia 
Vrouwen zullen tegen, het altijd 
moeilijke, Schijndel/VITAM gaan 
proberen om de 3de achtereen-
volgende volle winst te behalen. 
Op zaterdag gaat ook de jeugd er 
weer alles aan doen om de nodige 
punten te pakken. Supporters zijn 
dus ook komend weekeinde weer  
welkom om hun team de nodige 

steun te geven.

2de ronde Ollandia Kantine Ken-
nis Kwis.
Nadat afgelopen donderdag Ol-
landia 4 aantoonde over de meeste 
wijsheid te beschikken, staat er don-
derdag 14/3 staat vanaf 21.15 uur 
de 2de ronde op het programma. 
Ditmaal zijn Ollandia 1, 3 en bestuur 
aan de beurt om hun kennis te laten 
testen. De winnaar gaat dan samen 
met Ollandia 4 op donderdag 21/3 
naar de finale. Deze zal aangevuld 
worden met de beste nr 2, de Ollan-
dia Vrouwen of de nr 2  van de 2de 
ronde.  Supporters en andere fans 
zijn ook nu weer van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn en hun 
favorieten te  steunen.

Vijf Fortunezen op het podium

Op zondag 10 maart vond in Eind-
hoven de laatste wedstrijd van de 
Kempische Crosscompetitie plaats.  
Het parkoers was zeer zwaar van-
wege de modder buiten de atle-
tiekbaan en het water op het gras 
van de atletiekbaan. Antoinette 
van de Laar (vrouwen55) en Veer-
le van Erp (MeisjesPB) behaalden 
beiden een 1e plaats. Aansluitend 
werden ook de prijzen uitgedeeld 
voor het eindklassement. Vijf For-
tunezen behaalden een podium-
plaats, te weten:
 

Veerle van Erp, 1e Meisjes PB
Anne Gibbels, 3e Meisjes JB
Irene van der Velden, 3e Vrouwen 
korte cross
Antoinette van de Laar, 1e Vrou-
wen55
Rikie Huyberts, 3e Vrouwen45
 
Het is daardoor een zeer succes-
volle competitie voor Fortuna ‘67 
geweest.

10 maart Den Haag City Pier City  
Mannen 45 Halve marathon
Luc Minderhoud 2.00.08

hardlopen

Antoinette van de Laar 
werd 1e in Eindhoven

Rikie Huyberts (r) werd 
knap derde

Veerle van Erp was super-
trots op haar grote beker

Irene van der Velden in actie

• 800m2 Fietsplezier

• A-Merken

• Eigen werkplaats

• Uitstekende Service

DÉ TWEEWIELERSPECIALIST

GAZELLE • MULTICYCKE • BATAVUS 
MERIDA • HAIBIKE • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

800M2 FIETSPLEZIER 
BIJ ONS SLAAGT U 
GEGARANDEERD

Boskant ontsnapt, achtklapper Rhode

Nijnsel geeft periodetitel uit handen

Na een gelijkspel tegen Keldonk 
heeft Nijnsel de kansen op een 
periodetitel niet meer in eigen 
hand. De ploeg van Theo Hage-
man werd in de voorlaatste mi-
nuut een strafschop onthouden. 
Rhode wist het kwaliteitsverschil 
met Mariahout in acht doelpunten 
om te zetten. Boskant werd door 
de scheidsrechter in het zadel 
geholpen, en won in een slechte 
wedstrijd van het beter geachte 
Volkel.

Nijnsel – Keldonk 1-1 (1-1)
In de race naar de tweede perio-
detitel heeft Nijnsel een fikse mis-
stap begaan. Thuis tegen Keldonk 
kreeg Leon Peters al vroeg een 
kans voor open doel, die hij miste. 
Daarna was de ploeg van Theo 
Hageman een halfuur lang de on-
derliggende partij, en mocht het 
blij zijn dat er maar één tegendoel-
punt viel. Tien minuten voor rust 
scoorde John Kusters op aangeven 
van Peters, en daarna werd het 
van beide kanten gestaag slechter, 
maar ook spannender en amusan-

ter. Nijnsel kon geen aanspraak 
maken op de drie punten, ook niet 
toen Nick Dortmans een kwartier 
voor tijd alleen voor de Keldonkse 
doelman opdook. Twee minuten 
voor tijd zag scheidsrechter Van 
Rossem een overtreding op Mark 
van Berlo in het strafschopgebied 
over het hoofd.

Boskant – Volkel 2-1 (0-1)
Nog een wedstrijd met een grote 
rol voor de arbiter van dienst. Na 
een eerste helft waarin Volkel licht 
beter was en terecht op voor-
sprong kwam, kwam Boskant na 
rust beter uit de kleedkamer, maar 
wist het een licht overwicht niet 
in de gelijkmaker om te zetten. 
Totdat scheidsrechter Clijsen een 
handsbal zag en de thuisploeg een 
strafschop toekende, die Edo Brans 
dankbaar benutte. Coach Van 

Lieshout: ‘Er was 
helemaal geen 
handsbal, en dat 
geeft een wrange 
smaak aan onze 
o v e r w i n n i n g , 
maar daar heb ik 
geen boodschap 
aan.’ Vijf minuten 
voor tijd bracht 
invaller Pieter van 
de Warenburg zijn 

ploeg op voorsprong. Komende 
zondag speelt Boskant de eerste 
wedstrijd van de derde periode, 
tegen degradatiekandidaat Vor-
stenbosch.

Rhode – MVC 8-1 (4-0)
Was dit de perfecte wedstrijd? 
Rhode buitte het klasseverschil 
met MVC uit De Mortel optimaal 
uit, en beloonde zichzelf met een 
heuse achtklapper. Joep van de 
Mortel was met drie doelpunten 
de gevierde man aan Rooise kant. 
In het eerste kwartier speelde 
Rhode nog te slordig om door de 
Mortelse defensie heen te breken, 

en was het wachten op succesvolle 
counters van de uitploeg. Die kwa-
men er niet, en na zestien minuten 
brak Joep van de Mortel de ban 
door een vrije trap van Paul Smeets 
binnen te koppen. Daarna was het 
feest op de Neul: Tim Stewart gaf 
een hakje op Koen van Hout, die 
de 2-0 voor het binnentikken had. 
Met nog iets meer zelfvertrouwen 
dan vorige week begint Rhode 
zondag aan de derde periode. De 
komende weken wachten de top-
ploegen uit de derde klasse.

"Joep van de Mortel scoorde een hattrick tegen MVC uit de Mortel"
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia
 
Uitslagen senioren zo 10/3:
Ollandia 1-SCMH 1 afg.
Sparta’25 5-Ollandia 2  afg.
Ollandia 3-Rhode 4   afg.
Ollandia 4-SCMH 5   afg.
Erp Vr1-Ollandia Vr1   1-2

Uitslagen jeugd za 9/3:
Ollandia B1-Rhode B2   afg.
Ollandia C1G-SV Brandevoort C1  afg
ELI D1-Ollandia D1G    4-0
Ollandia E1G-Boskant E1   1-5
Ollandia E2G-Avanti’31 E4G   3-1
Mierlo Hout F4-Ollandia F1  2-6
Irene F2-Ollandia F2G   3-4

Programma senioren zo 17/3:
Irene 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Mariahout 3  11.00u
DVG 3-Ollandia 3   12.00u
Heeswijk 9-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Vr1-Schijn./VITAM Vr1   10.00u

Programma jeugd za 16/3:
Handel B1-Ollandia B1  v:12.45u
Gemert C3-Ollandia C1G  v:10.15u
Ollandia D1G-VOW D1   12.00u
Blauw Geel’38 E3-Ollandia E1G  v:8.15u
Nijnsel E3-Ollandia E2G  v:9.00u
Ollandia F1-Schijndel/VITAM F6   9.30u
Ollandia F2G-WEC F3G  10.30u

Rhode

Uitslagen senioren zo 10/3:
Rhode 1 - MVC 1 8-1 

Uitslagen jeugd woe 6/3
Boekel Sport B1 - Rhode B1 1 - 1 
(winst na penalty schieten) 

Uitslagen jeugd za 9/3:
Nulandia A1 - Rhode A1  2 - 3
Rhode B1 - DAW B1  afg. 
Ollandia B1 - Rhode B2 a fg. 
Blauw Geel’38/JUMBO B5 - Rhode B3  1 - 1
Rhode B4 - Irene B1G  afg. 
Nooit Gedacht C1G - Rhode C1  afg. 
Mariahout C1 - Rhode C2G  3 - 2
Rhode C3 - Handel C1  1 - 1
Rhode C4 - Rood Wit’62 C6  11 - 1
Rhode MB1 - NLC’03 MB1  afg.  
Rhode MC1 - Juliana Mill MC1  0 - 1
Rhode D1G - Mariahout D1  2 - 1
Rhode D2 - RKPVV D1  4 - 1
Schijndel/VITAM D4 - Rhode D3G  5 - 5
Gemert D6 - Rhode D5  0 - 2
Rhode D6 - Boekel Sport D5  0 - 12
Rhode E1 - Someren E1  3 - 3
Rhode E2 - Blauw Geel’38 E3  0 - 2
VOW E1 - Rhode E3  1 - 1
Sparta’25 E2 - Rhode E4  0 - 7
Rhode E5 - MVC E3  1 - 3
Gemert E9 - Rhode E6G  4 - 3
Rhode E7 - MULO E6  10 - 1
Gemert E10 - Rhode E8G  2 - 6
Rhode E9 - Erp E6  7 - 3
VOW E3 - Rhode E10  5 - 3
Sparta’25 F1 - Rhode F1  0 - 7
Venhorst F2 - Rhode F2  3 - 8
Schijndel/VITAM F3 - Rhode F3  2 - 1
Rhode F4 - Boekel Sport F2  9 - 1
Rhode F5 - Blauw Geel’38 F8  5 - 1
Rhode F6G - VOW F3  5 - 0
Rhode F7 - ASV’33 F2  1 - 6
Gemert F12 - Rhode F8  1 - 6
Blauw Geel’38 F6 - Rhode F9  14 - 1
Rhode F10 - Irene F3  0 - 1
Rhode F11 - Blauw Geel’38 F18  3 - 0

Programma senioren zo 17/3:
DAW 1-Rhode1 14:30 u
EVV 2-Rhode 2 12:00 u
Rhode 3-Bavos 2 12:00 u
Rhode 4-Sparta 7 10:00 u
Rhode 5-Nijnsel 5 10:00 u
FC Uden 4-Rhode 6 10:00 u
Rhode 7-Schijndel 8 12:00 u
WEC 6-Rhode 8 10:00 u
Avanti 9-Rhode 9 10:00 u
Rhode 10-VOW 4 10:00 u
Rhode VR1-DVG VR1 10:00 u
Sparta-Veteranen 16:15 u

Programma jeugd za 16/3:
Rhode A1 - SSS’18 A1  14:30u

RKPVV A1 - Rhode A2  14:30u
Rood Wit’62 B1 - Rhode B1  14:45u
Rhode B2 - Boekel Sport B2  14:30u
Rhode B3 - Boekel Sport B3  14:30u
Rhode B4  vrij
Rhode C1 - Someren C1  13:00u
Rhode C2G - Nijnsel C1G  13:00u
Schijndel/VITAM C3 - Rhode C3  13:15u
SCMH C1 - Rhode C4  13:00u
Rhode C5 - ELI C4G  13:00u
ASV’33 MB1 - Rhode MB1  15:00u
Rhode MC1  vrij
Schijndel/VITAM D3G - Rhode D1G  11:45u
Boskant D1 - Rhode D2  11:30u
Rhode D3G - Avanti’31 D2  11:30u
Rhode D4 - Gemert D4  11:30u
Rhode D5 - DVG D3  11:30u
Rood Wit’62 D7 - Rhode D6  10:30u
Schijndel/VITAM E1 - Rhode E1  9:00u
Erp E2 - Rhode E2  9:15u
Rhode E3 - Bruheze E2  9:15u
Rhode E4 - Boskant E2  9:15u
Gemert E5 - Rhode E5  9:15u
Rhode E6G - Boekel Sport E5G  9:15u
Gemert E8 - Rhode E7  9:15u
Rhode E8G - DVG E4  9:15u
Schijndel/VITAM E8 - Rhode E9  10:15u
Rhode E10 - VOW E4M  9:15u
Rhode F1 - MULO F1  10:30u
Rhode F2 - Blauw Geel’38 F5  10:30u
Rhode F3 - Avanti’31 F2  10:30u
Irene F1 - Rhode F4  10:30u
Gemert F3 - Rhode F5  10:30u
Gemert F11 - Rhode F6G  10:30u
Sparta’25 F5G - Rhode F7  10:30u
Rhode F8 - Avanti’31 F5  10:30u
Rhode F9 - Erp F6  10:30u
Gemert F10 - Rhode F10  10:30u
Erp F8 - Rhode F11  10:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 10:00.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 10/3:
Nijnsel 1 - Keldonk 1    1-1     
Nijnsel 2 - Stiph Vooruit 2    3-0      
Deurne 5 - Nijnsel 3  afg.
Nijnsel 4 - ASV’33 3 afg.
Boskant 4 -Nijnsel 5 afg.
Boskant 5 - Nijnsel 6 afg.
Berghem Sport VR1 - Nijnsel VR1
Nijnsel VR2 - Handel VR1     4-3
RKVV Keldonk VR1 - Nijnsel VR3    1-2

Programma senioren zo 17/3:
NLC’03 1 - Nijnsel 1 14:30u
ELI 2 - Nijnsel 2 11:30u
Gemert 7 - Nijnsel 4 12:00u
Rhode 5 - Nijnsel 5 10:00u
Blauw Geel’38 14 - Nijnsel 6 12:00u
Nijnsel VR2 - VOW VR2 10:00u
Nijnsel VR3 - ELI VR1 10:00u
Programma senioren za 16/3:
Nijnsel vet - Gemert vet      16.30u

Uitslagen jeugd za 9/3:
Nijnsel A1 - Boskant A1    afg.
Boekel Sport B2 - Nijnsel B1        1-5
Nijnsel C1G - MVC C1           4-3
Schijndel/VITAM C5 - Nijnsel C2      4-0
MULO D3 - Nijnsel D1G     19-1
Nijnsel E1 - WEC E2            1-3
WEC E4G - Nijnsel E2G      2-8
ST Fiducia/Elsendorp E3 - Nijnsel E3  2-14
Nijnsel F1G - Avanti’31 F3G     2-8

Programma jeugd za 16/3:
Blauw Geel’38 A3 - Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel B1 - Gemert B3 14:30u
Rhode C2G - Nijnsel C1G 13:00u
Nijnsel C2 - Blauw Geel’38 C5 13:00u
Nijnsel D1G - S.V. Brandevoort D3 11:30u
VOW E2 - Nijnsel E1 9:30u
Nijnsel E2G - Irene E3 10:00u
Nijnsel E3 - Ollandia E2G 10:00u
Stiphout Vooruit F3 - Nijnsel F1G 9:30u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 10/3: 
Boskant 1-Volkel 1  2-1 
Avestyn 3-Boskant 3  5-0 

Uitslagen jeugd za 9/3:
Boskant A1–Nijnsel A1  afg.
Boskant B1–Avanti ’31 B3  4-1
Boskant C1–Irene C1  3-2

Blauw Geel D7–Boskant D1  0-5
Ollandia E1-Boskant E1  1–5
Boskant E2–Blauw Geel E5  3-1
Boskant F1–Avanti ’38 F4G  3-1
Boskant mini F–Best Vooruit mini F 12-2

Programma senioren zo 17/3: 
Vorstenbos. Boys 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-Venray 3  11.30u.
Boskant 3-ELI 3  12.00u.
Avanti 4-Boskant 4  12.00u.
Avanti 7-Boskant 5  12.00u.
Boekel Sport 6-Boskant 6  11.00u.
Boskant 7-EVVC 7  9.30u.
Boskant VR1-FC De Rakt VR2 10.00u.

Programma jeugd za 16/3:
Boskant A1-Mariahout A1  a.14.30u.
Handel C1–Boskant C1  v.11.15u.
Boskant D1–Rhode D2  a.11.30u.
Boskant E1–Mariahout E1G  a.9.30u.
Rhode E4–Boskant E2   v.8.30u.
DVG F3–Boskant F1   v.8.45u.
Essche Boys mini F-Boskant Mini F  v.9.30u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 06/03:
1 Echtpr. Seegers 64,06 % 2 Mevr. 
T.Visser- Hr. A.v.Hommel 59,90 % 3 
Echtpr. v.Gerwen 57,29 % 4 Echtpr. 
v.Erp 54,69 %.

B.C.ROOI 750

Ruitenboer op 06/03:
Topintegraal 
1.  Jan Machielsen & Henk Schaken-
raad   67,01  2.  Th Janssen & Will 
Schilder  65,48  3.  Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters   60,53  4. Will van Rooij 
& Mieke Vugs    56,50  5.  Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch   56,18  6. 
Nancy Lathouwers & Anni Oppers-van 
Boxtel  55,16  7. Marijke van den Berk 
& Francine de Koning  54,75  8.  Marcel 
Janse & Willy Swinkels   54,28  9. Mies 
Stroeken & Gerard Verkade   52,75  10. 
Riet v.d. Laar & Mia de Leijer   52,32  

B.C. d’n einder’05”

Uitslag 06/03: 
A Lijn. 1. Piet Huijberts-Coen Meeu-
wissen 63.19 % 2. Jan en Mien v Rooij 
62.64 % 3. Joop en Marianne Muller 
58.47 %. 4/5 Harrie en Marianne Tim-
mmermans –Truus v Heesch-Addie Rij-
kers. 53.47 % . B Lijn.1 Jo Evers- Bert 
Foolen 61.81 % 2. Marie Cathrien 
Wielens-Jan v.d.Velden 59.03 % 3. 
Thea Huijberts-Ger Vervoort 57.78 % 
4. Fons en Els Raaijmaakers 53.47 % 
zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 07/03:
1. Heleen Wiers & Frans v.d. Boomen 
62.91; 2. Harrie & Jan v. Erp 60.41; 3. 
Jo Evers & Nelly v.d. Vleuten 57.50; 4. 
Marietje v. Aarle & Jo Verhoeven 54.58.
B-lijn: 1. Annie Stevens & Piet Hijberts 
76.40; 2. Riet & Cees v. Hout 60.80; 
3. Wil v. Iperen & An v. Erp 53.50; 4. 
Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 51.00.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 5/3
A-lijn: 1. Jan Rijkers & Toos v.Berlo 
62,08 % 2.Hilly v.Bosbeek & Ria Swin-
kels 60,83 % 3.Piet v.Schaijk & Mari 
v.d.Steen 57,50 % 4.Mien v.Berkel & 
Mien Verhoeven 55,00 %  B-lijn: 1.Adri-
aan v.d.Tillart & Jack Sebrechts 61,67 % 
2.Joke Petit & Maria Rijken 61,25 % 
3.Cees v.Hout & Jo Verhoeven 56,657 
% 4.Ria Delisse & Toos Vissers 54,17 % 

KBO  Zijtaart 

Competitie 8/3
A-lijn:1.Toon & Marietje v.Schaijk 
58,68 % 2.Jan Rijkers & Cor v.d.Berg 
56,94 % 3.Adriaan v.d.Tillart & Petra 
v.d.Hurk 54,17 % 4, Chris & Chris-

tien v.Helvoirt 53,40 % B-lijn: 1.Mien 
Verhoeven & Mien Vissers 63,75 
% 2.Harry & Marietje v.d.Wijgert 
62,08 % 3.Henk v.d.Linden & Fien 
v.Boxmeer 59,17 % 4.Toon v.Creij & 
Wim v.Os 55,42%.

Koffertje

Uitslag d.d. 11 maart: 
A-lijn: 1.Lieke Pieters & Jos Van Rij-
broek 64,88%. 2. Jan Machielsen & 
Rien Voets 60,71 %. 3/4 Leny Kremers 
& Willem de Roo en Bep Machielsen & 
Heleen Voets 58,93%. B-lijn: 1. Marcel 
Janse & Willy Swinkels 56,25 %. 2. El-
vira Thijssen & Ad van de Laar en Tiny 
van der Steen & Lies Vissers 55,73%. 
4. Leny van Kemenade & Rina Ver-
hagen 55,63%. C-lijn: 1. Els van de 
Heuvel & Bets van der Ven 64,58%. 2. 
Corrie Dortmans & An van der Vleuten 
58,93%. 3.Wil Merkelbach & Jeanne 
Swinkels 58,33%. 4. An van Erp & 
Harry van Genugten 55,06 %.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 11 maart 
A-lijn: 1. Ria & Toon Habraken 59.23; 2. 
Mia Poels & Peter Wagenaar 58.04; 3. 
Mien v Schijndel & Ad v Hommel 56.55; 
4. Jo Verhoeven & Jan v Rooy 56.25.
B-lijn: 1.  Anja Lafleur & Els Raaijmaa-
kers 66.37; 2. Hannie de Laat & Zus 
v.d. Rijt 58.33; 3. Marianne & Harrie 
Timmermans 57.74; 4. Jo Evers & Riet 
v.d. Laar 54.76.
C-lijn: 1. Corrie Kapteijns & Babs v.d  
Vleuten 62.92; 2. Jo & Frans Bouw-
dewijns 61.25; 3. Leny v. Rooij & Mia 
Verhagen 56.25; 4. Jo Hendriks & Riet 
Meijs 52.92.
Zaterdagmiddag 6 april open lente-
drive. Zie onze website: 
www.bcdeneul.nl
 

beugelen

“De Lustige Spelers” Olland  
 
Uitslagen: 4 – 9 maart  
1A. Baarlo 2 - Olland 1 3-2
2. Olland 2 - Loosbroek 2 4-1
2. Olland 4- Olland 3 4-1
3. Liempde 3 - Olland 5 5-0
 
Programma: 13 – 21 maart   
1A. Olland 1 - Helden 3 16-03-13 
20.00u
2. Olland 2 - Olland 4 19-03-13 
20.00u
2. Schijndel 1 - Olland 3 21-03-13 
20.00u
3. Olland 5 - Schijndel 2 13-03-13 
20.00u

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 Odisco

uitslagen
De Kangeroe A1 - Odisco A1   18 - 5
Altior C2 - Odisco C1       11 - 2
Avanti (S) E1 - Odisco E1        6 - 0

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1- Z.S.V 1  7-4
Spoordonkse girls 3 – Nijnsel 2  8-4
Nijnsel 3 – Altior 6  10-7
Nijnsel B1 – Spoordonkse girls B1  6-5
Concordia B2 – Nijnsel B2  13-2
Nijnsel B3 – Avanti B2  4-1
Nijnsel D1 – Alico D1  9-2
Nijnsel E1- Flamingo’s E1  16-4

Programma woe 13/3: 
Nijnsel 2 – Corridor 6  a.19.45 
Korloo 2- Nijnsel 3  19.00 v

KV Concordia

Uitslagen
Concordia A1-Klimroos A1  11-6
Concordia B2-Nijnsel B2  13-2
De Kangeroe C1-Concordia C1  0-10 

Flamingo’s D1-Concordia D1  0-7
Emos E1-Concordia E1  1-4
Avanti F1-Concordia F1  2-4
Concordia W1-De Korfrakkers W1  3-0

Programma woe 13/3:
Kangeroe 3-Concordia 4  a. 21.00u

hockey

MHC

Programma senioren zo 17/3  
Oedenrode D3 - Boekel D2 13:00u
Oedenrode D6 - Were Di D12 13:00u
Oedenrode D4 - Den Bosch D13 14:30u
Oedenrode H2 - EMHC H4 14:30u
HCAS HA - Oedenrode HA 9:30u
Berkel Enschot D3 - Oedenrode D2 11:00u
Boxmeer H2 - Oedenrode H3 11:15u
Uden D1 - Oedenrode D1 12:45u
Eindhoven D7 - Oedenrode D5 14:30u
Scoop H1 - Oedenrode H1 14:30u
Liempde HA - Oedenrode HB 16:00u

Uitslagen senioren zondag 10/3 
Oedenrode D1 - Drunen D1 3 - 0
Oedenrode D2 - Hilvarenbeek D2 2 - 1
Oedenrode D5 - HCAS D2 1 - 6
Oedenrode H1 - Waalwijk H1 1 - 1
Oedenrode H3 - Civicum H2 4 - 0
Oedenrode HA - Venlo HA 3 - 0
Dommel D2 - Oedenrode D3 3 - 3
Rosmalen D2 - Oedenrode D4 2 - 4
Uden D4 - Oedenrode D6 10 - 0
Best H2 - Oedenrode H2 4 – 6

Uitslagen junioren zaterdag 9/3 
Oedenrode JA1 - Hilvarenbeek JA1 6 - 2
Oedenrode JC1 - Oss JC2 1 - 1
Oedenrode JD1 - Hopbel JD2 1 - 0
Oedenrode MA1 - HCAS MA1 4 - 2
Oedenrode MC1 - Basko MC3 3 - 0
Oedenrode MC3 - Civicum MC3 4 - 2
Oedenrode MD2 - Geel-Zwart MD3 1 - 7
Oedenrode MD3 - Or.Zw MD8 1 - 0
Mierlo JB1 - Oedenrode JB1 7 - 2
Rosmalen MA3 - Oedenrode MA2 0 - 3
Geel-Zwart MB2 - Oedenrode MB1 2 - 0
Dommel MB4 - Oedenrode MB2 2 - 5
Best MC4 - Oedenrode MC2 5 - 3
Oirschot MD2 - Oedenrode MD1 4 – 4

Programma Junioren 16/3  
Oedenrode JF1 - EMHC JF1 9:00u
Oedenrode M8E2 - Mierlo M8E2 9:00u
Oedenrode M8E3 - EMHC M8E4 9:00u
Oedenrode ME1 - Helmond ME1 9:00u
Oedenrode MF1 - EMHC MF2 9:00u
Oedenrode JE2 - HCAS JE1 10:00u
Oedenrode MD3 - Mierlo MD4 10:30u
Oedenrode JD1 - Venray JD2 11:30u
Oedenrode MC2 - Eindhoven MC3 12:00u
Oedenrode MC3 - Gemert MC1 13:00u
Oedenrode JC1 - Den Bosch JC5 13:30u
Oedenrode MB1 - Eindhoven MB2 14:30u
Oedenrode MA2 - Den Bosch MA6 15:00u
Bakel JF1mix - Oedenrode JF2 9:00u
Cranendonck MF1 - Oedenr. MF2 9:00u
Best MF5 - Oedenrode MF3 9:00u
Geldrop ME5 - Oedenrode ME2 9:45u
Oranje Zwart JE1 - Oedenrode JE1 10:00u
Son MD1 - Oedenrode MD1 10:00u
Mierlo MD2 - Oedenrode MD2 10:00u
Nuenen M8E3 - Oedenrode M8E1 10:15u
Civicum MA1 - Oedenrode MA1 15:00u
Geel-Zwart JB3 - Oedenrode JB1 16:15u
Geel-Zwart JA2 - Oedenrode JA1 16:30u
Basko MB4 - Oedenrode MB2 16:45u
Or.Zw. MC3 - Oedenrode MC1 17:45u
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Start nieuwe loopgroep 
voor beginners

hardlopen

Net als voorgaande jaren start 
Sportvereniging Fortuna ’67 uit 
Sint-Oedenrode ook dit jaar weer 
met een hardloopgroep voor be-
ginners. Het ideale moment om 
kennis te maken met de loopsport, 
individueel of met een loopmaat-
je. De eerste training van deze 
nieuwe groep is op maandag 8 
april om 19.30 uur (duur circa 1 
uur), vertrek vanaf de clubaccom-
modatie aan de Zwembadweg. 
Aansluitend is er een informatie-
avond over schoenen en kleding. 

Hardlopen is een heerlijke buiten-
sport, die het hele jaar door beoefend 
kan worden. Tijdens de trainingen 
komen alle facetten van de loopsport 

aan bod, zoals intervaltraining, loop-
scholing, coopertest en duurlopen. 

Inspanning en ontspanning
De trainingen worden verzorgd 
door gediplomeerde trainers met 
veel aandacht voor warming-up, 
cooling-down en blessurepreven-
tie. Zowel ongeoefende lopers als 
meer gevorderde lopers kunnen 
zich bij Fortuna aanmelden. De 
nieuwe beginnersgroep is er op 
gericht om in relatief korte tijd een 
redelijke afstand te kunnen lopen. 
Een aantal keer per jaar wordt een 
coopertest gelopen om je conditie 
en voortgang te beoordelen. 

Naast inspanning tijdens de trai-

ning is ontspanning zeker zo be-
langrijk. Het sociale aspect staat 
bij Fortuna´67 dan ook hoog in het 
vaandel. Het is een hechte vereni-
ging met meer dan 170 leden van 
jong tot oud. Menig loper bezoekt 
regelmatig regionale of landelijke 
wedstrijden, waar Fortuna dan ook 
wordt herkend als een zeer gezel-
lige club met enthousiaste lopers. 

Aanmelden
De kosten voor de eerste 10 trai-
ningen bedragen € 10,-. Restitutie 
vindt plaats na lidmaatschap. In-
lichtingen en aanmeldingen bij Jo-
landa Eijkemans (0413–473265) of 
Leo van Kampen (0413-474746) 
of kijk op www.fortuna67.nl 

hockey MHC Dames 1: de eerste drie 
punten zijn binnen

Na een goede afsluiting van de eer-
ste helft door van de nummer 1 te 
winnen, is afgelopen weekend het 
tweede deel van het seizoen voor 
Rooi Dames 1 begonnen. Momen-
teel staan ze tweede, met goed uit-
zicht op de eerste plek. De return 
met Drunen stond op het program-
ma en na een snelle start van Rooi 
lag na 4 minuten de eerste bal al in 
het doel. 

Eefje Janus wist uit de kluts te scoren. 
De dames van Rooi bleven drukken 
en de snelle combinaties leidden tot 
veel minuten in de cirkel van Drunen, 
maar de doelpunten bleven uit. Een 
paar minuten voor rust deed Drunen 
iets terug en versierde een strafcor-
ner. Deze werd goed uitverdedigd 
door Rooi. In de tweede helft  bleef 
het speltempo hoog, maar duurde 
het een tijdje voor het tweede doel-
punt viel. Na een snelle spelhervat-

ting en rebound van de keeper wist 
Annelous Oerbekke er 2-0 van te 
maken. Verschillende strafcorners 
werden behaald, maar er werd niet 
uit gescoord tot Karien Thielen de 
laatste strak binnen sloeg met 3-0 
als eindstand. Een mooi begin en na-
tuurlijk met dank aan de twee talen-
ten van de maand en onze trouwe 
supporters die het bar koude weer 
getrotseerd hebben. Volgende week 
speelt Dames 1 uit tegen Uden. 

Competitiewedstrijden Dioscuri 
3e divisie

turnen

Zondag 10 maart namen twee 
teams van Dioscuri het in de 3e 
divisiecompetitie op tegen De 
Molenwiek / tv Someren en Tur-
noss. 

’s Ochtends turnde het 3e divisie 
bovenbouwteam een uitwed-
strijd tegen het combinatieteam 
de Molenwiek / tv Someren. Na-
mens Dioscuri kwamen Maranda 
Haenen, Ilse van der Heijden, Zoë 
Strik, Anneke Verwaard en Jade 
van Vechel in actie. De wedstrijd 
begon op brug. Hierbij turnde 
Jade een prima oefening, wel-
ke werd beloond met 11.90 pt, 
de hoogste score op dit toestel. 
Daarna gingen we over naar het 
onderdeel balk, waarbij met name 
Zoë en Ilse een mooie oefening 
lieten zien, goed voor respectieve-
lijk 10.55 en 10.95 pt. Na de balk 
stond de vloer op het programma. 
Hoewel Anneke zich blesseerde 
bij het inturnen liet ze toch een 
hele mooie oefening zien. Tot slot 
het onderdeel sprong. Hier liet 
met name Zoë zien vooruitgang 
te boeken: twee doorgeturnde 
overslagen over de pegases. Ma-
randa behaalde op dit onderdeel 
de hoogste score voor het team 
van Dioscuri, 10.75 pt. Dioscuri 
kwam uiteindelijk tot een totaal 
van 167.3 pt. De Molenwiek / tv 
Someren wist echter de wedstrijd 
in hun voordeel te beslissen. On-
danks de sterke tegenstanders 
wist Ilse knap 3e te eindigen in het 
individuele klassement. 

’s Middags was het in onze ei-
gen sporthal de beurt aan Julia 
van Hoof, Sterre van den Brand 
en Eline Mathôt, die namens het 

3de divisie onderbouwteam van 
Dioscuri streden tegen de meisjes 
van Turnoss. Er werd gestart met 
brug. Met een goed uitgevoerde 
zolendraai haalde Eline het hoog-
ste punt, namelijk 13.6 pt op haar 
favoriete toestel. Daarna volgden 
de sprongen over de pegasus. 
Sterre liet met de zeer hoge salto 
zien waar zij goed in is en die werd 
beloond met de hoogste score 
van 13.425 pt. Ook de overslag 
van Julia was fraai en zij behaal-
de daarmee een 11.6 pt. Op de 
nieuwe balk lieten de meiden een 
koprol en radslag zien, maar de 
tegenstanders waren daarin be-
ter. Tijdens de vloeroefening werd 
duidelijk zichtbaar dat door de 
trainingen de turnsters met spron-
gen vooruit zijn gegaan. Julia liet 
een prachtig flik flak zien en Sterre 
een supersalto. De eindscore van 
135.575 pt (helaas niet gewon-
nen) en de stijgende lijn waren 
een fantastisch resultaat. Dat be-
looft wat voor volgende week! In 
het individuele klassement ein-
digde Eline als 2e en Sterre als 3e. 

v.l.n.r.: Sterre van den Brand, Eline Mathot en Julia van Hoof.

Eerste wedstrijden Rooise renners

Er stonden in Lierde (B) maar liefst 
4 Rooise renners aan de start; Wou-
ter van Roosmalen, Chipo Banda en 
Frank en Erik Lathouwers. Bij de eer-
ste doortocht op het klimmetje kwam 
Erik in de voorste gelederen door in 
het peloton. In de derde ronde ver-
schenen er twaalf renners voorop. Er 
was al een flink gat ontstaan naar de 
10 renners in de tweede groep die op 

ruim een halve minuut doorkwam. 
Een derde groepje volgde daar kort 
achter. In deze groep zat Erik. In 
de daarop volgende ronde werd de 
derde groep teruggehaald door het 
peloton. In de tiende ronde dikte de 
kopgroep aan tot 22 man. De voor-
sprong schommelde doorlopend 
rond de 1 minuut, maar in de finale 
naderde het peloton tot op een halve 
minuut. Wouter, Chipo en Erik draai-
den goed mee in het peloton. In het 
peloton kwam de Rooise renners ge-
broederlijk over de finish, Chipo 99e, 
Wouter 100e en Erik kwam als 101e 
over de finish. Frank finishte niet.

Dorpenomloop Rucphen 
In en rondom Rucphen werd op 
zondag 10 maart de Dorpenomloop 
Rucphen verreden over een afstand 
van 187.2 kilometer voor elite en be-
loften. Roy van Heeswijk eindigde in 
het peloton als 109e op 3'43" van 
de winnaar.

Nieuwrode (B) (10-3-2013)
181 renners hadden Nieuwrode uit-
gekozen om een wedstrijd te rijden, 

waarvan 4 renners uit Rooi; Sander 
Schuurmans, Chipo Banda en Frank 
en Erik Lathouwers. Sander kreeg 
al vroeg te kampen met een lekke 
band. Einde wedstrijd voor Sander. 
Het was om het vriespunt met een 
koude noordoosten wind. Na wat 
schermutselingen vormde zich even 
over halfkoers onder impuls van oud 
wereldkampioen bij de junioren, 
Jasper Stuyven, een kopgroep van 
tien. Ondanks een reactie van negen 
anderen slaagden zij erin hun voor-
sprong uit te bouwen tot boven de 
minuut. Erik was met verschillende 
groepjes meegesprongen, maar zat 
niet in de groepen die weg konden 
blijven. Aan de achterzijde van het 
peloton vielen veel renners af. Frank 
en Chipo hadden al een paar keer 
een gat dicht moeten rijden tot het 
moment dat dit niet meer ging. Het 
peloton kwam op 2 min en 16 “ na 
de winnaar over de streep met daarin 
Erik op een 87e plaats.  Op zondag 
17 maart rijden de Rooise renners 
voor de eerste keer dit jaar in onze 
regio. De ronde van Heeswijk aan-
vang 15:30 uur

Sander Schuurmans
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De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

Derde zege op rij Hans 
Vogels tijdens ONK Holten

In Holten was een route uitgezet van 65 km, 
met daarin 3 proeven. Deze route moest vier 
keer worden verreden. De eerste proef was op 
de “zuurberg” en in deze proef moest men 
twee keer de ronde rijden. De tweede proef 
was op een maïsveld, met daarin een stukje bos 
verwerkt. De derde proef was een proef in lijn 
op het industrieterrein, en tijdens deze proef 
werden er geen tijden bekend gemaakt voor de 
rijders en volgers.

Hans begon gemotiveerd aan de eerste proef 
en pakte al meteen een grote voorsprong op 
de concurrentie. Ook in de tweede proef pakte 
Hans een voorsprong, en van de derde proef 
waren geen tijden beschikbaar, dus dit was af-
wachten tot op het einde van de dag de uitsla-
gen bekend werden gemaakt. Ook in de tweede 
ronde vergrootte Hans in elke proef zijn voor-
sprong in grote stappen, en begon aan de derde 
ronde. Tijdens de eerste proef van de derde ron-
de sprong Hans zo ver over een schans dat toen 

hij weer op de grond neer kwam er iets stuk 
ging in het balhoofd van de motor. Hans wist 
niet precies wat er kapot was en moest de proef 
op 50% verder uitrijden. Daarna moest Hans de 
tweede en de derde proef ook op 50% uitrijden.

Dankzij erg snel sleutelwerk tijdens de tijdcontro-
le, werd er een stuurpin vervangen, en kon Hans 
ruim binnen de nog resterende tijd de motor 
weer in orde maken. Hans begon dan ook weer 
met een perfecte motor aan de vierde ronde, en 
pakte weer zoals in de eerste ronden, veel tijd op 
de concurrentie. Hans won dan ook alle proe-
ven in zijn klasse E2 met meer als twee minuten 
voorsprong, en won met 9 van de 12 proeven 
de scratch met meer als 1,5 minuut voorsprong. 
Dit resultaat werd behaald met een ronde ( de 
derde ) waar Hans zich maar voor 50% heeft 
kunnen geven, en dit geeft de overwinning van 
vandaag extra glans. Het Enduro “voorseizoen” 
van 2013 is nu afgelopen en het seizoen gaat 
weer verder op 5 oktober te Havelte. 
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MooiRooikrantDe40 

Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen

Odendael

11 februari - 22 maart 
Expositie Van den Biggelaar/

Van de Ven
Odendael

8 - 16 maart 
Klavertje Vier toneelvereniging

de Beckart 

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

13 maart 
Themadag: “Olland: kartuizer dorp”

Olland

13 maart 
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën”
Zalencentrum de Beckart Nijnsel

13 maart 
Georgie Carbutler Live & Jam-Session

De Vriendschap

15 - 16 maart 
NL Doet

Sint-Oedenrode

16 - 17 maart 
De kindergroep van ‘t Roois Theater 

speelt: MaPIEP
Mariendael

16 maart 
Open Dag Brabantzorg

Odendael

16 maart 
Groothertogbal
de Dorpsherberg

16 maart 
‘Faute avond’

Danscentrum Cultura

17 maart 
Olat wandelsportvereniging

Uden

17 maart 
Korenmiddag 

De Rooi Tulpen
De Beurs

17 maart 
Lezing Wim Daniëls

Mariendael

18 maart 
Koffi e met Kennis

Loop’r

18 maart 
Handboogschieten 

voor kinderen
Concordia

19 maart 
Lezing ‘Kinderen van 
politiek foute ouders’

Bibliotheek

20 maart 
Handboogschieten 

voor kinderen
Ontspanning

20 maart 
Jaarvergadering 

Dorpsraad Nijnsel
Beckart

20 maart 
Roois Biergilde
café Van Ouds

22 maart 
Film “Incendies” van 

Denis Villeneuve
Mariendael

23 maart 
Kroegkoning van de nacht

café Oud Nijnsel

23 maart 
Hillstreet 70’s/80’s

De Beurs

23 maart 
100% Katoen
café Van Ouds

24 t/m 31 maart
Jubileumexpositie 

FotoclubRooi
Odendael

24 maart 
Vlooienmarkt Heikneuters

Beckart

24 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

24 maart 
Handboogschieten 

voor kinderen
Sint-Antonius

24 maart 
MooiRooi / Open deur dagen

Centrum Sint-Oedenrode

24 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

28 maart 
Paranormale avond

Meerschot

29 - 31 maart 
Wandel Weekend

Leef & Vind

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

30 maart 
Band The Oldtimers

Café Oud Rooij

30 maart 
`Tis aalt wa`

De Vriendschap

31 maart 
Paasbrunch en paasbuffet

De Vriendschap

1 april 
Paasbrunch met 

aansluitend dansmatinee 
De Vriendschap

1 april 
De Paashaas komt 

op bezoek!
Kinderboerderij

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

3 april 
Verkiezing Project van het Jaar 

Rabobank STOS
’t Spectrum Schijndel

4 april 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

4 april 
Onderonsje: 

Wilgen vlechten
Damiaancentrum

6 april 
Dansen op zaterdagavond

Odendael

6 april
Crazy Vegas Night 
  Gouden Leeuw 

7 april 
Voorjaarsconcert   

Nos Jungit Apollo 
De Goede Herder

8 april
lezing: reptielen van Nederland

d’n einder

9 april 
KBO fi lm: 

Seven brides for seven brothers
Odendael

12 - 13 april 
Seniorenmarkt

Odendael

12 april 
Vrije dansavond bij 

danscentrum Cultura
De Vriendschap

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

www.facebook.com/demooirooikrant




