
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Jaargang 2 • Week 11 • 14 maart 2012

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

- Project van het jaar

- Johnny T & The Half Souls

- Stichting MaSi

pag. 4 

pag. 9

pag. 14

Folders deze week:

‘t Paperas

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Sportgala Sint-Oedenrode 2012 

Groot aantal vrijwilligers tijdens nationale schoonmaakdag

Sint-Oedenrode heeft weer een nette uitstraling

De opening van de Rooise schoon-
maakdag verliep iets anders dan 
gepland. Voor het gemeentehuis 
verzamelde zich een groot aantal 
vrijwilligers, gestoken in reflecte-

rende jas. Wethouder René Dek-
kers: “Ik had eigenlijk nog willen 
vragen of iedereen zich wel be-
wust is van de hoeveelheid afval 
die wij allemaal produceren, maar 

het is nu zo hectisch.” De oor-
zaak hiervan was wel positief. De 
groep opruimers bleek veel groter 
dan verwacht. Voor Toos van Bree 
en Wil van der Linden van Wild-

beheereenheid (WBE) Noord-Bra-
bant was het even lastig om alles 
in goede banen te leiden. 

» Lees verder op pag. 3

MAANDAANBIEDING MAART
MEDICEU+ICALS

VOOR DE GEVOELIGE HOOFDHUID.
3 HALEN, 2 BETALEN

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

MET GRATIS ADVIES DOOR 
MIDDEL VAN EEN SCOOP

» Lees verder op pag. 23

Rooise vrouwen vieren samen Internationale Vrouwendag 
Gezelligheid tijdens de Meet & Eat

Eten en ontmoeten 
Donderdag 8 maart was het In-
ternationale Vrouwendag. Elk jaar 
organiseert de interculturele werk-
groep een activiteit voor vrouwen 
in Sint-Oedenrode. Dit jaar hebben 
ruim 50 vrouwen samen van een 

ontbijt genoten. En daar bleef het 
niet bij, want naast eten, werden 
nieuwe contacten gelegd, verhalen 
verteld en werd er bij gekletst.

Mede mogelijk gemaakt door…
Dankzij de vrijgevigheid van de 

Jumbo, die de ingrediënten voor 
het ontbijt sponsorde, stond er een 
uitgebreid buffet voor de vrouwen 
klaar. De Bever zorgde voor de vi-
taminen en sponsorde vers fruit. 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del en Huiskens Optiek sponsorden 

het ontbijt met een geldbedrag, 
zodat de organisatie de activiteit 
kon aankleden en promoten. 

En als afsluiter was er nog lekkers van 
Bakkerij Bekkers voor bij de koffie

25 Jaar

- Juffrouw Ooievaar in Rooi

pag. 5
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COLOFON 

Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
www.demooirooikrant.nl,
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 11
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 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 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 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.

Bedroefd om zijn te vroege dood, 
trots op de manier waarop hij boven zijn ziekte stond, 

dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons betekende, 
delen wij u mede dat op 9 maart 2012 van ons is heengegaan 

in de leeftijd van 69 jaar
ons pap en lieve opa

Jan van Kessel
echtgenoot van

Tonny van Kessel – Wapstra †

Best: Maurice en Yvonne
Lucas
Roel

Eindhoven: Chantelle en André
Laura
Tim

Pastoor Hackenstraat 11
5491 CE Sint-Oedenrode

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 14 maart 2012 
plaatsgevonden.

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden  van
 

Nellie Bekkers-Nijssen
 

willen wij u hartelijk danken.
 

In het bijzonder Pastor Deli, Marion van uitvaartcentrum Kuis 
en het verzorgend personeel van de woongroep 

"de Madelief"in Odendael.
 

Fam Bekkers- Timmermans

DANKBETUIGING

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

de voorzitter van onze biljartvereniging

Jan Foolen
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Biljartvereniging De Beurs

Sint-Oedenrode, maart 2012

Weer samen…
Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verder leed bespaard is gebleven, 

is na een dappere strijd in de leeftijd van 75 jaar van ons heengegaan 
mijn lieve zus, schoonzus en tante

Francien Verschuijten-Saris
sinds drie maanden weduwe van

Driek Verschuijten

*Nuenen, 1 maart 1937                                       † Veghel, 12 maart 2012

    Familie Saris
    Familie Verschuijten

Correspondentieadres:   Lieshoutseweg 29c
    5492 HS Nijnsel

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Francien te nemen op 
vrijdag 16 maart van 19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk. 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 maart
 om 10.30 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua te Nijnsel. 
Wij nodigen u uit om aansluitend de crematiedienst bij te wonen in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers,
Anthonie Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Francien hield van witte bloemen.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, dan mag u deze 
aankondiging als zodanig beschouwen. 

Start collecteweek Reumafonds

Het Reumafonds start binnenkort 
met de jaarlijkse, landelijke col-
lecte. In de week van 12 t/m 17 
maart 2012 gaan ruim 60.000 
vrijwilligers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrijding 
van reuma en artrose. In Neder-
land leven ruim twee miljoen 
mensen met deze ingrijpende 
aandoening die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar 
de oorzaak en behandeling van 
reuma is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide on-
zichtbare kenmerken van deze
chronische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 100 aan-
doeningen aan botten, gewrich-
ten en spieren. Het is een auto-

immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het 
eigen gewrichtsweefsel (en soms 
organen) aanvalt. Hierdoor heb-
ben mensen met reuma vaak last 
van ontstekingen aan gewrichten 
of spieren, en is bewegen pijnlijk. 
Reuma is een ingrijpende aan-
doening, die niet te genezen of te 
voorkomen is. Reuma heb je le-
venslang en kan jong en oud over-
komen.

Het Reumafonds is dé fondsen-
werver op het gebied van reuma 
in Nederland. Al 85 jaar zetten wij 
onze middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven van 
voorlichting en het behartigen van 
de belangen van mensen met reu-
ma. Daar is veel geld voor nodig. 
We zijn blij met iedere gift die bij-
draagt aan onze missie: reuma de 
wereld uit.
Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.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.

Namens Zalencentrum De Beurs 
wensen wij de familie veel sterkte toe 
met het verlies van de voorzitter van 

onze biljartvereniging

Jan Foolen
Edwin & Sander

OVERLIJDENSBERICHTEN

www.rooisefamilieberichten.nl
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www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

diez • eastborn • hofstede • imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz 

maghalke • raanhuis • rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • vi-spring  
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KEURSLAGERKOOPJE

4 speklapjes +

4 stroganoffburgers

samen voor

5

95

SPECIAL

Gevuld kippendijtje

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gekookte achterham

gratis 100 gram grieksspek

WEEKAANBIEDING

GEKRUIDE KIPFILET

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

VARKENSFILETLAPJES

diverse soorten

4 STUKS

5

50

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Debatavond 20 maart “Bij ons in Rooi” over 
accommodatiebeleid
CDA Rooi wil graag met de ge-
bruikers van onze gemeentelijke 
accommodaties in gesprek. Het 
gemeentelijk accommodatiebe-
leid zal de komende jaren onder 
druk komen staan.

Van een lokaal beleid gericht op 
voorzieningen binnen één bestuur-
lijk gebied,  zal er een omslag no-
dig zijn naar regionale actieplannen 
waarin gemeenten, regio’s, woning-
bouwcorporaties, schoolbesturen en 
ander maatschappelijke instellingen 
moeten aangeven hoe zij kwalitatief 

goede en bereikbare voorzieningen 
voor jong en oud blijven garande-
ren.
De huidige economische situatie 
en ontwikkelingen zullen de lokale 
overheden doen dwingen om over 
de grenzen van wijken, kernen of 
gemeenten heen te kijken. In Sint-
Oedenrode is er m.b.t. accommoda-
tiebeleid sprake van bezuinigingen.

De vraag is:  “Wie, wat,  wanneer 
en hoe?”
Wat is de zorgplicht van de ge-
meente?  Hoe denken de gebrui-

kers daar over?
Wij willen met u van gedachten 
wisselen hoe u, als gebruiker,  hier 
toekomstgericht over denkt.
In de vorm van stellingen willen wij 
daar met u over praten. 
Deze avond wordt gehouden in” 
Mariëndael” en begint om 20.00 
uur.
U bent van harte welkom en wordt 
ontvangen met een heerlijke kop 
koffie.
Graag tot 20 maart.
Namens het bestuur en fractie van 
CDA Rooi.

Vervolg voorpagina

Sint-Oedenrode heeft weer een nette uitstraling

“Maar er is genoeg op te ruimen”, 
aldus Wil. Het initiatief voor de 
Rooise schoonmaakdag begon ja-
ren geleden als ludieke actie o.l.v. 
WBE. “Om goodwill te kweken”, 
vertelt Toos: “Daarmee wilden 
we laten zien dat we niet alleen 
jagen. Pas later ontstond de nati-
onale schoonmaakdag. Daar heb-
ben we ons toen bij aangesloten. 

Tegenwoordig zijn we ons hoe 
langer hoe meer bewust dat we 
zuinig met de natuur om moe-
ten gaan.” Een bijzondere groep 
die zich dit jaar aansloot, kwam 

van uitzendbureau Progress. De 
seizoensarbeiders staan niet al-
tijd positief in het daglicht. Door 
vrijwillig de handen uit de  mou-
wen te steken, lieten ze zien dat 
het ook anders kan. Ook Jeugd-
natuurwacht de Populier stak de 
handen uit de mouwen. Melissa 
vond een zware ijzeren staaf tus-
sen een hoop vuurwerkresten. 
Thijs maakte gebruik van het ene 
stuk afval, om het andere uit de 
sloot te vissen. Hij vond dat je cre-
atief moest omgaan met afval. Af-
gebladderde graffiti werd opge-
ruimd, etcetera. Om te zien hoe al 

dat afval verwerkt wordt, namen 
de kinderen vervolgens een kijkje 
bij van Kaathoven Groep.

Jaarlijks produceren we gemid-
deld 468 kg per inwoner. Hoe-
veel daarvan langs de weg be-
landt is (nog) niet duidelijk, maar 
daar wordt aan gewerkt. Op het 
‘dumpen’ van afval kan tegen-
woordig een fikse boete volgen. 
Sint-Oedenrode streeft naar een 
nette uitstraling. Na afgelopen za-
terdag zit het daarmee voorlopig 
wel goed.

Uit met Ouders: een informatieve kroegentocht  
Het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) organiseert in samenwer-
king met onderstaande cafés, 
politie, gemeente, GGD, Novadic-
Kentron en jongerenwerk Salus: 
‘Uit met ouders’

Een informatieve kroegentocht voor 
ouders in de gemeente Sint-Oeden-
rode. Wilt u weten waar tieners tij-
dens het uitgaan verblijven en waar 
zij tegen aan kunnen lopen? Ga dan 
mee met ‘Uit met Ouders’ in Sint-
Oedenrode op woensdag 21 maart 
aanstaande. ‘Uit met Ouders’ is een 
actie om ouders van jongeren in de 
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar 
te informeren over verschillende 
aspecten van uitgaan in Sint-Oe-
denrode. Alcohol en jongeren zijn 

veel besproken onderwerpen. Re-
gelmatig verschijnen berichten over 
uitgaansdrugs en uitgaansgeweld. 
Aan welke gevaren staan tieners bij 
het uitgaan bloot? En hoe reëel is 
de bezorgdheid van ouders? Ob-
jectieve informatie en een kijkje ter 
plekke geven een duidelijk beeld.

Het vindt plaats op woensdag 21 
maart van 19.00 tot 22.00 uur, start 
gemeentehuis Sint-Oedenrode.
Na een korte inleiding gaan we 
naar het uitgaansgebied. Daar be-
zoeken raadsleden en ouders in 
groepen verschillende cafés. In elk 
café wordt een korte presentatie 
gegeven over de thema’s:
• Alcohol en jongeren door de 
GGD, Café van Ouds

• Drugs en jongeren door Novadic 
Kentron, Mariëndael
• Uitgaan en Veiligheid door Poli-
tie en portier, Café ‘t Pumpke
• Vertoning van de film ‘Bezopen’, 
jongerencentrum De Werf

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in ‘Uit met 
Ouders’ en heeft u een zoon/
dochter die op stap gaat of
binnenkort misschien op stap zal 
gaan? Dan kunt u zich uiterlijk 
16 maart 2012 aanmelden door 
een email te sturen naar info@
cjggeeftantwoord.nl. Vermeld uw 
contactgegevens en het aantal 
personen. U kunt ook bellen naar 
0800 – 254 00 00. Hier kunt u ook 
terecht voor eventuele vragen.

De nieuwe collectie kinderschoenen is binnen!
kinderschoenen Hertog Hendrikstraat 12 5492BB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenenensport.nl

Red Rags, Develop, Kanjers, Shoes Mee, Click, Vans, 
Nike, Adidas, Converse, Kipling, Redzz en Teva
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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. 0413-473504
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. 474985
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 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.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)

Odendael krijgt niet één maar twee jeu de boules banen

Sfeervolle verkiezing ‘Project van het Jaar’ Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel

Woensdagavond 7 maart vond 
in een sfeervol en goed gevuld ‘t 
Leeuwke in Nijnsel de verkiezing 
‘Project van het Jaar’ van Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel 
plaats. Het winnende project werd 
de Jeu de Boules baan die op het 
voorterrein van Odendael zal wor-
den geplaatst

In het totaal ontvangen zeven pro-
jecten een bijdrage uit het fonds 
Coöperatief Dividend:
- Voetbalclub Rhode: aanleg  
  speelveld
- S.V. Fortuna: verlichting op 
  trainingsveld
- Theatergroep Oeck: Bijdrage 
  voor theaterspektakel Alice in 
  Wonderland

- Kiwanis: aanleg avontuurlijk 
  speelterrein in Nijnsel
- Roemrijk Rooi: Bijdrage voor 
  productie boek met liederen, 
  gedichten en anekdotes
- Odendael: aanleg jeu de boules 
  baan
- Starterscollectief: inrichten multi
  functionele ontmoetingsruimte 
  in Campus Fioretti

Spreekstalmeester Marcel van 
Herpen opende samen met di-
rectievoorzitter Guul Smeets de 
avond, die overigens werd afge-
trapt door theaterkoor Rooi. Met 
de verkiezing Project van het Jaar 
is de Rabobank een nieuwe weg 
ingeslagen. Guul Smeets: “De 
vorige formule is vier jaar meege-

gaan. We vonden dat we toe wa-
ren aan vernieuwing. Samen met 
onze ledenraad hebben we voor 
een andere opzet gekozen.”

“Dien uw aanvraag in!”
De aanwezige leden van de Rabo-
bank konden op deze avond op di-
gitale wijze, met stemkastjes, kie-
zen voor het ‘Project van het Jaar’. 
Guul Smeets benadrukte dat er 
wat hem betreft volgend jaar nog 
veel meer projecten een bijdrage 
ontvangen. “Ik roep vanavond 
iedere vereniging of stichting om 
een aanvraag voor een project in 
te dienen. Op de website van Ra-
bobank Sint-Oedenrode Schijndel 
staan alle voorwaarden. We heb-
ben het geld klaarliggen!” 

Twee stemrondes
Marcel van Herpen sprak van een 
‘mooi palet aan projecten’ en in-
terviewde de woordvoerders van 
deze projecten nogmaals uitge-
breid op het podium. In twee 
stemrondes mocht het publiek 
haar voorkeur uitspreken voor een 
van de zeven projecten. Na de 
eerste stemronde bleven drie pro-
jecten over: Kiwanis, Odendael en 
het Starterscollectief. 

Odendael winnaar
In de pauze werd vervolgens volop 
gelobbyd door de overgebleven 
finalisten, die daarna in 30 secon-
den nog mochten vertellen waar-
om hun project de winnaar moest 
worden. Uiteindelijk wist Ingrid 
Gevers met haar verhaal de mees-
te mensen voor zich te winnen. 
Met 39% van de stemmen werd 
Odendael als winnaar aangewe-
zen. Naast de eeuwige roem, ex-
tra publiciteit en een mooie award 
ontving Ingrid Gevers ook nog een 
cheque van € 1000. “Deze gaan 
we besteden aan een tweede jeu 
de boules baan”, vertelde de dol-
gelukkige Ingrid.

Verbinding
Marcel van Herpen na afloop: “Ik 
geloof echt in de kracht van deze 
avonden. Op deze manier komen 
verbindingen tot stand. Alle men-
sen die hier vanavond aanwezig 
zijn geweest zullen in de zomer 
zeker een kijkje gaan nemen bij 
Odendael, daar ben ik van over-
tuigd!” Het aanwezige publiek 
waardeerde de bijeenkomst van 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del in ieder geval goed. Meer dan 
driekwart van de aanwezigen zou 
deze avond aanraden aan vrien-
den en bekenden. 

Dit jaar neemt 
de Kunststich-
ting Sint-Oe-
denrode u als 
Rooienaar in 
een maande-
lijkse kunst-

column mee op een tocht langs verschillende 
beelden. Voor de één een introductie. Voor de 
ander meer verdieping. Wees welkom en ga 
met ons mee.

Roemrijk Verleden

Een kunstwerk met een verleden op een plek 
doordrongen met historie. Voordat het kunst-
werk hier belandde had het al een heel leven 
achter de rug. Letterlijk en figuurlijk. Nu heeft 
het zijn plek gevonden. Te midden van men-
sen met ieder een eigen gekleurd levensver-
haal. Een plek met gelijkgestemden.

Het leven van El Consuelo is begonnen in het 
atelier van Paul Haentjes. Of beter gezegd: in 
zijn hoofd. Als idee, ontsprongen uit de geest 
van de kunstenaar. Middels schetsen en plak- 
en knipwerk vond het zijn eerste vorm. Met 
grote liefde werd het geesteskind gebakerd en 
met het idee gespeeld. Totdat het zijn uitein-
delijke gestalte kreeg.

Het beeld refereert aan een bouwwerk. Drie 
zuilen dragen een soort balustrade, waarop 
drie andere wederom een balustrade onder-
steunen. Inspiratie vond Haentjes in de Griekse 
architectuur. Hier konden draagzuilen bestaan 
uit een vrouwenfiguur – kariatide – of een 
mannenfiguur – atlas. Haentjes heeft hierin 
een middenweg gezocht. Enerzijds zijn ze in 
vorm en maat robuust, gemaakt uit hout van 
de eik – de koning van het woud. Anderzijds 
bevatten ze vrouwelijke vormen en lijken sier-
lijk door draaiingen. In het kunstwerk wordt 
ruimte gesuggereerd, doorkijkjes gecreëerd.  

Een spel wordt gespeeld met verdraaiingen en 
spiegelingen. Hierdoor wordt spanning opge-
roepen. Tussen man en vrouw. Tussen functi-
oneel en nutteloos. Tussen open en gesloten. 
Tussen cultuur en natuur.

Een eik kan eeuwenoud worden. Kunstwer-
ken vervaardigd uit eikenhout ook. Mits op de 
juiste plek bewaard. Mits met de juiste zorg 
behandeld. El Consuelo’s ‘roots’ zijn in Vught. 
Daar is negen kuub eikenhout verzameld waar 
de granaatscherven van de oorlog nog inzaten. 
Haentjes heeft het hout verzorgd. Gekoesterd. 
Een nieuw leven gegeven als kunstwerk. Het 

geheel is doelbewust met transparante lak be-
handeld. Hierdoor wordt het zicht behouden 
op het maakproces, de houtverbindingen. En 
op de ziel van het hout zelf. 

Deze ziel werd uiteindelijk met handen en voe-
ten betreden. In 1997 werd El Consuelo ge-
plaatst in Park Kienehoef. Op een plek waar 
meerdere paden elkaar kruisen. Waar richting-
keuze het pad op een andere manier kan la-
ten vervolgen. De getordeerde en omgekeerde 
vormen van het kunstwerk geven ook de sug-
gestie van doorgroeien. Alsof het bouwwerk 
optisch eindeloos omhoog kan gaan. Maar in 
plaats daarvan verpieterde het bijna. Werd het 
verwaarloosd. Beklad. Met hakenkruizen nota 
bene. Alsof dat nog niet genoeg was, werd 
het in 2006 verbannen naar de gemeentewerf. 
Daar ging het bijna verloren, werd het bijna 
vergeten. Bijna.

In 2007 werd het liefdevol opgenomen in 
Odendael. El Consuelo kwam weer in zorgza-
me handen. Het kunstwerk werd in volle glorie 
hersteld. Hervond zijn plek in Sint-Oedenrode. 
Met een ereplaats in het atrium van het Hof 
van Rode. Wellicht is het nu nog meer één 
met zijn omgeving dan voorheen. Een nieuwe 
locatie kan in ieder geval een nieuwe context 
bieden die de betekenis van het kunstwerk 
verdiept. In dit atrium kruisen de wegen van 
de bewoners. Bewoners die in het verleden 
ieder hun eigen wegen hebben bewandeld, 
keuzes hebben gemaakt. In Odendael hebben 
zij een plek gevonden om tot rust te komen. 
Net als El Consuelo. ‘Consuelo’ laat zich uit het 
Spaans vertalen in troost, hoop, verlichting. 
Odendael biedt dit voor zowel het kunstwerk 
als de bewoners. Als eerbetoon aan een roem-
rijk verleden.

Marjolein Jacobs
Kunststichting Sint-Oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl
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Lex
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Geboren, 4 maart 2012

Yara
Martina Wilhelmina

Dochter van Rob Loeffen en 
Suzan Heymans
Zusje van Ruben

Tartwijck 56, 
5491 EL, Sint-Oedenrode

Kofferen 22,
5492 BN Sint Oedenrode.

Tel: 0413 – 477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

lid van:

Hoera!Hoera!Hoera
!

Als bedankje voor het plaatsen van het geboortebericht kunt u met deze bon 
de gratis houten MooiRooi speelgoedtrein ophalen 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: ................................................

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

Wij verzorgen ook rouwdrukwerk
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservice-sint-oedenrode.nl

Wij zijn een particulieren uitvaartonderneming.
Dit betekend dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Speelgoed- / kinderkledingbeurs 
in Meerschot 

Op het gebied van kinderspeelgoed 
en baby- en kinderkleding is er van al-
les te vinden op de beurs die zondag 
18 maart plaatsvindt in Meerschot, 
Heistraat 22. De deuren zijn open 
van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn onder 

andere tweedehandse broekjes, jur-
ken, T-shirts, puzzels, poppen, duplo 
en kinderfietsjes en veel speelgoed 
te koop. Niet alleen ouders maar 
ook opa’s en oma’s kunnen hun slag 
slaan. De entree bedraagt 1.00 euro. 

body & mind training

 meer werk dan tijd
 hoofd overvol
 chronisch moe/pijn

MINDFULNESS
SINT-OEDENRODE

start 8-weekse training april 

T:06-40382117 E: insideoutbmt@upcmail.nl Chicky 25 jaar!!

Poëziesnippers
maken de prozajas van
het bestaan draagbaar.

   Kees Hermis

WWW.ALBERTBOUDEWIJNS.NL

Juffrouw Ooievaar bij Domaine les Damianes

Vanaf dinsdagochtend heeft Rooi 
weer een ooievaar binnen de 
grenzen, en wel bij Domaine les 
Damianes aan de Daminanenweg.  

Naar verluidt is hij eerst gespot bij 
Van Aarle aan de Ollandseweg, 
waar hij (of een soortgenoot) een 
paar jaar eerder een nest bouwde 
op de paal. 

Maar hij vertrok weer en  lijkt nu 
definitief domicilie te hebben ge-
kozen bij de Rooise wijngaard. 
Fase rood voor de kikkers in de 
vijver tussen de wijnheuvels, en 
misschien dit jaar nog de 18.000e 
inwoner van Rooi?    
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Ahrend zet stap in verlaging milieubelasting met 
nieuwe poederlak
In nauwe samenwerking met in-
richter Ahrend heeft lakkenfabri-
kant PPG een nieuwe poederlak 
ontwikkeld die niet milieubelas-
tend is. In het verleden werden 
natte lakken voor inrichtingspro-
ducten al vervangen door poeder-
lakken. Bij deze jongste generatie 
poederlak zijn de zogenoemde 
‘red substances’ vervangen door 
bestanddelen die niet schadelijk 
zijn voor mens en milieu. “Een 
revolutie”, aldus Gerard Huiskes, 
Manager Innovation bij Ahrend.
 
Ahrend voorziet stoelen, tafels en 
kasten van poederlak. Huiskes: 
“Het oogt mooi, heeft een be-
schermende functie en is eenvou-
dig schoon te maken.” In het kader 
van haar vergaande C2C-beleid 
wilde Ahrend echter graag verdere 
stappen maken bij het verduur-

zamen van deze lakken. Huiskes: 
“We zagen mogelijkheden om za-
ken nog verder te verbeteren. Eén 
van die mogelijkheden was het 
optimaliseren van de samenstelling 
van de poederlakken. Hierbij zijn 
diverse componenten benoemd 
die geëlimineerd moesten worden 
uit de bestaande receptuur.” 

Kwaliteit en veiligheid 
“De zogenaamde ‘red substances’ 
zijn vervangen. Hierdoor is de lak 
veilig voor mens en milieu. PPG 
heeft de receptuur gewijzigd en 
ervoor gezorgd dat het nieuwe 
poeder industrieel kan worden ver-
werkt. De lak blijft eveneens vol-
doen aan alle andere kwaliteitsei-
sen, zoals krasvastheid, uitstraling 
en kleurechtheid. Ahrend heeft als 
doel de materiaalketen voor 2020 
volledig te sluiten. Huiskes: “Deze 

poederlak is een volgende stap om 
alle grondstoffen volledig, veilig en 
oneindig te recyclen.”  Tijdens het 
Cradle to Cradle Café van 8 maart 
2012 in de Flagshipstore van Ko-
ninklijke Ahrend, zullen PPG en 
Ahrend de nieuwe lak presenteren.

Cradle to Cradle (C2C) 
Ahrend heeft zich verbonden aan 
het Cradle to Cradle-gedachte-
goed. Deze filosofie beschrijft 
productietechnieken waarbij geen 
afval wordt gestort of verbrand. 
Materialen en producten moeten 
namelijk ofwel (in de biosfeer) ver-
teren of als voedsel dienen, een 
nieuw leven krijgen of (in de tech-
nosfeer) als grondstof dienen voor 
een nieuw product.
 
Lees verder op www.mooirooi.nl

Voorjaarsconcert muziekgroep Antonio

Op zondagmiddag 18 maart a.s. 
geeft muziekgroep Antonio uit Nijnsel 
een voorjaarsconcert in zalencentrum 
de Beckart. Naast muziekgroep Anto-
nio zullen accordeonvereniging ‘Klub 

Musette’ uit het Belgische Dilzen-
Stokkum en amusementsorkest ‘Bluf’ 
uit Sint-Oedenrode op deze middag 
een muzikaal optreden verzorgen. 
Wij nodigen u van harte uit om deze 

middag bij te wonen. De aanvang is 
om 14.00 uur en de entree is zoals 
altijd gratis. Het bestuur en de leden 
van muziekgroep Antonio heten ie-
dereen van harte welkom. 

Zaterdag 24 maart 2012

Zesde landelijke compostdag ook bij Van Kaathoven 
Compostering
Inwoners uit de Gemeente Sint-
Oedenrode kunnen op zaterdag 
24 maart tussen 10:00 en 14:00 
gratis compost ophalen bij de com-
posteerfabriek aan de Eversestraat 
11 gelegen bij de milieustraat. Met 
deze actie worden de inwoners 
van de Gemeente Sint-Oedenrode 
bedankt voor hun inspanning or-
ganisch afval gescheiden aan te 
leveren. Op het composteerbedrijf 
van Van Kaathoven wordt het or-
ganisch afval tot hoogwaardige 
compost verwerkt en krijgen in-
woners hun ingezamelde afval nu 
dus terug in de vorm van compost!

Sinds jaar en dag bieden burgers 
groente-, fruit- en tuinafval (gft-
afval) en groenafval (snoeihout, 
takken en gras) gescheiden van 

ander afval aan. Voor veel burgers 
is dat de gewoonste zaak van de 
wereld. Composteerbedrijven en 
gemeenten willen hun inwoners 
echter bedanken voor de inzet: het 
scheiden van organisch afval levert 
namelijk een positieve bijdrage aan 
het milieu. Inwoners wordt aange-
raden er op tijd bij te zijn, want 
op=op. De compost is vervaardigd 
in de Rooise composteerfabriek 
aan de A50.

Compost is perfect voor gebruik in 
de tuin. De natuurlijke bodemver-
beteraar stimuleert de groei van
bloemen en planten op een milieu-
vriendelijke wijze, het reguleert de 
waterhuishouding en zorgt voor 
een natuurlijke balans in de bo-
dem. Gemengd met tuinaarde is 
compost geschikt voor alle tuin-
planten.

Van Kattenbakvulling tot groeimix: 
allemaal gemaakt van gft compost

In de composteerfabriek van Van 
Kaathoven worden ook andere 
producten van gft compost ge-
maakt, zoals een hoogwaardige 
kattenbakvulling en een speciale 
groeimix voor planten en groenten 
in huis, tuin of balkon – zie bijv. 
www.kattengemak.nl of 
www.dutchflowerpower.com.

Goed voor milieu én portemon-
nee!
Het hergebruik van organisch af-
val heeft een positief effect op 
het milieu. Zo legt compost CO2 
vast in de bodem, waardoor het 
niet vrijkomt in de lucht. Compost 
helpt dus in de strijd tegen de op-
warming van de aarde. Daarnaast 
bespaart composteren geld, omdat 
het een goedkope manier van af-
valverwerking is. Kortom: burger 
bedankt en ga zo door! 

www.vankaathovengroep.nl

‘Vorst van Papgat’ neemt afscheid 
als voorzitter van KBO-Nijnsel

De grote zaal van Zalencentrum de 
Beckart was vol op 7 maart jl. toen 
Harry Vulders (80) afscheid nam als 
voorzitter van KBO-Nijnsel. “Met 
tegenzin, maar ik mag niet meer”, 
aldus de scheidende voorzitter. 

Dit had niets met gezondheid of 
leeftijd te maken, maar met de 
reglementen, die een voorzitter 
niet toestaan om langer dan drie 
termijnen de hamer vast te hou-
den. Harry Vulders heeft destijds 
de voorzittershamer overgenomen 
van Nella Verouden, de oprichtster 
van de plaatselijke KBO, die door 
ziekte helaas niet aanwezig kon 
zijn. Bij zijn aantreden gaf hij Nella 
de boodschap, dat hij samenwer-
king zocht met de KBO’s Boskant, 
Olland en Centrum. Waarop Nella 
antwoordde: “Niet doen Harry, 
Centrum sneeuwt je onder”. Ant-
woord van Harry:”Dan moet ’t 
verrekkes hard sneeuwen.” 

Frans van de Boomen sprak hem 
toe namens het hele bestuur met 

een karakterschets op basis van 
de sterrenkunde en benoemde 
hem namens het bestuur tot erelid 
en overhandigde hem een mooie 
oorkonde. De secretaris Hilda van 
der Kaden, zijn steun en toever-
laat, overhandigde een bos ruikers 
aan zijn vrouw. Namens de andere 
KBO’s sprak Toon Hageman de 
scheidende voorzitter toe.

Na de voorgeschreven schriftelijke 
stemming nam Tonny Donkers op 
zijn beurt de hamer over van Harry 
Vulders als nieuwe voorzitter KBO-
Nijnsel. Het inhoudelijke gedeelte 
van deze jaarvergadering liet zien 
dat Harry Vulders een bloeiende 
KBO-afdeling achter laat waar zo-
wel leden als bestuur trots op mogen 
zijn. De middag werd besloten met 2 
interessante presentaties.. De onder-
werpen waren: “Lekker thuis blijven 
wonen” door de heer Jan van de Ak-
ker, namens vdA-Veghel en James 
Sittrop, namens de Rabobank over 
het elektronisch geldverkeer van 
pinnen tot internetbankieren. 

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?

Laan van Henkenshage 2
5490 AB Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Filmtheater Mariëndael
Op donderdag 15 maart draaien we de film 

"Skin" 
Het aangrijpende verhaal van Sandra Laing, 

geboren als zwarte dochter van 2 blanke 
ouders die nooit hebben geweten zelf zwarte voorouders te 
hebben. De film volgt haar 30 jaar, gedurende haar strijd 

om een eigen plek te veroveren in een veranderende 
wereld in een door apartheid verdeeld Zuid Afrika.

Naar een waargebeurd verhaal.

Entree is € 5,50, 
inclusief een drankje

De film start om 20.15 uur
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 START: 12 MRT. 2012

De sprookjesachtige 
Eftelingweken gaan weer van 
start. Tijdens week 11 en 13 
kunnen onze klanten sparen 
voor Eftelingpunten. Wie de 
komende weken 5 euro aan 
boodschappen besteedt of 
speciale actieproducten koopt, 
krijgt een Eftelingpunt. 
Bij 4 punten heb je een volle 
spaarkaart waarmee je 10 Euro 
korting krijgt op een entree-
kaartje van de Efteling. 
Deze entreekaartjes met 
korting zijn alleen verkrijgbaar 
bij de kassa’s van Albert Heijn. 
Klanten die extra informatie 
willen over de Albert Heijn 
Efteling-actie, kunnen de actie-
voorwaarden op de spaarkaart 
lezen of terecht op de website: 
‘www.ah.nl/efteling’.

Veel Efteling plezier! 

EFTELING

 dw/instore
 Instructiefolder Instore communicatie

  Editie:

WW/XL &
DNAH

Let op!
Een deel van het thema 
Marktkraam blijft hangen! 
Zie pagina 3 

AH_Instrfolder_EFTELING_WK11_V8.indd   1 07-03-2012   12:20:35

Bij 5,- euro aan 
boodschappen 1 zegel, 
   bij 4 zegels is de kaart vol.

Bij 5,- euro aan 
boodschappen 1 zegel, 
   bij 4 zegels is de kaart vol.
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
8.00u - 21.00u
Zondag gesloten

AH St. Oedenrode
Markt 18,  5492 AB St. Oedenrode

tel: 0413-472208

Humanistisch Vormingsonderwijs O.B.S. de Springplank

Al sinds jaar en dag krijgen de 
leerlingen van OBS de Springplank 
in Sint-Oedenrode Humanistisch 
Vormingsonderwijs. De vakdo-
cent, Els de Nachtegaal, heeft een 
uniek lesproject ontwikkeld waar-
in zelfbewustzijn, moreel besef 
en maatschappelijk verantwoor-
delijkheidszin wordt geprikkeld. 
Het project heet ‘kunstZINnig of 
zin in kunst!’ Aan de hand van de 
werken van Friedensreich Hun-
dertwasser gaan leerlingen aan de 
slag om hun eigen creativiteit tot 
kunst te maken. Terwijl ze daar-

mee bezig zijn krijgen de leerlin-
gen dilemma’s voorgeschoteld 
waarmee hun kritisch vermogen 
wordt gestimuleerd. Klinkt hoog-
dravend, maar eigenlijk is het ge-
woon hartstikke leuk!

“Hundertwasser was een kunste-
naar met een duidelijke levens-
visie en maakte met zijn werken 
graag een statement.” Aldus Els de 
Nachtegaal. “Toch gaan we niet 
klakkeloos in alles met hem mee! 
Zo hebben de leerlingen op de 
volgorde die Hundertwasser had in 

belangrijkheid een duidelijke eigen 
visie. Volgens Hundertwasser is de 
derde huid van de mens de wo-
ning. De leerlingen vinden familie 
en vrienden belangrijker en stellen 
een huis op de vierde plaats. Ik ben 
dan ook heel trots op deze leerlin-
gen dat ze zelf over waarden na-
denken, lekker gezond eigenwijs!”
En als leuke toevalstreffer heeft het 
bedrijf Würth in ’s-Hertogenbosch 
tot en met 6 mei 2012 een kunst-
expositie over Hundertwasser. 
Meer foto’s over dit project zijn te 
zien op www.obs-despringplank.nl  

Rooi scoort goed met schoolverzuim
Rooise leerlingen hebben het afge-
lopen schooljaar gemiddeld uitste-
kend gepresteerd. Deze uitspraak 
gaat nu eens niet over de rapport-
cijfers, maar over het schoolver-
zuim. Het ziekteverzuim (“relatief 
verzuim”) lag op 32 leerlingen, het 
jaar daarvoor nog 39. Het zogeheten 
“luxe verzuim” (vakantie en derge-
lijke) lag op 0. Slechts 1,2% van de 
Rooise leerlingen heeft vroegtijdig 
de school verlaten, waarmee Rooi 
samen met Sint-Antonis de beste 
score had in de regio. 

Lijkt het aantal - 12 van de 1000 
-  al laag, in feite kun je dit nog 
eens door twee delen, heeft de 
praktijk uitgewezen. Want onder 
vroegtijdige schoolverlaters wor-
den ook leerlingen gerekend die 
om een positieve reden van school 
gaan. Als voorbeeld daarvan werd 
genoemd Militaire Dienst.

“Een compliment aan de ouders 
en het onderwijsveld” aldus porte-
feuillehouder Jeanne Hendriks.    

Rondleiding door nieuwbouw Hart van Olland

U bent van HARTe welkom
De contouren 
van het ge-
bouw staan er 

al, maar hoe ziet het er aan de bin-
nenkant uit? Dat is voor velen nog 
een raadsel. Daarom organiseert 
de stuurgroep van Hart van Olland 
vrijdag 23 maart een inloopmiddag. 

Rondleiding en speurtocht
Tijdens deze inloopmiddag krijgt 
u een kijkje achter de schermen. 
Voor de kinderen is er een speur-

tocht met vragen over het nieuwe 
gebouw. Voor de volwassenen is 
er een route door het gebouw met 
informatie over het project. 

Wat: Inloopmiddag met rondleiding 
en speurtocht in Hart van Olland
Waar: Bouwlocatie Hart van Olland, 
Pastoor Smitsstraat 40 in Olland
Wanneer: vrijdagmiddag 23 maart
Hoe laat:15.15 – 17.00 uur
Voor wie: iedereen die het leuk 
vindt om te komen 

B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl

“Altijd gezellig zeggen z
e” 

Vrijdagavond 16 maart
DJ Quintino

en in voor en na programma DJ Vinc

Zaterdag 17 maart
muzikaal Rooij aanvang 20.00 uur

met diversen artiesten zoals 
Twan van Brabant
Rocking Daddy
Berry Daamen

Verder DJ en Band 
Zondag 18 maart 

Halfvaste spektakel
10.30 uur Brunch voor genodigden 
Aanvang spektakel 13.00 uur tot...

‘t Skrothupke - Cv Klotblaozers
De Neultoeter - Samba Rooi

Blitzekapel - Duo Soep vooraf
Diversen artiesten.

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 
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’t Regent ouw wijve op klompe.
 (Gezegd wanneer het heel hard en lang regent.)

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

Scouting Rooi collecteert voor Jantje Beton.

Ging als een
trein!! we hebben
al kruiwagens vol!

Vraag me 
alleen toch wel

af wat Jantje in
vredesnaam moet

met al dat
beton...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Kom maar eens kijken
 
 

 
 

 vrouwke buur
 heeft een riekende geur
 en wijze spreuken
 achter haar afscheidsdeur
 “kom maar eens kijken
 roept ze spontaan”
 
 hoe kan ik deze
 gemeende geste
 op vriendelijke wijze
 weerstaan
  
 mijn vader zaliger
 riep zo vaak:
 
 doe alleen daar een boodschap
 waar je ongestoord kan kreunen
 en zonder aanmaningen 
 op je elle bogen mag steunen

 

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 16 maart heeft wijkvereni-
ging Eerschot haar jaarvergade-
ring. Deze avond wordt gehouden 
in Meerschot. Om 20.00 uur opent 
de voorzitter de vergadering.

Na afloop van de vergadering 
wordt er nog een ronde gratis 
gekaart, waarmee leuke prijzen 
te winnen zijn. We hopen op een 
grote opkomst.

Boomfeestdag met heggen en

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Wijnald Koolen 

(café D’n Dommel)

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wesley Peters

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

De boomfeestdag in Rooi is weer 
in aantocht, de 56e inmiddels. Ei-
genlijk zijn het boomfeest-dagen, 
want zowel 21 als 22 maart gaat 
het allemaal gebeuren.
 
Het programma begint met boom-
takken, waarbij basisschool-leer-
lingen moeten raden bij welke 
boom ze horen. Niet minder dan 

213 leerlingen gaan vervolgens 
280 bomen planten. Iedere school 
zoekt een plaats waar ze aan de 
slag gaan. Een bijzonder program-
ma heeft de school in Olland: die 
gaat samen met de basisschool uit 
Liempde een vlechtheg maken bij 
de Savendonksestraat, op de grens 
tussen Rooi en Liempde. 

BARRIERWEG 14 LIEMPDE
Zeer karakteristieke woning op ruim perceel (646m²), 
gelegen in het pittoreske Brabantse dorpje Liempde.

Kijk op www.funda.nl voor meer informatie!
KIJKDAGEN: 

Zaterdag 17 maart van 10.30 tot 12.00 uur
Donderdag 22 maart van 17.00 tot 18.30 uur
Zaterdag 31 maart van 11.00 tot 15.00 uur.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Nieuwstraat 30 Liempde 
0411-631400

info@geldenmakelaardij.nl

Comfort Zones: waar voeten spreken…………

New Balance Country Walking schoen: model 956 GT

Wandel je fit....!

Leren (Nubuck) lange afstand 
wandelschoen, waterdicht 

dankzij Gore-tex laminaat. 
Meerdere breedte maten 

voor zowel heren als 
dames. 

Kofferen 4  -  5492 BN Sint Oedenrode
0413 - 769 027 - www.comfortzones.nl

Op woensdag 21 maart organi-
seert Natuurwerkgroep Liempde 
in samenwerking met de ge-
meente Boxtel en basisschool  De 
Oversteek voor de 24e  keer de 
nationale Boomfeestdag.

Er worden struiken geplant op een 
plantlokatie die in vroeger tijden 
eigendom was van het Kartui-
zerklooster Sinte Sophia van Con-
stantinopel. Deze Kartuizers had-
den zowel in Liempde als in Olland 
gronden en hebben ook enige tijd 
in deze omgeving gewoond. Dat is 
ook de reden waarom basisschool 
Sint Petrus uit Olland is benaderd 
om samen met de Liempdse kin-
deren van groep 8 de struiken aan 
te planten.

Natuurwerkgroep 
Liempde organi-
seert Nationale 
Boomfeestdag



Woensdag 14 maart 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9
Hoe een stel halve zolen al een kwart eeuw muziek maakt…

MHC heren 14 was een beruchte 
groep vrienden. Samen hadden ze 
iedere week lol en beleefden ze 
mooie sportavonturen. Toch gaf 
dat nog niet genoeg voldoening. 
Teamgenoot Peter Gerits, die be-
ter was met een trombone dan 
met een stick, had een prachtig 
idee. Samen met zijn broer Theo 
wilde een dweilorkest oprichten. 
Dat moesten zijn hockeymakkers 
ook kunnen! Hij haalde ze over 
en binnen een mum van tijd ont-
popte zich een nieuw dweilorkest 
in Sint-Oedenrode. Toeter(s) Zat 
was de naam. Pieter van de Kamp, 
Nico Engel en Erik van den Akker 
konden nauwelijks een noot le-
zen, maar ze waren er wel bij.

Iedere week werd er flink geoe-
fend bij Peter en Willy-Ann Gerits 
thuis. Een instructeur kreeg de mu-
ziekanalfabeten langzaam maar 
zeker de fijne kneepjes aangeleerd. 
De één leerde trompet spelen, de 
ander kreeg een trommel onder 
zijn neus. Voor sommigen was de 
trombone maar een vreemd ap-

paraat. Niet veel later konden ze 
niet meer zonder. Het niveau ging 
omhoog en langzaamaan traden 
ze hier en daar op. Het was het 
begin van een tijdperk. Dit jaar be-
staat de club, inmiddels Johnny T. 

& the half Souls genaamd, alweer 
25 jaar. Natuurlijk gaat dat flink 
gevierd worden.  

Halve zolen
Jan Termeer was ook lid van de 
band. Door zijn schoenenzaak 
was hij een zeer bekend figuur in 
Rooi. Als muziekmakker van het 
eerste uur lag hij eveneens uitste-
kend in de groep. Helaas overleed 
de aimabele schoenexpert op vrij 
jonge leeftijd, zo’n dikke vijftien 
jaar geleden. In de tijd dat Jan bij 
Toeter(s) Zat speelde, transfor-
meerde de kapel beetje bij beetje. 
Ze begonnen met Duitse hoempa, 
maar dat veranderde meer en 
meer. Er werd pop gespeeld, maar 
ook soul en nu zelfs Zuid-Ameri-
kaanse muziek. Dat vroeg om een 
naamsverandering. Enkele jaren 
na het overlijden van Jan werd dat 
een feit. Erik: “Iedereen leverde 
namen in en daar werd flink over 
gediscussieerd. Uiteindelijk kozen 
we er eentje als eerbetoon aan 
Jan.” Het werd Johnny T. & the 
half Souls, oftewel Jan Termeer en 

de halve zolen. Ze zijn altijd met 
zo’n twintig muzikanten geweest. 
Op dit moment huizen er zestien 
man en een zangeres in de band. 
Alberta van der Wouden maakt 
het ensemble compleet met haar 

voortreffelijke stem. Na de oefen-
stage van een paar jaar bij Peter, 
zijn ze verhuisd naar Oud Rooij. 
Nu verwennen ze alweer acht jaar 
Cambiance de Kienehoef met hun 
klanken. 

Prins Arno
Toch verdween de naam Toeter(s) 
Zat niet helemaal. Pieter: “Tot vo-
rig jaar begeleidden we ieder jaar 
de Prins op carnavalsdinsdag. Dan 
namen we weer onze oude naam 
aan en mocht iedereen van Joh-
nny T. meespelen die zin had. We 
hebben zelfs eens een prins mogen 
leveren, namelijk bandlid Arno de 
Leijer. Hij hield ons destijds mooi 
voor de gek. Pal voor de 11e van 
de 11e kwam hij op een repetitie 
met zijn arm in het gips. Toen had-
den we een probleem! Op zater-
dag sprong hij uit de doos als nieu-
we Prins. Dat hadden we nooit 
verwacht.” Die carnaval trokken 
ze als clochards achter Prins Arno 
aan. Bevuild en besmeurd speel-
den ze muziek. 

Ieder zijn favoriet
Niet alleen tijdens carnaval maak-
ten ze ongelofelijk veel lol. Ieder 
optreden was een feest. De onge-
leide projectielen begonnen hier 
en daar in Rooi te spelen, maar 
ook bij de Wijnfeesten in Duitsland  
werden ze uitgenodigd. “Omdat 
we daar met het team al een paar 
keer waren geweest en vertelden 
dat we muziek maakten, mochten 
we daar aan de slag”, vertelt Nico. 

Erik: “We stonden daar voor een 
kroeg te spelen en na ieder num-
mer kregen we wijn. We kregen 
nog meer wijn als we zouden stop-
pen, haha.” Pieter herinnert zich 
de Gentse feesten nog heel goed. 
“Dat was werkelijk fantastisch om 
mee te maken. We zijn er meerdere 
malen geweest. Joost van Genug-
ten, inmiddels onze instructeur, 
hing met zijn tuba aan het plafond 
terwijl hij aan het spelen was, ha-
haha.” “Ook gaan we de laatste 
jaren ieder jaar een weekend naar 
Luxemburg om daar te spelen. We 
slapen dan in een huisje, vrijwel 
naast het podium”, vult Nico aan. 
Zo heeft ieder bandlid wel zijn ei-
gen favoriete plek om te spelen. 
Erik houdt vooral van de particu-
liere feesten. “De optredens bij 

de mensen thuis, zoals bruiloften, 
vind ik zelf het mooist. Dan hangt 
er altijd een intieme sfeer en is 
het contact met het publiek altijd 
goed. Soms gaat het dan helemaal 
los.”

Op 31 maart viert Johnny T. & the 
half Souls haar vijfentwintigjarig 
jubileum in De Vriendschap in Bos-
kant. Uiteraard zullen ze ook zelf 
acte de présence geven. Iedereen 
is uitgenodigd, maar natuurlijk zijn 
alle oud leden extra welkom op het 
feest. Evenals nieuwbakken muzi-
kanten die graag deel uit zouden 
maken van het muziekgezelschap. 
Johnny T. & the half Souls is name-
lijk nog op zoek naar een saxofo-
nist, een basgitarist, een drummer 
en iemand die trombone speelt.  

“HIj HING MEt ZIjN tubA AAN HEt pLAfOND 
tERwIjL HIj AAN HEt spELEN wAs.”

v.l.n.r.: Erik, pieter en Nico

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel

- volledige invoer boekhouding
- aangifte omzetbelasting
- samenstellen jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

Wilgenstraat 9
5492 EL Sint-Oedenrode
0413-477828
06-51883968

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

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

Soedesh Bechan: Ik wil dat al mijn 
klanten blij zijn met mijn service. 

In de service business draait 
alles om de klant. Mijn klanten 

staan dan ook centraal. Mijn blije 
klanten zijn mijn beste verkopers!

Een kleine investering in tijd en 
geld geeft u weer lang plezier van 

uw apparaat.
06-12538218 - contact@faqcomputers.nl

www.faqcomputers.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
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Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenboschschriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden in-
gediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het kan 
zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die 
zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden 
getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Zilveren slavenarmband
- Kinderstepje

Agenda
spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemees-
ter van maandag 19 maart 2012 
vervalt.

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 17 maart
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin 
van 10.00 tot 12.00 uur;
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur;
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag. 

Inzameling grof snoeiafval 24 maart 2012
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 24 maart moet dit gebeuren vóór donderdag 
22 maart 12.00 uur.
De richtlijnen treft u aan op onze website www.sint-oedenrode.nl

Subsidies bijzondere culturele evenementen in de 
gemeente Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode heeft een enthou-
siast en bloeiend cultureel vereni-
gingsleven. De gemeente wil stimu-
leren om activiteiten 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 subsidierege-
ling “Bijzondere culturele evene-
menten” is bedoeld voor deze bij-

zondere, vernieuwende en nieuwe 
initiatieven op het gebied van de 
amateuristische kunstbeoefening.

Aanvragen voor activiteiten van 
juli t/m december 2012
Er zijn per jaar een tweetal ver-
deelrondes ingesteld. Dit bete-
kent dat voor culturele activiteiten 
die plaatsvinden in de periode juli 
t/m december 2012 vóór 1 april 

2012 een subsidieverzoek inge-
diend moet zijn met daarin een 
beschrijving van de activiteit en 
een begroting. De subsidieregeling 
bijzondere culturele evenementen 
kunt u opvragen bij mw. L. de Vos 
van het team Economie, Vrijetijd 
en Onderwijs, tel. 0413-481911. 
De regeling staat ook op de web-
site van de gemeente Sint-Oeden-
rode (www.sint-oedenrode.nl).

Rondleiding en speurtocht door nieuwbouw Hart 
van Olland

De contouren 
van het ge-
bouw staan 

er al, maar hoe ziet het er aan de 
binnenkant uit? Dat is voor velen 
nog een raadsel. Daarom is er op 
vrijdag 23 maart een inloopmiddag 

voor een kijkje achter de schermen. 
Voor de kinderen is er een speur-
tocht met vragen over het nieuwe 
gebouw. Voor de volwassenen is er 
een route door het gebouw met in-
formatie over het project. 

Waar: Bouwlocatie Hart van Ol-
land, Pastoor Smitsstraat 40 in Ol-
land
Wanneer: vrijdagmiddag 23 maart
Hoe laat: 15.15 – 17.00 uur
Voor wie: iedereen die het leuk 
vindt om te komen 

Informatieavond verblijfsaccommodaties in Sint-Oedenrode
Op maandag 19 maart organi-
seert Stichting Rooi Promotie in 
samenwerking met de gemeente 
een informatieavond in het ge-
meentehuis voor de verblijfsac-
commodaties in Sint-Oedenrode. 
De verblijfsaccommodaties zijn 
door Stichting Rooi Promotie uit-
genodigd. Mocht u geen uitnodi-
ging hebben ontvangen dan vindt 
u hier de belangrijkste informatie.

Waarom is deze avond interessant 
voor u?
Tijdens deze bijeenkomst informe-
ren wij u over de stand van zaken 
van de toeristenbelasting in Sint-
Oedenrode. U ontvangt een toe-
lichting over het bijhouden van 
een nachtregister. Daarnaast wil-

len we deze bijeenkomst benut-
ten om u te informeren over de 
toeristisch-recreatieve website die 
de gemeente op dit moment sa-
men met Stichting Rooi Promotie 
en VVV Noordoost-Brabant ont-
wikkeld. VVV Noordoost-Brabant 
geeft een presentatie en zal hierbij 
het belang voor de verblijfsaccom-
modaties toelichten. 

Programma 
19.15 - 19.30 Inloop met kof-
fie/thee;
19.30 - 19.35 Opening door 
wethouder van den Berk (porte-
feuillehouder Recreatie & Toerisme);
19.35 -  19.45  Toelichting op de 
activiteiten van Stichting Rooi Pro-
motie door Pieter van de Kamp

(voorzitter SRP);
19.45 - 20.00  Toelichting door 
de gemeente over toeristenbelas-
ting en nachtregister;
20.00 - 20.30  Presentatie VVV 
Noordoost-Brabant over lokale 
webportal: vvv.sint-oedenrode.nl;
20.30 - 21.00  Afsluiting en mo-
gelijkheid tot borrelen.

Meer informatie
Wilt u zich aanmelden of heeft u 
hierover nog vragen, neem dan 
contact op met de heer Marco 
Witlox (vertegenwoordiger ver-
blijfsaccommodaties SRP), 
tel.: 06-53224220 of 
Kim Hendrix (gemeente), 
tel.: (0413) 481 911.

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 19 t/m 23 maart 
2012 vindt er een militaire oefening 
plaats binnen de gemeente. 
De oefening wordt gehouden in het 
kader van het opleiden en oefenen 
infanteristen. Praktisch gezien houdt 

dit in dat militairen het offensieve- 
en defensieve gevecht beoefenen. 
Hiervoor worden anti tankstellingen 
verkend en betrokken. De militairen 
verplaatsen alleen over openbare 
wegen en zoveel mogelijk buiten de 

bebouwde kom.

Aan deze oefening nemen 20 per-
sonen en 6 militaire pantserwiel-
voertuigen deel. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van oefenmunitie. 

‘Uit met ouders’ in Sint-Oedenrode
Het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) organiseert in samenwer-
king met onderstaande cafés, 
politie, gemeente, GGD, Novadic-
Kentron en jongerenwerk Salus: 
‘Uit met ouders’. Een informa-
tieve kroegentocht voor ouders 
in de gemeente Sint-Oedenrode 
op woensdag 21 maart van 19.00 
tot 22.00 uur (start gemeentehuis 
Sint-Oedenrode).

Wilt u weten waar tieners tijdens 
het uitgaan verblijven en waar zij 
tegen aan kunnen lopen? Ga dan 

mee met ‘Uit met Ouders’ in Sint-
Oedenrode op woensdag 21 maart 
aanstaande. Het is een actie om 
ouders van jongeren in de leeftijd 
van 12 tot en met 17 jaar te infor-
meren over verschillende aspecten 
van uitgaan in Sint-Oedenrode.

Na een korte inleiding gaan we 
naar het uitgaansgebied. Daar be-
zoeken raadsleden en ouders in 
groepen verschillende cafés. In elk 
café wordt een korte presentatie 
gegeven over de thema’s:

‘Alcohol en jongeren’ door de 
GGD, Café van Ouds 

‘Drugs en jongeren’ door Novadic 
Kentron, Mariëndael

‘Uitgaan en Veiligheid’ door Politie 
en portier, Café ‘t Pumpke    
  
Vertoning van de film ‘Bezopen’, 
jongerencentrum De Werf 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd dan kunt u 
zich uiterlijk 16 maart 2012 aan-
melden door een email te sturen 
naar info@cjggeeftantwoord.nl. 
Vermeld uw contactgegevens en 
het aantal personen. U kunt ook 
bellen naar 0800-254 00 00. Hier 
kunt u ook terecht voor eventuele 
vragen.
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Rijtvenweg 8  5491 PJ 08-03-2012 Plaatsen kantine met overkapping
Vresselseweg 38  5491 PD 08-03-2012 Kappen 2 eiken
Dommelrodelaan 14 5492 GJ 02-03-2012 Plaatsen dakopbouw
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Broekdijk 11 5492 TV  08-03-2012 Kappen van 1 populier
Sluitappel 65 5491 TS  08-03-2012 Plaatsen gevelreclame
Nijnselseweg 42 5492 HE  12-03-2012 Maken 2e inrit/uitweg
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Bremhorst 2 a 5491 LR 07-03-2012 Brandveilig gebruik kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 6 maart tot en met 12 maart 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van de heer W. van der Heijden voor het organiseren van Beachhockey Rooi op 28 en 29 augustus 2012 op 
het evenemententerrein in sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
- Van mevrouw I. Blanck voor het organiseren van een straatfeest op 23 juni 2012 in speeltuin Haverland te 
Sint-Oedenrode.
- Van projectgroep Vlagheide voor het organiseren van de open dag Masterplan Vlagheide op 28 mei 2012 
in het gebied Vlagheide Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan de heer R. Verhagen voor het organiseren van een straatfeest op 14 april 2012 in de Bernhardstraat 
te Sint-Oedenrode.
- Aan Hendig Zat / Zwoele Ridders voor het organiseren van een veldschuurfeest op 31 maart 2012 op het 
terrein   Waterhoef 2 te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Melding meerjarenvergunning 
 - Van wijkvereniging Eerschot voor het organiseren van een buitenspeeldag/straatspeeldag op 13 juni 2012 
in de Hertog Janstraat te Sint-Oedenrode.

112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Politie treedt op tegen alcohol in 
het verkeer
De politie heeft in de nacht van 
zaterdag op zondag op meerdere 
plaatsen in de regio alcoholcon-
troles gehouden.Totaal 468 be-
stuurders werden door het team 
verkeershandhaving gecontroleerd

Op de Molenweg werd rond mid-
dernacht een 41-jarige Pool aan-
gehouden die niet alleen vijf keer 
te veel alcohol had gedronken, 
maar vervolgens ook nog zonder 
geldig Nederlands rijbewijs rond 
reed. De man woont volgens ei-
gen zeggen al meerdere jaren in 
Nederland en had alleen maar 

een Pools rijbewijs. 

Van een 32-jarige inwoner van 
Sint Oedenrode werd het rij-
bewijs afgenomen nadat hij op 
het Odapad door surveillerende 
agenten was betrapt toen hij on-
der invloed reed. Hij bleek bijna 
vier maal te veel te hebben ge-
dronken. 

Op de Schijndelseweg in Sint Oe-
denrode werd het rijbewijs van 
een 27-jarige inwoner van Liemp-
de ingevorderd. Hij had namelijk 
bijna drie keer te veel gedronken.

Bestelbusje afgebrand op A50 Son   
Om kwart over 10 gisteravond 
werd de brandweer opgeroe-
pen voor een autobrand op de 
A50 bij Son. Alhoewel de brand-
weerlieden snel ter plaatse waren 
konden zij niet voorkomen dat 
het busje totaal is afgebrand. Een 
aan het busje bevestigde aan-
hanger kon wel gered worden 
van de verwoestende vlammen.
(bron: 112 brabantnieuws)

Binnenbrand in bedrijfspand Nijnsel 

Nijnsel - De brandweer van St. 
Oedenrode werd vanavond op-

geroepen voor een industriebrand 
aan de Ambachtsweg in Nijn-
sel. De brandweer die ter plaatse 
kwam met 2 tankautospuiten 
en een hulpverleningsvoertuig 
konden constateren dat het ver-
moedelijk om een doorgebrande 
Tl-buis ging. De brandweer heeft 
geen verdere schade gemaakt 
door blus werkzaamheden.
(bron: 112 brabantnieuws)

Regeling bijzondere bijstand
Regeling bijzondere bijstand € 200, 
- per jaar voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen 2012
Sint-Oedenrode verstrekt € 200, 
- per volwassene per jaar aan bij-
zondere bijstand aan gehandicap-
ten, chronisch zieken en ouderen. 
Zij hebben als gevolg van hun 
omstandigheden vaak verborgen 
méérkosten, die niet of slechts ge-
deeltelijk door andere regelingen 
worden vergoed. 

Wie komt ervoor in aanmerking?
U komt in aanmerking als u:
• langdurig bent aangewezen op 
thuiszorg/hulp bij het huishouden 
(minimaal 6 maanden), en/ of
• aangewezen bent op hulpmidde-
len voor wonen, werk of vervoer, 
en /of
• een arbeidsongeschiktheid(suitk
ering) hebt van 80-100%, en /of
• door het CAK bent aangemerkt 
als chronisch ziek en recht heeft op 
de compensatie eigen risico, en/of
• 65 jaar bent of ouder.

Voorwaarden
Per 1 januari 2012 mag uw inko-
men netto per maand, exclusief va-
kantietoeslag, niet hoger zijn dan: 

voor personen jonger dan 65 jaar:
Gezin, gehuwden/samenwonenden 
€ 1.397, -
Gezin, gehuwden/samenwonen-
den die kosten kunnen delen  
€ 1.257, -
Alleenstaande ouders    
€ 1.257, -
Alleenstaande ouder die kosten 
kan delen    
€ 1.117, -
Alleenstaande 
€    977, -
Alleenstaande die kosten kan delen  
€    838, -
voor personen van 65 jaar of ouder:
Gezin, gehuwden/samenwonenden  
€ 1.476, -
Alleenstaande ouder    
€ 1.350, -
Alleenstaande     
€ 1.073, -

Uw vermogen mag niet meer be-
dragen dan:
- Alleenstaanden     
€   5.685, - 
- Alleenstaande ouders en gehuwden  
€ 11.370, -

Bij een hoger inkomen of vermo-
gen bestaat geen recht op de bij-
drage, ook niet op een gedeelte.

Nieuw in de WWB is per 1 januari 
2012 het begrip: gezin.
Een gezin bent u als u samen met 
uw partner, kinderen en/of (een 
van) uw ouders in een huis woont. 
Het gezamenlijk inkomen van de 
tot het gezin behorende personen 
wordt getoetst aan bovenstaande 
inkomensgrenzen. 

Op werkdagen kunt u tussen 09.00 
en 12.30 uur op het Publieksplein 
een aanvraagformulier ophalen . 
U kunt ook telefonisch vragen om 
toezending van een aanvraagfor-
mulier, (0413) 481 911.

Schoonmaakdag 
een succes
Het gemeentebestuur bedankt alle 
vrijwilligers, jong en oud, die afge-
lopen zaterdag hun handen heb-
ben uitgestoken.
 Het was weer een succes. 
Onze missie is: “Een zwerfvuilloos 
dorp”.

Slophoosweg afgesloten voor door-
gaand verkeer van 19 tot 30 maart 
In verband met werkzaamheden 
door de Gasunie wordt de Slophoos-
weg twee weken afgesloten voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer.  
De werkzaamheden worden in twee 
fases uitgevoerd. Van 19 tot en met 
23 maart wordt het wegvak tussen 

de Baars en de Pastoor Smitsstraat 
afgesloten. In de week van 26 tot 
en met 30 maart wordt in het weg-
vak tussen de Baars en de spoorlijn 
gewerkt. Het is de bedoeling dat de 
weg in het tussenliggende weekend 
open is voor alle verkeer.

www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-47 71 02

Geopend: maandag t/m donderdag 16:00 - 21:00
vrijdag t/m zaterdag 16:00 - 22:00

zondag en feestdagen 12:00 - 22:00

Lopend buffet:
Volwassenen € 16,80

65+ € 15,80
(excl. consumpties)

(excl. consumpties)

€ 14,80

Tegen inlevering van deze bon
Lopend bu�et 
voor max. 4 personen 

voor € 14,80 p.p.
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Wie herkent mensen op deze foto en wie weet waar de foto gemaakt is?

Mevrouw van Hastenberg leverde de foto in en is ook benieuwd. Ze gaf aan dat hij ongeveer in 1925 is 
gemaakt. Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl of bel naar 0413-479322. Binnenlopen in ons 
kantoor mag ook. De koffie staat klaar op Heuvel 17 in Sint-Oedenrode.

Oplossing week 10: 
De naam van de boerderij is Morgensop. Deze staat aan de 
De Morgensop bewoond door de Fam. Lodewijks. 
Met vriendelijke groet, fred van de Laar.

Deze boerderij staat aan De Morgensop. Ik heb er laatst nog foto’s van gemaakt. 
jan Ebbenn

De boerderij op de foto is de boerderij van familie Lodewijks aan De Morgensop. 
Afzender: dhr. Hellings

De afgebeelde boerderij staat aan de morgensop 10. Volgens mij is deze oude boerderij een van de mooiste 
van Rooi. De bewoner van deze schitterende boerderij is de heer Jan Lodewijks. 
theo van der Zanden

“Morgensop”  van  Mina Lodewijks. 
Inzender: anoniem!

Morgensop 8 van Jan Lodewijks. 
Afzender: A. van der Zanden

De boerderij is van J. Lodewijks op Morgensop 8.
In het huis woonde vroeger een (oud)tante van mij met haar 
zoon, huidige eigenaar en bewoner Jan. We wandelden vroe-
ger vaak op zondag ( als Rhode niet hoefde te voetballen!...) 
naar ons “tante Mina” en kregen dan altijd een besmeerde 
beschuit met ‘n “kuukske” d’r bovenop. De boerderij zelf 
heeft nooit een eigen naam gehad. De straat heet Morgensop.
 
Anita van Esch- van Gerwen, dochter van “jan d’n baaij”
Marijnenstraat 26

De Morgensop van Jan Lodewijks
Ingezonden door: p.A. Corsten, De Heihoef 4, Zijtaart.

Historische beelden
Te koop/Te huur

FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex
(bedrijventerrein Nijnsel)
Nijverheidsweg 4. Tel: 476805
--------------------------------------
KAARSEN!!! voor huwelijk, com-
munie doop, uitvaart, jubileum e.a.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Wandellaars opgelet. New Balance 
wandelschoenen, bekent als dé 
Nijmeegse 4-daagse schoen, nu 
van 99,95 voor 69,95. 
Voor dames en heren! Ook veel 
andere merken: Lowa, Merrell, Sa-
lamon, Han wag, Teva, Ecco, Asics 
en Hi-Tec. 
Voor advies en nazorg: 
van de Kamp Sport, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
--------------------------------------
BEDRUKKINGEN: laat uw (sport)
kleding bedrukken, vanaf € 7,98.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Uitnodigingen, bedankkaartjes, 
geboortekaartjes.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Appartement te huur 
in het centrum.
Tel. 473290
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
ERKENDE OFFICIËLE PASFOTO’S.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Bedrijfsru imte te huur 
in Sint-Oedenrode.
Oppervlakte 175 m2, 225 m2, 390 
m2, 400 m2Tel. 473290
--------------------------------------
Wandellaars opgelet. New Balance 
wandelschoenen, bekent als dé 
Nijmeegse 4-daagse schoen, nu 
van 99,95 voor 69,95. 
Voor dames en heren! Ook veel 
andere merken: Lowa, Merrell, Sa-

lamon, Han wag, Teva, Ecco, Asics 
en Hi-Tec. 
Voor advies en nazorg: 
van de Kamp Sport, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie!
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Paasweekend vr/di eur 500,00 en 
1e week meivakantie EUR 625,00.
Maand augustus ook nog vrij!
Andere periode’s op aanvraag. 
Info@robbescheuten.nl
06-53231903
--------------------------------------

Gezocht

GEZOCHT ACNE 
EXAMEN MODEL!
Heb of ken je iemand met 
puistjes en meeëters en wil
je hier graag vanaf, neem dan 
voor 19 maart contact op met 
Schoonheidssalon First You 
0413-470610
(Vergoeding 5 acne behandelingen)
--------------------------------------
Gezocht betrouwbare hulp in de 
huishouding! Bij voorkeur 3 uur 
per week op maandag, dinsdag of 
vrijdag. Fam. van de Kerkhof 
06-51338432 (na 18.00 uur).
--------------------------------------
Gezocht; huishoudelijke hulp voor 
2 x 3 uur per week.
Tel. 06-46065021
--------------------------------------

Aangeboden

Man zoekt tuinen om te onder-
houden. 
Tel: 06-20933850
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------
Voor kleine klussen en montages 
in/aan huis bel RN Solutions
Tel. 06-20534852
--------------------------------------
Man zoekt tuinen om te onder-
houden.
Tel: 06-20933850
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl.
--------------------------------------
Fit en Vitaal voelen met
de beste Aloë Vera ?
Meer info ? Bel of mail ons:
06-16138743 / 0413-209025
www.maria.myflpbiz.com
Mariahout
--------------------------------------

Personeel

Aspergestekers gevraagd. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Toon Vervoort  06-
51310576. Vervoort asperges te 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Cursussen/workshops

Dinsdag 3 april vervolgcursus fo-
tografie. www.deinspiratiestudio.nl 
voor meer informatie of 
06-24218117.
--------------------------------------
Percussie-Mozaïek- Glaskralen-
Schilderen-Masker. Anjo Brohm 
0413-473588
www.atelierdemuze.nl

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed

--------------------------------------
Donderdag 5 april basiscursus fo-
tografie. www.deinspiratiestudio.nl 
voor meer informatie of 
06-24218117.
--------------------------------------
Neem jij tijd voor jezelf?
Kijk voor meer info over yoga en 
massage op www.de-bodhiboom.
nl  of bel:06-52 21 36 52.
--------------------------------------

Dieren
WWW.HONDENSCHOOL
HETROOIKE.NL 
Het adres voor PUPPY- & gehoor-
zaamheidscursussen.
Maak kans op een V.I.P. arrange-
ment voor de DOG-WHISPERER !
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 of zie site.
--------------------------------------
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Liedjes over Rooi

We zochten liedjes over Rooi. In totaal 35 items waarvan ik dacht dat ze 
moeite waard waren om vast te leggen op een dubbel CD.
Daarbij is niet altijd uitgegaan van de kwaliteit want soms gebruikten we 
authentieke opnames, en ontbrak het  ons aan de financiële middelen om 
alles opnieuw op te nemen, het betreft overigens  maar enkele liedjes die 
dat aangaande.. Sommige mensen maakten daar opmerkingen over, wat 
daarbij opvalt is dat het  juist die mensen zijn die zelf nooit iets organiseren 
of nooit eens hun nek uitsteken, maar  ons  optimisme  zal het altijd win-
nen van  hun negativiteit.
Liedjes over een stuk geschiedenis van Rooi, zoals de Moord op de direc-
teur van de melkfabriek, het Stedenspellied, lied voor onze nieuwe bis-
schop, de terugkomst van Indiër gangers in Nijnsel.
Liedjes over Boskant, Nijnsel en ook Olland. Dit alles is vastgelegd voor het 
nageslacht. Als we dit niet gedaan zouden hebben, is het weg, en nooit 
meer te achterhalen.
De dubbel-CD is  te koop bij Roxs Elektro en natuurlijk is dit een prachtig 
Roois document welk zeer geschikt is als een cadeau voor Rooise mensen. 
Oh ja, om te laten horen hoe het Roois van vroeger echt moet klinken 
hebben we er ook 2 verhalen opgezet van Bertus van der Zanden en van 
Thieu Sijbers.
Moet het nu altijd over Rooi gaan hoor ik U denken; Het antwoord is :ja., 
want ‘nne beer kent nege liedjes en ze gaon allemaol over honing.

     
     Nico van de Wetering
     SINT-OEDENRODE

Rois Praotje

Bakkerij Bekkers genomineerd 
voor bakker met ster

De genomineer-
den voor de ver-
kiezing “Bakker 
met Ster” zijn 
bekend. Maar 
liefst 3 van de 7 
winkels van Bak-

kerij Bekkers zijn genomineerd. 
Daarmee behoren zij tot de abso-
lute top van bakkend Nederland. 
De komende maanden zullen zij 
met nog ruim 50 winkels strijden 
om uiteindelijk 1, 2 of 3 sterren te 
bemachtigen. Op 26 april 2012 
zal bekend worden gemaakt of 
Bakkerij Bekkers zich “Bakker met 
Ster” mag noemen.

‘Genomineerd worden is al erg 
leuk…’, aldus Alexander van Bak-
kerij Bekkers.  ‘…maar nu we geno-
mineerd zijn gaat de wedstrijd voor 
ons en onze medewerkers nóg meer 
leven. Zijn wij de ideale bakker voor 
Sint-Oedenrode,Schijndel,Son en 
omgeving? Onze teams zullen alles 
op alles zetten om de felbegeerde 
Ster(ren) binnen te halen’, aldus 
Alexander.

De verkiezing “Bakker met Ster” 
wordt dit jaar voor de vierde keer 
georganiseerd met als doel het 
verhogen van het niveau van de 
gehele bedrijfstak.   

advertorial

Nieuwe tijd Gesprek te Pas
De themawande-
ling vanuit het 
Damiaancentrum 
in Sint-Oedenro-
de begint op zon-
dag 18 maart een 
half uur vroeger 
dan voorheen, dus 

om 10.00 uur, en wordt om 12.00 
uur afgesloten. Het “Gesprek te 
Pas” gaat deze keer over “solida-
riteit”. Wat is dat eigenlijk, waar-
uit blijkt solidariteit, waarmee of 
met wie ben je solidair? Deze en 
dergelijke vragen komen aan de 
orde bij het Gesprek te Pas. Wie 
wil deelnemen meldt zich op zon-
dag 18 maart om 10.00 uur bij het 
Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 
5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De wandeling zelf duurt 
een uur en kan dicht “bij huis” blij-

ven of wat verder in de omgeving 
voeren. Met deze wandelingen 
hoopt Damiaancentrum Nederland 
mensen met elkaar te laten praten 
over zichzelf en zaken, waarover 
we het in het algemeen niet zo 
vaak hebben. Al wandelend kun-
nen de deelnemers hun eigen ver-
haal 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 maatschappelij-
ke werkelijkheid en onze rol daarin. 
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
Onze kosten bedragen per deelne-
mer aan het ‘Gesprek te Pas’ onge-
veer 4 euro, wij zijn tevreden met 
elke bijdrage naar draagkracht. 

Zie ook www.damiaancentrum.nl  
Voor alle informatie: 
tel. 0413-291200 of 
06-10223044.

De Kobo eReader Touch™ is gekozen 

tot beste eReader door Wired Magazine

Ga nu naar uw Blz.-boekhandel om kennis 

te maken met de Kobo eReader Touch™

129,-

Nu bij uw Blz.-boekhandel: 
de Kobo eReader Touch™

Wereldwijd maken al 7 miljoen mensen gebruik van Kobo. 
Nu is Kobo in Nederland bij de Blz.-boekhandel!

 Meer dan 2,5 miljoen eBooks
 Ontdek de wereld van social reading met Reading Life™

 Lees uw eBook door op uw andere apparaten (smartphone, pc, tablet)
 Handzaam formaat
 Dankzij het e-inkscherm geen vermoeide ogen.

IEDERE BLADZIJDE EEN EIGEN VERHAAL

Boekhandel ’t Paperas - Tel: 0413-473919 - info@paperas.nl

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

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

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE 
VOORJAARSCOLLECTIE 

IS ZO MOOI……
ONZE MERKEN

Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System – Bomba
CKS Claesen’s – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter

MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset Retour 
Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – BOR*Z – Monta 

Scotch Shrunk

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Voor een 
leVen lang 

Veilig 
onderweg

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

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
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Ibo van Leur nieuwe locatie-
regisseur MiK-Pieter Brueghel
Per februari 2012 is Ibo van Leur 
aangesteld als nieuwe ‘locatiere-
gisseur’ van MiK-Pieter Brueghel 
Veghel. Sinds 2012 zijn MiK Kun-
steducatie en Pieter Brueghel één 
organisatie. Door deze fusie zijn 
de kunstdisciplines beeldend, 
dans, muziek en theater bij  MiK-
Pieter Brueghel samen gekomen. 
Tegelijkertijd wordt de gerenom-
meerde beeldende expertise van 
Pieter Brueghel nu breed ingezet 
binnen tien gemeenten in de regio.

Van Leur is sinds 2003 in diverse 
managementfuncties werkzaam 
voor MiK Kunsteducatie. Hij heeft 
een professionele achtergrond in 
de muziek en studeerde piano aan 

de conservatoria van Den Haag en 
Arnhem. De fusie tussen MiK en 
Pieter Brueghel biedt volgens Van 
Leur nieuwe kansen tot een nog 
nadrukkelijkere profilering als or-
ganisatie voor kunst en cultuur in 
de regio Zuid-Oost Brabant.  

MiK Kunsteducatie verzorgt kunst-
onderwijs op ruim vijftig leslocaties 
binnen tien gemeenten:Veghel, 
Uden, Boxtel, Haaren, Schijndel, 
Sint-Michielsgestel, Vught, Boekel, 
Sint-Oedenrode en Son en Breu-
gel.  Vier locatieregisseurs zijn ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van MiK Kunsteduca-
tie. Algemeen directeur van het 
MiK is Laurens Felix.

Smaak- en proeflessen bij AH voor BS de Kienehoef 
en BS Dommelrode 
Albert Heijn wil een gezonde leef-
stijl voor kinderen leuk maken en 
biedt daarom groep 6 en 7 van Bs 
de Kienehoef en Bs Dommelrode 
smaak- en proeflessen aan. In deze 
lessen wordt gezonde voeding op 
een interactieve manier onder de 
aandacht van de leerlingen gebracht. 

De smaak- en proeflessen op don-
derdag 15 maart leren leerlingen 
van groep 6 hoe smaak werkt en 
hoe ze verschillende smaken kun-
nen onderscheiden. Ook maken 
de lessen duidelijk waarom gezond 
eten en drinken belangrijk is voor 
hun lichaam. Leerlingen in groep 7 

leren welke functies verschillende 
voedingsstoffen hebben voor het li-
chaam. Daarnaast ontdekken ze ‘als 
kleine professoren’ op een interac-
tieve manier in welke producten van 
de Schijf van Vijf goede voedings-
stoffen zitten. Bij de lespakketten 
horen ook weer gratis boodschap-
penpakketten die op donderdag 15 
maart afgehaald kunnen worden bij 
de Albert Heijn in Sint-Oedenrode. 
Dit jaar nemen 160.000 leerlin-
gen in heel Nederland deel aan de 
smaak- en proeflessen. 

Ik eet het beter
De smaak- en proeflessen maken 

onderdeel uit van het Ik eet het 
beter-programma. Ik eet het be-
ter is het overkoepelend educatief 
platform van Albert Heijn gericht 
op kinderen in groep 5, 6, 7 en 8. 
Onder dit platform vallen verschil-
lende initiatieven die leerlingen 
actief aanzetten tot een gezond 
voedingspatroon waaronder in 
maart de smaak- en proeflessen 
voor groep 6 en 7 en in april de 
KlasseLunch voor groep 8. De 
lesmaterialen zijn ontwikkeld in 
samenwerking met externe onder-
wijsspecialisten en met advies van 
het Voedingcentrum. 

Stichting MaSi geeft weeskinderen onderdak  
Er zijn steeds meer mensen die 
begaan zijn met kleine kinderen 
in arme gebieden van de wereld. 
Zo ook Ilse van den Bergh-Ras en 
Anja Oppers. 
 
De in Sint-Oedenrode geboren 
Anja Oppers was samen met haar 
Sonse dorpsgenoot Ilse van den 
Bergh in Port Elizabeth (Zuid-
Afrika) om daar vrijwilligerswerk 
te doen voor het Human Dignity 
Centrum. Een organisatie die de 
allerarmsten helpt in een Town-
ship. Hun belangrijkste taak was 
om als assistent te helpen op een 
school. Soms gingen ze naar het 
Township om te kijken of ze de 
kinderen ook thuis konden hel-
pen. Zo kwamen ze op een dag 
bij een huisje terecht om eten 
te brengen. Daar troffen ze een 
jonge vrouw op bed aan in erbar-
melijke omstandigheden. Ze was 
doodziek, in de laatste fase van 
Aids.  Een dag later ging Ilse te-
rug om het huisje op te knappen. 
De vrouw was al naar het zie-
kenhuis gebracht. Haar kindjes, 
Masixole (7) en Sipho (3), bleven 
achter. 

Moeder Zoleka stierf twee dagen 
later en Afrika was weer twee 
weeskindjes rijker.  
 
De dames besloten dat ze deze 

jongens niet aan hun lot over 
konden laten en richtten een 
stichting op: Stichting MaSi. Met 
een vaste maandelijkse bijdrage 
willen ze Masixole in staat stel-
len om naar de basisschool met 
naschoolse opvang te gaan. Voor 
Sipho wordt op dit moment ge-
zocht naar een peuterklas. 
 
In oktober zijn Ilse en Anja terug-
gegaan naar Zuid-Afrika om een 
school uit te zoeken. Ook hebben 
zij geregeld dat Masi en Sipho  bij 
een tante konden gaan wonen. 
Helaas vertrok die weer snel en 
wonen ze nu bij een oom. Vaak 
hebben ze te weinig eten en krij-
gen ze nauwelijks aandacht. Ge-
lukkig heeft de Stichting een fi-
nanciële medewerker ter plaatse 
gevonden die ervoor zorgt dat 
het geld wordt besteed aan de 
kinderen. Binnenkort  gaat Ilse 
zelf kijken hoe het met de twee 
jongens is.  

En er valt goed nieuws te melden. 
Ze hebben inmiddels vrijwel zeker 
een gastgezin gevonden.  Een ge-
zin wat eigenlijk is te vergelijken 
met hier. Op dit moment heeft dit 
project dus twee bedjes leeg. Dat 
komt als een geschenk uit de he-
mel.  Als het goed is hebben de kin-
deren weer snel een vaste thuissitu-
atie. Natuurlijk is dat heel belangrijk 

voor kindjes van 3 en 7 jaar.

Stichting MaSi heeft een web-
site waarop iedereen kan lezen 
hoe het gaat met Masixole en 
Sipho.  www.masifoundation.org 
Stichting MaSi is op zoek naar 
mensen die ze willen helpen. Dit 
kan met een eenmalige donatie, 
maar voor meer continuïteit en 
om onze jongens een zekere toe-
komst te geven biedt een maan-
delijkse donatie meer zekerheid. 

Kijk op de site en help om verschil 
te kunnen maken.

Het rekeningnummer is: 
25.44.13.242 Stichting MaSi, 
Triodos Bank. IBAN: NL51 
TRIO 0254 4132 42.

Stichting MaSi staat ANBI gere-
gistreerd bij de belastingdienst. 
Allemaal hartelijk dank, namens 
Ilse van de Bergh-Ras en Anja 
Oppers 

m a k e l a a r d i j  b v

m a k e l a a r d i j  b v

m a k e l a a r d i j  b v

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Hertog Hendrikstraat 12
5492BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768

www.vandekampschoenenensport.nl

Wandelaars opgelet!
 New Balance wandelschoenen, 
bekent als dé Nijmeegse 4-daagse schoen, 

nu van 99,95 voor 69,95 
Voor dames en heren!

Gitaarclub Ancora stopt volgend jaar
Ancora, de gitaarclub uit Nijnsel, 
hangt eind volgend jaar de gitaar 
aan de wilgen. Figuurlijk tenmin-
ste. Want Wim Foolen, de oprich-
ter van de hechte gitaarclub, stopt 
er mee na 55 jaar. “As gij d’r mee 
ophoudt, dan stoppen wij d’r ok 
mee!” zeiden de leden. 

Zoiets doet natuurlijk wel iets met 
je. Maar vooral vindt Wim het heel 
jammer dat er geen opvolger voor 
hem is. “Drie keer heb ik een ad-
vertentie gezet voor een dirigent, 
drie keer heb ik geen enkele re-
actie gehad,” aldus Foolen. “Het 
was eigenlijk niet de bedoeling om 
hiermee naar buiten te komen. In 
een vergadering hebben we af-
gesproken om het stil te houden 
maar het is toch uitgelekt naar de 
krant.”

Eind 2013 bestaat Ancora zelf ook 
55 jaar. Een goed moment om er 
dan een punt achter te zetten, 
aldus Wim. De leeftijd en de ge-
zondheid spelen daar een belang-
rijke rol in.

Er zal wel een flink gat vallen, 
meent hij. “Ze kennen ons overal. 
Niet alleen hier, we hebben op veel 
meer plaatsen gespeeld. In Eind-
hoven kennen ze ons bijvoorbeeld 
nog beter dan in Rooi.”  Ancora 
heeft op dit moment 25 leden. 

Twitter-actie Alliance Gastronomi-
que & Energy4All in restaurants

Bekende Nederlanders zetten zich 
in voor kinderen met energiestof-
wisselingsziekten

Culinair samenwerkingsverband 
Alliance Gastronomique en Ener-
gy4All organiseren een lande-
lijke actie in 35 restaurants en via 
Twitter. Aanleiding is het 45-jarig 
bestaan van Alliance Gastronomi-
que. Voor elke gast die 21 maart 
een van de Alliance-restaurants 
bezoekt tijdens lunch of diner 
wordt 4,50 euro overgemaakt aan 
Energy4All. Daarnaast is het doel 
om meer naamsbekendheid te ge-
neren voor energiestofwisselings-

ziekten. Elke week worden er 1 à 
2 kinderen in Nederland geboren 
met een energiestofwisselingsziek-
te. 50% van deze kinderen over-
lijdt voor hun 10e levensjaar. 70% 
wordt geen 18. Er is nog  geen 
behandeling voor deze ernstige 
ziekten. Diverse bekende Neder-
landers werken belangeloos mee 
aan deze actie.
De actie wordt van 22 februari tot 
en met 21 maart op Twitter en in 
de restaurants onder de aandacht 
gebracht.

Voor meer informatie kijk op 
mooirooi.nl
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Eerlijk
over geld

Uw onafhankelijk financieel dienstverlener 
voor particulier en ondernemer

24 uur per dag 7 dagen in de week
013-5142181✆

Teunisse & Schoones
Willibrordstraat 15
5091 CC Oost- West- en Middelbeers
www.tsgroep.nl

Eerlijk
over geldEerlijk advies, zonder provisie

 

Uw voordelen:
•  De adviseur brengt samen met u uw financiële wensen en risico`s in kaart
•  U krijgt een onafhankelijk, transparant advies van een deskundig, gediplomeerd adviseur
•  U betaald geen provisie, maar spreekt een prijs af met uw adviseur
•  U hoeft geen vrije dag op te nemen, de adviseur komt overdag en ’s avonds bij u thuis
     
Kijk op onze site www.tsgroep.nl of bel voor een afspraak 013-5142181.

Financiële planning en hypotheken         RegioBank          Schadeverzekeringen  Pensioen

TEUNISSE EN SCHOONES: eerlijk duurt het langst
De financiële wereld heeft zware 
stormen doorstaan, en de wind is 
nog niet gaan liggen. Een goed 
moment om eens om de tafel te 
gaan met Gerard der Kinderen, 
commercieel directeur van Teu-
nisse en Schoones. Wie daar in 
Rooi en omstreken nog nooit van 
gehoord heeft, mag zijn vinger 
opsteken. Een korte introductie 
graag. 

“Wij zijn uitgegroeid tot een pro-
fessioneel onafhankelijk financieel 
advieskantoor, gespecialiseerd in 
schadeverzekeringen, hypothe-
ken en financiële planning, met 
zo’n vijftienduizend klanten in 
Brabant,” begint de commercieel 
directeur. “Twintig medewerkers 
geven een persoonlijk advies, de 
eigenaren zijn John Teunisse en 
Eddy Smoorenburg. Kijk voor een 
eerste indruk maar eens op  www.
tsgroep.nl”

Eerlijk over geld
Waarom Teunisse en Schoones? 
“Onder andere vanwege de lage 
premie, doordat wij geen provisie 
berekenen. U betaalt ons uitslui-
tend voor advies en bemidde-
ling. Een offerte vooraf, de eerste 
inventarisatieronde is gratis. Al-

les ligt vast. Wij zijn eerlijk over 
geld. Samen zoeken wij de beste 
aanbieders uit de “financiële su-
permarkt.” Ook een “second opi-
nion” is mogelijk.” 

Eerlijke concurrentie.
Der Kinderen herneemt “De con-
sument is nu veel beter beschermd 
tegen de wildgroei van provisie-
gerichte advisering. Ook banken 
moeten voortaan inzage geven in 
de verkapte kosten die de consu-
ment moest betalen. 
Wij bieden geen eigen produc-
ten aan; die hebben wij niet eens. 
Daardoor kunnen wij maatwerk 
leveren waarbij alleen het belang 
van u zelf telt.”

Beleggingspolissen (woekerpolis-
sen).
En die verhalen over woekerpolis-
sen dan? “Toen de internationale 
beurskoersen omhoog schoten 
was het afsluiten van zulke be-
leggingspolissen populair. Dat 
verzekeringsmaatschappijen veel 
te hoge kosten berekenden ver-
oorzaakte een storm van protest, 
en terecht. Nederland voelde zich 
bedonderd Gelukkig kregen veel 
Nederlanders een compensatie.”

Compensatieregeling en poli-
scheck.
Stel dat ze mij ook een woe-
kerpolis hebben aangesmeerd. 
Waarom zou ik dan naar Teunisse 
en Schoones gaan? “Door beleg-
gingsproducten met veel lagere 
kosten en de sterk gedaalde pre-
mies van overlijdensrisicoverzeke-
ringen, zijn er nu alternatieven op 
de markt die meer opbrengen, met 
meer zekerheid. De verzekeraars 
verwachten ruim meer dan twee 
miljard uit te gaan keren aan scha-
devergoedingen. Het is niet ieder-
een duidelijk hoe de compensa-
tieregeling werkt. Daarom bieden 
wij een POLISCHECK aan. Veel 
algemene informatie staat ook op 
www.trosradar.nl

Samengevat: elke consument die 
zaken rondom overlijden, wonen, 
arbeidsongeschiktheid en andere 
verzekeringen heeft geregeld, 
zou nu de zaak goed moet laten 
bekijken. Dit kan een betere dek-
king opleveren tegen lagere kos-
ten. Wie wil dat niet? Teunisse & 
Schoones heeft in ieder geval de 
kennis en de mensen in huis om u 
verder te helpen. U weet ons wel 
te vinden.”

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

www.smulders-diervoeders.nl

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

www.smulders-diervoeders.nl

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

LAATSTE WEEK

SALE
HELFT VAN DE HELFT

Lya de Haas en Henny Korsten in de Knoptoren
Lya de Haas en Henny Korsten 
mogen gezien worden als de be-
tere vertalers van het Brabantse 
lied. Al v.a. 1982 staat Lya de 
Haas op de Brabantse podia waar 
later haar man Henny Korsten is 
bijgekomen als vaste begeleider. 
Naast veel eigen werk zingt zij 
ook diverse liedjes met teksten 

van Cor Swanenberg. 

Lya presenteerde jaren lang op 
omroep Brabant het programma 
op z’n Brabants. In 2001 ontvang 
zij de door haar fel begeerde Ad 
de Laat prijs voor alles wat zij op 
het gebied van Brabantse muziek 
heeft gedaan. In 2007 en 2008 

behaalde zij met het door haar ge-
zongen lied Ons Lief Vrouwke een 
vierde plaats in de Brabantse top 
50 van omroep Brabant.

De aanvang van het optreden is 
14.30 uur en de entree bedraagt 
€. 6.00
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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

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12 14

Expositie Jan Sonnemans geopend

Rooi heeft diverse beroemde per-
soonlijkheden voortgebracht. Jan 
Sonnemans (1943-2006) is er 
daar zeker één van. Een kunste-
naar van allure met een eigen stijl, 
die hij in de loop der jaren verder 
ontwikkelde. Zelf noemde hij zijn 
stijl van werken “ Sonnemansis-
me”. Dat hij daarmee de stijl van 
zijn dochter Anne beinvloede zal 
niemand vreemd vinden.

Ricky Sonnemans opende zater-
dag 10 maart de expositie met 
werken van haar man in het Zaken 
en Bestuurscentrum op de hoek 
Lindendijk/Eerschotsestraat.

De ex-
positie is 
samenge-
steld uit 
werken uit 
de periode 
na zijn acade-
mieopleiding. Werken, die ontston-
den vanuit ongekende spirituele in-
gevingen. Van daaruit heeft hij het 
“Sonnemansisme” in de loop der 
jaren verder ontwikkeld. De exposi-
tie is klein, maar intiem en met zorg 
samengesteld. De moeite waard om 
gezien te worden. De expositie is tot 
8 mei 2012 geopend op werkdagen 
van 08.30 – 17.00 uur.

100 jaar Internationale Vrouwendag

De honderdste editie van de In-
ternationale Vrouwendag mocht 
in Rooi met recht 'internationaal' 
genoemd worden. Vrouwen van 
maar liefst veertien verschillen-
de nationaliteiten kwamen op 8 
maart naar de bibliotheek voor het 
vrouwendagontbijt.

De Internationale Vrouwendag her-
denkt de eerste staking van vrouwen 
tegen de slechte omstandigheden 
in de textielindustrie. Tijdens deze 
staking, op 8 maart 1908, eisten de 
vrouwen 'brood en rozen', een eis 
die menige liederenmaker de laatste 
eeuw heeft geïnspireerd. Het voor-
stel om 8 maart uit te roepen tot 

Internationale Vrouwendag kwam 
van de Duitse socialiste Clara Zet-
kin, die het een goed idee vond om 
een dag vóór vrouwenemancipatie 
en tegen vrouwendiscriminatie uit 
te roepen. De eerste Vrouwendag 
in Nederland werd gevierd op 12 
maart 1912. Hier in Sint-Oedenrode 
wordt de Internationale Vrouwen-
dag sinds enige jaren georganiseerd 
door de interculturele werkgroep.
Veel van de meer dan 50 vrouwen 
die voor een gezellige ontmoeting 
naar de bibliotheek kwamen, ko-
men uit landen waar Internationale 
Vrouwendag nog steeds groots ge-
vierd wordt. Maar veel officiëler, 
niet zo gezellig. Voor gezellig moet 

je echt in Nederland zijn, menen ze. 

Het verhaal over het ontstaan van 
de regenboog zette de toon voor 
het thema van deze Vrouwendag: 
we mogen allemaal verschillend 
zijn; zolang we elkaar respecteren 
en waarderen. Het verschil maakt 
de ontmoeting juist interessant. Ie-
dereen ging aan de slag om met pa-
pier en kleurtjes deze boodschap op 
een persoonlijke manier vorm te ge-
ven. In het Nederlands, dat voor een 
deel van de aanwezigen niet hun 
moedertaal is. Maar dat weerhield 
niemand. En zo ging honderd jaar 
Internationale Vrouwendag in Rooi 
gelukkig niet ongemerkt voorbij.
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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

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

T 0413-477605
F 0413-477601

sintoedenrode@abenreclame.nl
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 

Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl
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Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Kiest u ook 
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.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

11

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011
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Tot ZiensIn Onze Showroom!

1a

Rooi mist nipt 1e kievitsei

Nadat zaterdag het eerste kievit-
sei van Nederland was ontdekt, 
bij Heerenveen, trokken enkele 
Rooienaren er een dag later op 
uit, op zoek naar het eerste kievit-
sei van Brabant. 

Toen ze net op weg waren naar 
het voormalige perceel van Goy-
arts,  met de bedoeling om alleen 
vanaf de weg te observeren. trof-
fen ze Nan Visser van weidevogel-
bescherming Schijndel aan. 

Hij had een nest gevonden met 

twee eieren op Schijndels grond-
gebied en wist niet dat het in Bra-
bant nog niet gevonden was.

Miranda Bos van de Rooise Wei-
devogelgroep hielp hem collegiaal 
aan het telefoonnummer voor de 
melding bij Brabants Landschap. 
Toen de Rooienaren  later toch 
besloten om het perceel (op Roois 
grondgebied) op te gaan, was het 
eerste Rooise kievitsei ook gevon-
den, en wel door Ger vd Wijdeven.
Miranda belde meteen de contact-
persoon van Brabants Landschap, 
om te zeggen als het van Schijndel 
niet officieel het eerste zou zijn, 
dat het Rooise team graag voor 
die eer in aanmerking zou komen.
“Als wij het telefoonnummer niet 
hadden doorgegeven, hadden 
wij als eerste de melding kunnen 
doen… Maar eerlijkheid duurt het 
langst!” aldus de eerlijke beller. 
“Volgende keer beter.” 

Planten Kartuizervlechtheg op Kasteren door Ollandse 
en Liempdse kinderen tijdens Nationale Boomfeestdag
Op woensdagmorgen 21 maart 
as. om 09.00 uur start aan de Sa-
vendonkestraat in Liempde een 
bijzondere boomfeestdag. Door 
Ollandse en Liempdse kinderen 
worden struiken geplant die over 
enkele jaren gevlochten worden 
in een kartuizervlechtheg. De 
organisatie is in handen van 
de Natuurwerkgroep Liempde 
die de Liempdse boomfeestdag 
voor de 24ste keer organiseert. 
De plantlocatie was vroeger in 
handen van het Kartuizerkloos-
ter Sinte Sophia van Constanti-
nopel.  Nu zijn het de eigendom-
men van Staatsbosbeheer en van 
de familie L. Peijnenburg.  

De Stichting Kartuizerklooster 
Sinte Sophia van Constantinopel 
is druk doende om aan de ge-
schiedenis van het leven van de 
kartuizers in de Meierij op ver-
scheidene manieren aandacht te 
geven. De markering en land-
schapsversterking van de voor-
malige kartuizereigendommen 
wordt geïnitieerd door Stichting 
Het Groene Woud in Uitvoering. 
De kartuizervlechtheg aan de Sa-
vendonksestraat is een belangrijk 
onderdeel daarvan. De opening 
van de boomfeestdag gebeurt 
door de wethouder Peter van 

de Wiel van de gemeente Boxtel 
die op eigen wijze de grensover-
schrijdende samenwerking  in 
het kader van het project “Kar-
tuizerklooster onthult geheimen 
aan de Dommel“ zal benadruk-
ken.
 
Daarna zal hij samen met wet-
houder Henriëtte van de Berk 
van de gemeente Sint Oeden-
rode en enkele Liempdse en Ol-
landse kinderen de eerste strui-
ken planten.

Korte geschiedenis kartui-
zerklooster Sinte Sophia van 
Constantinopel in Olland en 
Liempde
Kartuizers behoren tot de meest 
strenge kloosterorde die je je kunt 
voorstellen. Door zijn schenking 
van goederen in Olland en Kas-
teren legde in1465 Ludolph van 
de Water, de grondslag voor de 
stichting van een Kartuizerkloos-
ter in het land van de Dommel.  
Onder Dionysius de Kartuizer 
vond in 1465-1466 de bouw 
plaats van een bescheiden kloos-
ter (kapel en vijf cellen) in Olland, 
waarschijnlijk gelegen tussen Ol-
land en Kasteren. De eerste be-
woners waren vijf personen waar 
onder drie monniken. De bewo-

ners zijn er niet lang gebleven. Ze 
vertrokken naar Den Dungen en 
later naar Vught. 

De kartuizers bleven gronden in 
Olland en Kasteren aankopen 
zodat hun bezit in het  stich-
tingsgebied bleef toenemen. De 
landerijen  werden gebruikt voor 
de landbouw. Dat deden de kar-
tuizers door de hoeven te ver-
pachten. De nu nog bestaande 
kartuizerhoeve “Het Groot Duijf-
huijs” op Kasteren is een mooi 
voorbeeld daarvan. De kartuizers 
hadden zoveel bossen op Kaste-
ren dat ze een speciale functiona-
ris, n.l. de Woudgraaf van Kaste-
ren aanstelden om alles rondom 
de bosbouw te regelen. De jonge 
juiste geplante bomen en strui-
ken werden tegen runderen, 
schapen en varkens beschermd 
door vlechtheggen rondom de 
plantplaats aan te brengen. In 
de archieven van de kartuizers is 
gevonden hoe de vlechtheggen 
in  Kasteren en Olland gemaakt 
werden. Het was destijds de ge-
woonte om met runderen e.d. 
de bossen van de gemeenschap-
pelijke gronden te begrazen. Dit 
recht had de gemeenschappen 
van Olland en van Kasteren. 

Bedrijventerrein Nijnsel,
altijd in de weer!

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl
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Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

Janneslandgevoel
Voor alle gasten die hier komen, ho-
pen we natuurlijk op de eerste plaats 
op een leuke vakantie, zowel in de zo-
mer als in de winter. Wij proberen iedereen  een beetje van het 
gevoel mee te geven dat wij hebben ervaren toen wij voor de 
eerste keer op Jannesland waren voor vakantie. 
Het gevoel van ‘thuiskomen’ op een andere plek dan je eigen 
thuis. Een plek van rust, waar veel mag en niets moet, waar je jezelf 
bezig kunt houden met niets. Waar vreemde talen verbroederen 
bij het kampvuur. Een niet bierdrinker die spontaan een pilsje 

drinkt, mensen 
die een hekel 
aan vuur heb-
ben zelf het 
kampvuur aan-
maken. Gasten 
die thuis geen 
energie hebben 
en hier zelfs op 
de mountainbike 
stappen. Wan-
neer je als niet 
visser uit verve-
ling een hengel-
tje uitgooit, iets 

vangt en het ook nog leuk vindt! Kortom, een plek met een 
hoog “cowboy-gehalte”,  waar iedereen zich thuis voelt en 
zichzelf kan zijn. Als je dat zo ervaart... dan heb je het Jannes-
land-gevoel!!

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.

Luch
tpo

st

Expositie FotoclubRooi

Van 24 maart tot en met 30 maart 
a.s. zal FotoclubRooi haar jaarlijkse 
expositie houden. Zowel beneden 
in de hal als boven, aan weerszij-
den van de lift, zal in Zorgcentrum 
Odendael een keur aan foto’s te 
bewonderen zijn. Net als in andere 

jaren laat de FotoclubRooi aan de 
hand van recent werk zien op welk 
niveau ze bezig is.

De collectie bestaat uit drie foto’s 
per deelnemend lid van de foto-
club. Er is geen thema. Alle foto’s 
zijn vrij werk. Er is zowel werk in 
kleur als zwart-wit.

De opening van de expositie is op 
zaterdag 24 maart a.s. om 15:00u. 
Gedurende het weekend zal een 
zo groot mogelijk aantal van de le-
den aanwezig zijn om desgevraagd 
tekst en uitleg te geven bij de foto’s. 
Bezoekers kunnen in dat weekend 
op formuliertjes die ze bij de ingang 
krijgen aangeven welke foto’s hen 
het meeste aanspreken. In een be-
zoekersboek kunnen ze commen-
taar leveren op de  expositie.

FotoclubRooi heeft veel werk en 
tijd besteed  aan de expositie. Ze 
hoopt op een groot aantal bezoe-
kers, die met plezier kennis nemen 
van het fotowerk. 

In Balans counseling verhuisd en uitgebreid

In Balans counseling, van eigena-
resse Kim Rijkers, is verhuisd van 
de Pearl S. Buckstraat op industie-
terrein de Kampen naar Irenestraat 
33. De praktijk, die eerder puur al-
leen voorzag in voedingsadvies, is 
uitgebreid met counseling en life-
stylecoaching.

Kim: “Voorheen richtte ik mij als 
gewichtsconsulent eigenlijk alleen 
op cliënten met over- en onderge-
wicht, maar als snel merkte ik dat 
er achter het overgewicht van de 
cliënt veel meer schuil gaat. Over-
gewicht ontstaat namelijk niet al-
leen door te veel eten. Er is vaak 
een reden waarom iemand eet. 
Naast oog voor gezonde voeding 
richt ik mij voortaan met name op 
de psychosociale reden van het 
overgewicht. Ik kijk naar de ge-

hele mens, het totaalplaatje. Niet 
alleen moet er een verandering 
in eetpatroon plaatsvinden. Ook 
moet er aandacht besteed worden 
aan gedragsverandering, emo-
ties, persoonlijke ontwikkeling en 
blokkades die in de loop der jaren 
(onbewust) zijn opgetreden. Door 
middel van diverse gesprekstech-
nieken en behandelmethodes pro-
beer ik samen met de cliënt tot 
inzichten te komen, waardoor je 
uiteindelijk in staat bent om je eet/
gewichtprobleem aan te pakken. 
Sinds kort coach ik ook gezinnen, 
waarvan een kind overgewicht of 
eetproblemen heeft. Alleen een 
kind begeleiden dat kampt met 
overgewicht of baalt van zijn li-
chaam is onvoldoende, hierin 
moeten ook de ouders en andere 
gezinsleden worden betrokken. 

Het coachen van een gezin geeft 
mij veel voldoening, omdat je zo'n 
kind daarna echt ziet opbloeien, 
schitterend.” 

Counseling is een laagdrempelige 
vorm van psychosociale hulpver-
lening. Eigenlijk is het heel simpel: 
Counseling helpt je om inzicht te 
krijgen in je eigen situatie zodat je 
zelf weer verder kunt als je even 
vastloopt. Dat vastlopen kan op 
verschillende niveaus: werk, stu-
die, gezin, relatie of door grote 
gebeurtenissen in je leven, zoals 
pensioen, krijgen van een kindje, 
scheiding, verlies. Counseling kan 
je helpen om de balans in jezelf 
en je leven terug te vinden en je 
klachten te verminderen. “Samen 
met de cliënt ga ik op zoek naar 
een oplossing binnen de grenzen 
van zijn/haar eigen mogelijkhe-
den”, legt Kim uit. “Counseling 
is redelijk nieuw in Nederland en 
komt eigenlijk uit Engeland. In 
Engeland en Amerika maken veel 
mensen gebruik van counseling en 
ook in Nederland is het ondertus-
sen bewezen effectief.” 

In Balans counseling is met name 
gespecialiseerd in stresscounseling, 
crisiscounseling en counseling bij 
eetproblematiek. Omdat In Balans 
is aangesloten bij een beroepsver-
eniging wordt begeleiding door 
verschillende zorgverzekeraars ver-
goed. Counseling door In Balans is 
niet alleen beschikbaar voor parti-
culieren, ook richt de praktijk zich 
op bedrijven die de vitaliteit van 
hun werknemers wil verhogen en 
het ziekteverzuim willen verlagen. 
www.inbalanscounseling.nl, 
tel: 06-30692134

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
LANGGEVELBOERDERIJ MET CA. 26OO M2 

TUIN EN CULTUURGROND.

 

Stadhuisplein 11 5461 KN Veghel
T. 0413 - 378921 www.raadhage.nl

Kijkdagen:
    

24 en 31 maart 2012
Van 11.00 tot 13.00 uur

Ligging:  Schijndel Borne 36

Bestemming: wonen met mogelijkheid voor evt. boerderij-splitsing.
                         wonen in comb. met huisgebonden beroep of bedrijf 
                         en evt. mantelzorg

Boerderij is aan een grondige renovatie toe, het is geen monument, 
wel karakteristiek en dateert uit 1896.

Inschrijven is mogelijk tot 8 mei a.s. tot 16.00 uur. 
Kontaktpersoon: Theo van Krieken 06-51566910
Inlichtingen en verkoopbrochure verkrijgbaar bij 

Raadhage Makelaardij

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

WERKSCHOENEN

Schoenen Mooi Rooi.indd   1 2/23/2012   10:23:18 AM
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Draai De beste omzet en 
Win € 1000.- en 
een fust bier!

battLe of the
bartenDers
battLe of the
bartenDers

Je krijgt €400.- om samen met 
je vriendengroep van een 
zaterdagavond een topavond met 
entertainment te maken! Draaien 
jullie hiermee de beste omzet, 
dan is die €1000.- en fust bier 
voor jullie!

Draai De beste omzet en 
Win € 1000.- en 
een fust bier!

Kom je nu insc
hrijven 

bij Cafe ‘t Pumpke!

Ook jeugdige belangstelling voor Tommy Wieringa
Niet alleen volwassen mensen van 
boven de veertig gaan naar lezin-
gen van vooraanstaande schrijvers. 
Ook de jeugd gaat vaak een kijkje 
nemen. Dat was afgelopen dins-
dag eveneens het geval tijdens de 
lezing in Kasteel Henkenshage van 
schrijver Tommy Wieringa. Voor 
een select gezelschap las hij voor 
uit zijn werken. Na de lezing lieten 
een aantal aanwezigen hun boek 
signeren door de auteur. En ook 
daar stond weer jeugd in de rij. 

Wieringa schreef eerder onder an-
dere de romans Alles over Tristan 
(2002), Joe Speedboot (2006) en 
Caesarion (2009).  Ik was nooit in 
Isfahaan (2006) bevat een bunde-
ling van zijn reisverhalen. Wieringa’s 
laatste publicatie Ga niet naar zee ( 
2010) bevat een persoonlijke selec-
tie uit de korte stukken die hij eerder 
schreef. Een belangrijk motief hierin 
is de spagaat tussen stad en land, 
tussen drukte en volmaakte rust. 
Momenteel werkt Wieringa aan 
een nieuwe roman met de werktitel 
Exodus, een migratiegeschiedenis.

Een mooie avond in Rooi met 
Tommy Wieringa
Op dinsdag 6 maart , een week 
voor de officiële datum, kreeg 
Rooi, een sprankelend voorproef-
je op de Boekenweek. De Biblio-
theek, het Roois Kultuur Kontakt 
en boekhandel ‘t Paperas  hebben 
raak geschoten door Tommy Wie-
ringa uit te nodigen.

Succesauteur Tommy Wieringa 
neemt  alleen in de maand maart uit-
nodigingen aan voor lezingen, Sint- 
Oedenrode had de primeur. Er was 
geen stoel onbezet in Henkenshage, 
vanaf het begin hield Wieringa met 
zijn plezier in schrijven en zijn le-
venslust het publiek in zijn ban .
Hij gaf ons inkijkjes hoe zijn werk 
tot stand komt, en nam als voor-
beeld Joe Speedboot. Joe Speed-
boot, naar wie zijn eerste suc-
cesroman vernoemd is, is een 
onweerstaanbare, rebelse alles-
kunner. Hij bouwt een vliegtuigje 
om een mooie naturiste in haar 
tuin tezien zonnebaden. De ik-
figuur in het boek is de aan zijn 
rolstoel gekluisterde dorps- en 
klasgenoot ‘Fransje de Arm’, die 
de gebeurtenissen opschrijft.
Als voorbereiding  heeft Tommy 
Wieringa  bij kunstenaar Joost 
Conijn geleerd hoe die zelf een 
vliegtuig bouwde, hij heeft vlieg-

lessen genomen om te ervaren hoe 
vliegen voelt, hij voerde dieptege-
sprekken met een gehandicapte 
vriend, grondige research uitge-
voerd met  tomeloos enthousiasme.
En dan  schrijven, teruggetrokken in 
de stilte van een abdij, geduldig als 
een monnik zulke mooie zinnen for-
muleren, dat één er van tot zijn ver-
rassing bekroond werd met de Tzum-
prijs: ‘de mooiste zin van het jaar’.
‘Een marathonloper, en de sprint 
maakt hem gelukkig. Naast romans 
schrijft Tommy Wieringa columns, 
‘terzijdes’ o.a. voor het dagblad  De 
Pers en iedere week is hij weer heel 
vergenoegd dat hij zijn stukje ‘af’ 
heeft!  Naast anekdotische en filoso-
fische columns klinkt een enkele keer 
zijn diepe zorg door over onze tijd, 
waarin platvloers materialisme de 
maat der dingen dreigt te worden.  
“Een kinderwagen in de gang is de 
doodsteek voor het schrijverschap”, 
de zegswijze gaat niet op voor deze 
schrijver. Hij vadert veel en graag - 
maar de nieuwe roman is klaar, alleen 
de titel ontbreekt nog. Ook aan zo’n 
interessante en geanimeerde avond 
komt een eind, maar gelukkig voor 
zijn lezers ligt binnenkort  ‘de nieuwe 
Tommy Wieringa’ in de boekwinkel!

Mieke van den Hoek

Zondag 8 en maandag 9 april: 

Paasbrunch!
Aanvang: 11.00-14.30 uur

 

€ 22,25 per volwassene
€ 10,95 per kind t/m 12 jaar

 

Kijk voor de complete inhoud van deze brunch 
op onze website: 

www.devriendschapboskant.nl
 

Reserveer nu uw plaatsen, want vol = vol!
 

De Vriendschap, voor al uw feesten en partijen!

Grand café & Partycentrum De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30 5492 EE Sint-Oedenrode (Boskant)  Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl

Beleidsmedewerkers gemeente krijgen bijscholing 
in communiceren 
De beleidsambtenaren van de ge-
meente Sint-Oedenrode moeten 
bijscholing krijgen om beter te 
communiceren.  Dat is nodig van-
wege een groot aantal missers in 
de communicatie bij de gemeente, 
zowel onderling als met de bur-
gers, aldus het college. 

Een memo over dit onderwerp 
staat voor dinsdagavond 13 maart 
op de agenda van de voorberei-

dingscommissie.  Aanleiding hier-
voor was een motie van de DGS, 
gesteund door CDA en BVT, waar-
in het college de opdracht kreeg 
om een onderzoek in te stellen 
naar de oorzaken van de slechte 
communicatie. 

Het bijscholen van de ambtenaren 
is geen eenmalige zaak, aldus het 
college. Door de vele veranderin-
gen in de communicatie tussen 

burgers en gemeente, waardoor 
het contact steeds interactiever 
wordt, moet dit regelmatig de 
aandacht krijgen.
Het memo benadrukt dat de in-
woner geen onderscheid maakt 
tussen de raad, college en alle me-
dewerkers. “Hij/zij heeft te maken 
met: DE GEMEENTE.”  Het stuk 
spreekt overigens alleen over com-
municatietraining voor beleidsme-
dewerkers.
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Expositie Eric van de Ven in Mariëndael

Rooienaar Eric van de Ven stelt 
van 18 maart tot 12 mei zijn schil-
derijen en fotocollages ten toon 
in Mariëndael. In het dagelijks le-
ven is hij docent in kunstvakken, 
kunstcoördinator, coördinator 
internationalisering aan het Pius 
X-college in Bladel. Zijn dochter 
Sofie verzorgt de muzikale omlijs-
ting bij de opening.

Van de Ven brak zijn studie eco-
nomie af voor de Academie voor 
Beeldende Vorming in Tilburg 
waar hij een 5 jarige kunst- en do-

centenopleiding afrondde. 

Hij schildert vaak experimenteel, 
met pigmentpoeder gemengd met  
acryl. De transparante kleurlagen 
schildert hij intuïtief met brede 
kwasten waardoor er evenwijdige 
lijnen op het vlak ontstaan. Hij  be-
schrijft zijn kwaliteiten als lyrisch 
abstract, expressionistisch, monu-
mentaal.

Eric is trots op al zijn werken maar 
deze twee schilderijen behoren 
tot zijn favorieten. De wisselwer-
king tussen vorm en restvorm, de 
beweeglijkheid die erin zit, en de 
kleurenrijkdom maken het voor 
Eric bijzondere werken. 
 
Bij het rechter schilderij uit 2011 
heeft Eric stukken erg vlak inge-
schilderd. Hierdoor ontstaan dui-
delijkere vormen, zowel de vorm 
als de restvorm vallen meer op. 
Hierdoor kwam hij op het idee om 
de vormen meer betekenis te ge-
ven en enkele figuren te gebruiken 
uit “Les demoiselles d’Avignon” 
van Picasso. Zo ontstond het schil-
derij hieronder. Een heel nieuw 
idee en dus weer volop mogelijk-
heden om te ontwikkelen.

De schilderijen gaan allebei over 
een relatie met een vrouw, maar 
ieder op hun eigen manier. 

“Bij het bovenstaande heb ik mijn 
gevoelens heel abstract ingevuld, 
bij het linker schilderij gaat het 
meer over overgave, over kwets-
baarheid” aldus Eric. “Ik merk bij 
het schilderen wat ik ook merk in 
het dagelijks leven: hoe meer ik in 
staat ben om me over te geven, 
om dingen los te laten, om niet 
te forceren, hoe beter het lukt om 
iets te bereiken.”

De expositie met 56 werken wordt 
op zondag 18 maart om 15.00 uur 
geopend en is te bezichtigen van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 19.00 uur. 

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

NIEUW BIJ VEREIJKEN:
TESTCENTER VAN 

FESTOOL APPARATUUR
Interesse in een Festool apparaat? 
Bij ons kunt u hem eerst uittesten!!

première ‘Het laat de pastoor koud’ uitverkocht

“Het doel is een avondje onbezorgd plezier te bezorgen”

…aldus Betsie School, één van de 
acteurs van toneelvereniging Kla-
vertje Vier, voor de première van 
‘Het laat de pastoor koud’. Klaar-
blijkelijk verwachtte het publiek 
veel van Klavertje Vier, want de 
grote zaal in de Beckart zat vrijdag 
9 maart bomvol. 

Regisseur Marjon van Hek: “Het is 
een geweldige groep. Dit verhaal 
sprak meteen aan, ook vanwege de 
setting. Vaak gaat het om een huis-
kamer. Dit was eens wat anders, al 
was het een heel gepuzzel om het 
allemaal vorm te geven. Gelukkig 
hebben we een hele goede decor-
groep.” Religieuze klanken zwollen 
aan. In beeld verscheen Nijnsel, de 
kerk, zuster Carolina en koster Toos, 
Pastoor de Bonte, Broere en Mayam-
ba, Wilma en Jan, Ilse en Thijs en als 
laatste juffrouw Geurts. Een hartver-
warmend applaus welde op toen de 
film ten einde kwam. Pas daarna ging 
het doek open, het decor onthul-
lend. Een pastorie en kerk, compleet 
met biechtstoel, altaar en een aparte 
spreekstoel. Pastoor de Bonte luidde 
de bel, de mis begon. Iedereen ging 
staan… “of toch niet??”, vroeg de 
pastoor zich af. Gniffelend voldeed 
het publiek aan zijn verzoek. ”Gaat 
u zitten”, vervolgde de pastoor. Dat 
was het begin van een avond vol 
kolder rondom de financiële proble-
matiek in de Nijnselse parochie. “Oh 
lieve heer, geef ons kracht in deze 
moeilijke tijden”, zuchtten de acteurs 

regelmatig. Het publiek hing aan hun 
lippen. Aan het eind zei de pastoor: 
“Gaat nu allen heen in vrede”, en 
nam hij samen met  zijn personeel 
een borreltje op de afloop. 
Klavertje Vier werd beloond met 
een staande ovatie. Leon van 
Aalst, alias pastoor de Bonte, kreeg 
vervolgens de sjerp omgehangen, 

omdat hij precies op 9 maart Abra-
ham zag. “Hij heeft bewezen dat 
hij een goede pastoor kan zijn, en 
voor Klavertje Vier is hij een goede 
collega”, zei voorzitter Henk Dort-
mans, alias Mayamba. De tweede 
voorstelling heeft inmiddels ook 
plaatsgevonden. Op 14, 16 en 17 
Maart is het stuk nog te zien. 

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Paasactiviteiten
Paasbrunch 1e paasdag
Brunch voor de gehele familie, een overheerlijk 
warm-koude paasbrunch in buffetvorm die door het 
dessertbuffet van Patisserie de Rouw wordt afgesloten.

Paasontbijt 2e paasdag
Geniet samen van een rijkelijk ontbijtbuffet en de 
kinderen mogen zoeken naar paaseitjes.

Paas High Tea
Verras uw vrienden, familie of collega’s met een 
Engelse High Tea in onze Brasserie. Een High Tea 
bestaat van oudsher uit thee, sandwiches, quiche, 
scones, cake, sfeervolle muziek en aankleding.

Paasdiner
Het gehele weekend serveert la Sonnerie een speciaal 
Paasdiner door onze keuken samengesteld. U heeft 
hierbij de keuze uit een 3, 4 of 5 gangen, eventueel 
uit te breiden met een verfrissende spoom.Het diner 
wordt afgesloten met een lekker kopje kof e! A la carte 
dineren is natuurlijk ook mogelijk.

Kijk voor meer info op www.sonnerie.nl

Paasweekend 7, 8 & 9 april

Blauwen strepen overheersen straat-
beeld Centrum Sint-Oedenrode

Lang parkeren in het centrum van 
Sint-Oedenrode wordt steeds een 
groter probleem.

Sinds deze week moet je ook 
een parkeerschijf leggen als je je 
auto langer wilt parkeren op de 
parkeerplaats aan de Deken van 
Erp straat. Mensen die nu al met 
de fiets naar het centrum willen, 
maken nu gebruik van de fietsen-
stallingen in het centrum. Moe-
ten de fietsen dan geparkeerd 
worden bij Sportpark de Neul? 
Of worden er “bussen”ingezet? 
Sint –Oedenrode is een gastvrij 
dorp, maar langer dan 1 ½ in het 
centrum blijven wordt op deze 
manier niet gestimuleerd. 

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Haal de lente in huis

Diverse fleurige 
bloemen en planten
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Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Nieuwe 
voorjaars
collectie 

is binnen

Alle 
spijkerbroeken 

2e, halve prijs

Dakaccent Nederland beschikt over een zeer gedegen expertise 
en ruime ervaring op het  gebied van projectmatige dakrenovatie 
en onderhoudsbeheer. Of dit bitumineuze- of kunststofsystemen 
betreft, of specifieke groen- of parkeerdaken. En zelfs de meer 
traditionele lood-, koper- of zinkbekledingen behoren tot de mo-
gelijkheden. Het bedrijf richt zich op alle professionele gebouwbe-
heerders waarbij een breed en innovatief totaalpakket aan diensten 
wordt aangeboden. (www.dakaccent.nl). Door een sterke groei 
van het bedrijf zijn wij voor onze vestiging Oisterwijk op zoek naar:

(Leerling) Dakdekkers regio Boskant
- LBO werk- of denkniveau
-  VCA 1 + evt Primaire dakdekken
-  Ervaring met bitumen en PVC dakbedekking of de 
 bereidheid om dit te leren.

Wij bieden:
Een zelfstandige baan in een dynamische en groeiende organisatie. 
Een prettige, collegiale en informele werksfeer in een platte 
organisatiestructuur. Een goed salaris en een uitgebreid pakket 
arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. Een prettige werkom-
geving met volop ruimte voor initiatieven.

Voor inlichtingen kunt u bellen met de R. van Trier (PZ) 
op 013-5220909. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan 
DAKaccent Nederland BV, Postbus 398, 

5060 AJ Oisterwijk.of toezenden per email 
naar rvtrier@dakaccent.nl

(Leerling) 
Dakdekker gezocht

PERSONEEL

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheideweg 49, 5683 JH Best 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Scouting Rooi collecteert voor Jantje Beton

Afgelopen weekend stond voor 
Scouting Rooi in het teken van 
Jantje Beton. Vrijdagavond 9 maart 
collecteerden de explorers en hun 
begeleiding in Olland, Nijnsel en 
Boskant, terwijl op zaterdag 10 
maart de overige speltakken in ac-
tie kwamen voor Jantje Beton.

Zaterdagmorgen waren de staf- en 
bestuursleden van Scouting Rooi al 
bezig met de voorbereidingen voor 

geplande activiteiten. De stand op 
de markt werd opgebouwd en 
ingericht en het collecteren werd 
voorbereid. Rond  12.00 uur ver-
zamelden de bevers, welpen en 
scouts zich bij de blokhut van 
Scouting Rooi aan het Achterpad 
om de dag gezamenlijk buiten te 
openen. Helaas begon het net te 
regenen, waardoor dat letterlijk 
in het water viel. De vlag kon dus 
niet gezamenlijk gehesen worden 
en er werd binnen geopend. Niet 
alle leden, zowel kinderen, staf- 
als bestuursleden, hadden eerder 
gecollecteerd voor Jantje Beton 
en dus volgde er een korte uitleg, 
waarna de leden verdeeld werden 

in groepen en er kon worden ge-
start met de collecte. Rond 14.00 
uur startte de collecte in verschil-
lende delen van Sint-Oedenrode. 
Ondersteund door stafleden en 
enkele enthousiaste ouders gingen 
de welpen en scouts in groepen 
langs de deuren. De bevers deden 
ondertussen enkele activiteiten, 
waaronder een speurtocht, in het 
centrum en namen hierbij enkele 
collectebussen mee. Tussen 14.00 
uur en 15.00 uur kwamen alle le-
den van Scouting Rooi samen bij 
de kiosk voor een gezamenlijke 
lunch met soep en broodjes. Bak-
kerij Bart had zelfs een doos kren-
tenbollen cadeau gedaan! Na de 

pauze werd nog een uurtje gecol-

lecteerd door de welpen en scouts 
en deden de bevers nog enkele 
activiteiten. Om 16.00 uur kwam 
iedereen samen op de blokhut en 
kon de opbrengst geteld worden.

De bevers, welpen en scouts deden 
een gezamenlijk spel op het gras-
veld bij de blokhut, ondertussen 
werd de opbrengst binnen geteld. 
Om 17.00 uur verzamelden alle 
jeugdleden, stafleden, bestuursle-
den en ouders zich bij de kamp-
vuurcirkel en werd de opbrengst 
bekend gemaakt. Scouting Rooi 
heeft in totaal ruim 1.100 euro op-
gehaald met haar activiteiten voor 
Jantje Beton op vrijdagavond en 
zaterdagmiddag! Daarvan is 50% 
voor Scouting Rooi en gaat 50% 
naar Jantje Beton. Er kan gerust 
gezegd worden dat de collecte 
erg succesvol geweest is! Scouting 
Rooi wil iedereen bedanken die 
een bijdrage heeft geleverd en alle 
Scoutingleden bedanken voor hun 
inzet, want ze hebben allemaal 
ontzettend hun best gedaan! 

schilderijen Anita sikking in de bibliotheek

Tentoonstelling met lichaam als symbool
SINT-OEDENRODE – Van 12 
maart tot en met 28 mei exposeert 
Anita Sikking haar schilderijen met 
tastbare structuur in de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode. In haar schil-
derijen staat het lichaam als sym-
bool centraal.

Anita is geboren in 1965 en opge-
groeid in Schijndel, waar zij ook nu 
nog woont. Als kind stroomde de 
creativiteit al door haar bloed. Zij 
was steeds op zoek naar nieuwe 
uitdagingen die echter steeds van 
korte duur waren totdat zij in 1999 
de schilderskwast in haar handen 
nam en een nieuwe uitdagende 
creatieve periode aanbrak.

Eigen stijl
In de beginjaren heeft zij lessen 
gevolgd waarbij ze zichzelf verder 
kon ontplooien en geen belemme-
ringen ondervond bij dat wat zij 
zelf wilde creëren. In deze periode 
heeft zij ook haar eigen stijl ont-
dekt en ontwikkeld. Daarna is zij 
gaan experimenteren met verschil-
lende materialen en acrylverf en  
aan de slag gegaan met abstracte 
en figuratieve vormen tot zij erin 
slaagde een derde dimensie te ge-
ven aan haar werken.

Suggestie
Haar onderwerpen zijn geen realis-
tische of fotografische weergaven 
maar veeleer de suggestie ervan, 
met het lichaam als symbool. Het 
lichaam is de laatste jaren een 
groot inspiratiebron voor haar 
schilderijen, een blijvend boeiend 
object, dagelijks terugkerende in 
het leven, waarin telkens weer een 
volgende uitdaging is te vinden. 
Opvallend in haar werk is dat haar 
palet zich eerst veelal beperkte 
tot aardkleuren, die de toon van 
haar werk zetten nu een verdere 
uitbreiding hiervan laten zien en 
waarbij de gebruikte materialen de 
oppervlakte van haar schilderijen 
een tastbare structuur geven niet 
gewijzigd is.

Anita heeft reeds geëxposeerd op 
verschillende locaties o.a. in Schijn-
del, ’s-Hertogenbosch, Volkel, Val-
kenswaard en Hilvarenbeek.

Activiteit Tentoonstelling schilde-
rijen Anita Sikking
Locatie Bibliotheek de Meierij lo-
catie Sint-Oedenrode
Datum 12 maart t/m 28 mei 2012
Entree gratis
Openingstijden maandag en vrij-
dag 14.00 – 20.00 uur 

dinsdag t/m donderdag 14.00 - 
17.30 uur
zaterdag 10.00-13.00 uur
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MET VOLLE MOND....
Hwangi Park
Culinaire column door:
pieter van de Kamp

Wij waren vanuit Nigeria naar Zim-
babwe gevlogen, in een tijd dat 
dat land nog een aantrekkelijke va-
kantiebestemming was, terwijl Ro-
bert Mugabe al geruime tijd aan de 
macht was. De fantastische infra-
structuur, voor zover nog intact, was 
de nalatenschap van de Engelsen die 
het land eeuwen hadden gekolonia-
liseerd. Wij werden door een ranger, 
toen wij een spoorbaan overstaken, 
geattendeerd op de oneindige recht-
heid en volmaakte ligging van de rails. Ook de wegen waren voor het 
merendeel zeer goed begaanbaar en de vliegtuigen van Zimbabwe Air-
lines, allen met één blanke en één zwarte piloot, boezemden vertrouwen 
in. Na een aangenaam en imponerend verblijf bij de Victoria Falls (Vic falls 
zegt de doorgewinterde expatriot) hadden wij een aantal dagen geboekt 
in de nabijheid van het Hwangi natuurreservaat. Wij kwamen terecht in 
een heel bijzondere nederzetting, bestaande uit rietgedekte hutten rond-
om eenzelfde, maar twintig maal groter, centraal hoofdgebouw. Ook dit 
bouwwerk was rietgedekt, had de afmetingen van een circustent en was 
geconstrueerd met dikke staalkabels die het dak droegen. De hutten had-
den als basis een ronde stenen muur van ca. 1,50 meter hoogte, dan was 
het rondom open en daarboven keek je tegen het riet. Wij werden geadvi-
seerd elke avond de hut te controleren op de aanwezigheid van slangen – 
die konden dus zó naar binnen – en reken maar dat we dat deden, althans 
ik, terwijl mijn vrouw buiten stond te wachten. Onrustige nacht, die eer-
ste….Het kamp was eigendom van Buck de Vries, geboren Zuid-Afrikaan, 
oorlogsveteraan, ex tabaksplanter en, hoe kon het ook anders, professio-
nal hunter. Buck was van het ruige type, niet gehinderd door bescheiden-
heid of mooipraterij, maar recht voor z’n raap met de nodige humor én 
oog voor vrouwelijk schoon, waar zijn eigen omgeving meestal niet mee 
gezegend was. Hij was ook niet flauw en gaf zomaar zijn kogelgeweer 
mee aan vriend H. (die nóg gekker is op jagen dan ik) om ’s morgens in alle 
vroegte een wrattenzwijn te schieten voor het diner met alle gasten. Zulks 
geschiedde nog voor ik uit mijn slaap ontwaakte en het bewijs lag voor 
de ingang van het hoofdgebouw.  Maar wij waren in eerste instantie op 
fotosafari en dus trokken wij elke dag met de jeeps het natuurreservaat in. 
Mijn vriend had in korte tijd veel geleerd over de Afrikaanse vogelwereld 
en kon wedijveren met onze driver over de diverse benamingen. Het viel 
ons overigens op hoe voorzichtig het personeel was met betrekking tot de 
wilde dieren –we zagen veel buffels en olifanten – en hoe zij er op letten 
dat wij de auto niet verlieten zonder hun toestemming. Buck vertelde later: 
“Een van mijn beste jongens, een Engelsman, was mijn absolute favoriet. 
Hij was sportief, dronk niet, rookte niet en had een fenomenale ornitholo-
gische kennis. Hij was helemaal gek op onze flora en fauna en hij zat het 
liefst de hele dag in de bush. Op ’n keer hadden wij een pas getrouwd stel 
als gast. Ken, zo heette de ranger, zou met het paar op de tweede dag 
het reservaat inrijden om bij “sundown” bij een drinkplaats naar de wilde 
dieren te kijken.” Hier onderbrak Buck zijn verhaal en stond op om voor 
ons ’n paar halve liters bier uit de centrale koelkast te halen. Zijn eeltige 
knuisten omvatten de fles en hij kloekte zelf een stevige slok naar binnen. 
Hij vervolgde: “Ik snap nog steeds niet wat hem behelsde, maar hij verliet 
de jeep en liep met het stel richting de waterplaats. Nog voordat ze het in 
de gaten hadden was een vrouwtjesolifant met haar jong tussen die drie 
en de auto gekomen. Ken besefte onmiddellijk het gevaar en begon de 
olifant met schreeuwen en gebaren af te leiden, terwijl hij het paar som-
meerde naar de auto te rennen. Met zijn eigen leven heeft hij het moeten 
bekopen. Het beest drukte hem twintig meter door de grond, z’n ribben-
kast zo plat als een boek en de darmen uit z’n buikwand. Na uren werden 
ze gevonden door een ongeruste zoekploeg. Het echtpaar was volledig in 
shock en Ken was op dat moment nog niet dood, onvoorstelbaar . Op de 
weg terug liet hij het leven.” Buck nam nog een slok en toen was het lang 
stil, daar in die grote hut……..
In plaats van een exotisch wrattenzwijn:
Langzaam gegaard buikspek (4 personen)
500 gram biologisch buikspek aan een stuk
1 wortel, 4 stengels bleekselderij, 1 grote ui, 2 tenen knoflook
1 eetl. Hoisinsaus, 1 eetlepel gembersap, 1 eetlepel ketjap, 1 eetlepel 
honing
0,5 liter kippenbouillon, geroosterde sesamzaadjes
Verwarm de oven voor op 90° C. Bak het spek snel rondom bruin. Snijd 
alle groenten in stukken, braad even aan in de pan van het spek en doe 
daarna in een kleine ovenschaal. Leg hierop het spek en bestrijk dit met 
honing, ketjap en gember. Giet er de bouillon bij en laat dit ca. 10 uur 
in de oven garen. Heel af en toe bevochtigen met het braadnat. Laat 
daarna afkoelen en snijd in dikke plakken. Breng het gezeefde braad-
vocht aan de kook en voeg wat bindmiddel toe. Braad het spek nog ’n 
keer rondom kort aan, bestrijk met de hoisinsaus en bestrooi met de 
sesamzaadjes. Serveer met sambal buncis, saus en rijst.
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info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Roois Gemengd Koor

Elgar in twee koren

Afgelopen zondag heette het 
Roois Gemengd Koor het publiek 
‘dubbel’ welkom. Samen met het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aurora 
uit Oosterhout brachten zij de 
tweede uitvoering van het con-
cert ‘Elgar in twee koren’. On-
der de deskundige begeleiding 
van Ad Vergouwen, dirigent van 
beide koren,  brachten zij enkele 
werken van sir Edward William 
Elgar (1857-1934) ten gehore in 
de Martinuskerk op het Kerkplein. 
Met deze Britse componist nam 
het koor haar toehoorders mee 
naar de late Romantiek.

Door de krachten te bundelen, werd 
het publiek getrakteerd op de stem-
men van zo’n 125 zangers. Dat gaf 
een dubbel volume, wat het goed 
deed tegen de klanken van het 

Smitsorgel. Met name de hoge so-
pranen kwamen hierdoor goed naar 
voren. De toehoorders, waaronder 
ook de kenners, waren bijzonder on-
der de indruk. “Het was duidelijk dat 
dirigent Ad Vergouwen beide koren 
goed onder controle heeft”, vertelt 
voorzitter Marius Wijnakker achter-
af. “Iedereen begon tegelijk, sloeg 
gelijktijdig de pagina om en hield op 
hetzelfde moment in, als dat nodig 
was: Allen met de neuzen dezelfde 
kant op en de blik op de dirigent.” 
Ondanks dat de akoestiek van de 
Martinuskerk niet helemaal optimaal 
is, was een zeer evenwichtig en har-
monieus geheel het resultaat.

Naast het begeleiden van de lie-
deren, speelde organist Henk van 
Riel het 1e deel van de orgelsonate 
van A. Guilmant. Met name deze 

sonate en het Te Deum van Elgar 
zijn beide moeilijke werken om in 
te studeren en een uitdaging voor 
zowel orgel als organist. Een regis-
trant en iemand die op het juiste 
moment de partituur omdraaide, 
was dan ook geen overbodige luxe. 
Peter Termeer, lid van de muziek-
commissie : “Het is wel aardig om 
het Te Deum hier uit te voeren, om-
dat er veel handen- en voetenwerk 
aan te pas komt. Het Smitsorgel 
leent zich daar uitstekend voor.” 

Als afsluiting bracht het koor de 
Cantique van Gabriel Fauré ten 
gehore. Een prachtig slot van de 
muzikaal hoogstaande middag. 
Het publiek gaf een staande ovatie 
als blijk van waardering.  

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.
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Sportgala levert niks in ondanks 
bezuinigingen
Bezuinigen zonder dat je iets in-
levert. Het kan, zo is dit jaar bij 
het Sportgala weer eens gebleken. 
De betrokkenheid met het gala 
werd in beeld (en geluid) gebracht 
doordat sponsoren een bijdrage 
hebben geleverd. Hiermee be-
spaarde de gemeente een bedrag 
van € 3.350. 

Portefeuillehouder René Dekkers 
erkent, dat het wel een tikje so-
berder wordt. “Maar het Sport-
gala zelf is er niks minder om. Voor 

de winnaars zijn er dit jaar geen 
kunstwerken meer. In plaats daar-
van krijgen ze allemaal een profes-
sionele actiefoto van zichzelf of 
hun ploeg door Jan Ebbenn, pro-
fessioneel ingelijst voor rekening 
van DeMooiRooiKrant, licht en 
geluid worden kosteloos verzorgd 
door MK2 Audiovisueel en de Ra-
bobank Sint-Oedenrode reikt een 
Sportstimuleringsprijs uit. Toch 
prachtig, als gemeente moet je 
links en rechts bezuinigen en dan 
zie je dit gebeuren.”  

Sportman van het jaar 2011 
Joery van Rooij, alpine skiën, SKI-T-2000 

Joery was dit jaar erg 
succesvol. Dagelijkse 
trainingen waarvoor 
hij het hele jaar van 
huis is, hebben bij-
gedragen aan het 
behalen van de Ne-
derlandse titel. Daar-
naast heeft Joery zich 
gekwalificeerd voor 
de Winter Universi-
ade in Turkije en voor 
de wereldkampioen-
schappen in Gar-
misch Partenkirchen. 

Sportvrouw van het jaar 2011 
Alicia Holsken, boksen, boksschool The Golden Gloves 

Alicia heeft haar ti-
tel ‘Sporttalent van 
Sint-Oedenrode’ het 
afgelopen jaar meer 
dan waargemaakt. 
Zo haalde ze een 
bronzen medaille op 
het wereldkampioen-
schap boksen in Tur-
kije. Alicia heeft zich 
opgewerkt tot de 
absolute top in haar 
gewichtsklasse en be-
reidt zich nu voor op 
de Olympische 
Spelen 2016.

Sportploeg van het jaar 2011 
Dames van Raft Team Fl’eau, raften, Hooidonkse Kano Club 

Dit bijzondere team heeft naast de Nederlandse titel een bronzen medaille overall behaald 
op het wereldkampioenschap raften in Costa 
Rica. Op het onderdeel ‘sprint’ wist team Fl’eau zelfs een gouden medaille te behalen. Deze 
prestatie is van ongekend niveau omdat de sport nog relatief jong is in Nederland. Daar-
naast is het bijzonder dat er getraind wordt op de trainingsbaan van HKC waar de grondslag 
ligt van de geweldige prestaties van deze meiden. 

Talent van het jaar 2011
De door de Huldigingscom-
missie, namens het college van 
burgemeester en wethouders, 
aangewezen judoka Ryan Lo-
A-Njoe mag zich het ‘Sportta-
lent van het jaar 2011’ noemen. 
Ryan heeft hiervoor de 
Rabobank Sportstimuleringsprijs 
ontvangen van Rabobankdirec-
teur Guul Smeets. 

Sportvrijwilligster van het jaar 2011 
Thea van de Laar, Korfbalvereniging Boskant 

Voor de huldigings-
commissie altijd de 
moeilijkste klus. Alle 
vrijwilligers verdie-
nen namelijk roem 
en daarom is deze 
titel ook symbo-
lisch. Thea is een 
topvrijwilligster en 
al bijna 40 jaar lid 
van korfbalvereni-
ging Boskant. Zij 
vervult al 20 jaar 
een bestuursfunc-
tie en is daarnaast 
actief als trainer 
en coach. Ook het 
korfbalkamp wordt 
door Thea tot in de 

puntjes georganiseerd. Thea blinkt uit in gedrevenheid en inzet. Haar 
motto ‘niet kletsen maar doen’ typeert een op en top vrijwilligster. 

Het Sportgala 2012 is mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel, 

DeMooiRooiKrant, en MK2 Audiovisueel.

Sportman en –vrouw ontbreken op het appel
De afwezigheid van de sportman 
en sportvrouw van het jaar bij het 
Sportgala vrijdagavond heeft na-
tuurlijk wat glans weggenomen 
van het overigens geslaagde eve-
nement. Dat juist zij ontbraken, 
had een legitieme reden. Bij Alicia 
Holsken werd daar echter een bij-
detijdse oplossing voor gevonden.

Nadat haar moeder het aandenken 
in ontvangst had genomen, werd 
gewoon met behulp van Bluetooth 
een lijntje gelegd met Milaan, waar 
de jonge pugiliste op dat moment 
verbleef in verband met haar trai-
ning. De verbinding was uitstekend 
en in combinatie met het aanden-
ken, een prachtige ingelijste ac-

tiefoto van Alicia,  was ze er toch 
een beetje bij. Vorig jaar viel ze ook 
in de Rooise prijzen, maar dan als 
sporttalent van het jaar.
In de goed gevulde grote zaal met 
genodigden in cultureel centrum 
Mariëndael kreeg het publiek een 
gevarieerd programma voorge-
schoteld waar, afgezien van de 
ontbrekende sportkampioenen, 
weinig aan ontbrak. Aan verschil-
lende dingen was te merken dat 
de formule al vaker op die loca-
tie was beproefd. Bijvoorbeeld 
aan voormalig sportkampioen Lin 
Schakenraad, die dit jaar duidelijk 
meer ontspannen dan haar de-
buut vorig jaar het Gala presen-
teerde. De mannelijke sprekers in 

het programma lieten zich haar 
plaagstootjes graag welgeval-
len; indachtig het thema van die 
avond: “mannen en vrouwen in 
de sport.” 

Aandachtspunt voor de organisatie 
is misschien wel de wat opdringe-
rige factor van het evenement. Bij 
Y.M.C.A. ging het gros van het pu-
bliek weliswaar staan en wuifde al 
dan niet van harte mee, maar daar 
waren merkbaar niet alle aanwe-
zigen van gediend. Ook niet toen 
ze even later aan alle kanten in de 
veel te krappe ruimte werd inge-
sloten door de overigens fraaie 
dansgroepen van UniQue.  

Winnaars Sportgala 2012 
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Openingstijden: 
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur 

Schijndelseweg 17a, St. Oedenrode
(achter tankstation Esso)
Telefoon 0413 420 458

Vestigingen:
• Vught 073 684 11 02 
• ’s-Hertogenbosch 073 623 86 34
• Wijchen 024 645 39 30

www.merkservice.nl 
E-mail info@merkservice.nl

Laagste prijsgarantie op banden

APK
       BENZINE
 24,95 All in

DIESEL 
 34,95 All-in

NU
Kleine 

beurt

NU

Een kleine onderhoudsbeurt met 10W40 
olie (max. 4 ltr.) inclusief gratis airco
inspectie. Een complete servicebeurt 
voor alle merken.

99,95
All-in

Grote 
beurt

NU 199,95
All-in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkeld en bieden u deze aan voor 
199,95 all in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

Voordelen
van MerkService 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf
•   Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
• Ervaren en goed opgeleide monteurs
•  Moderne apparatuur om electronica-

problemen op te lossen
• Tot 25% goedkoper dan een dealer

• Alle merken, echte service!

Wie binnen 14 dagen na factuur dezelfde banden elders goedkoper krijgt aangeboden krijgt van ons het verschil terug. 
Let wel bij MerkService zijn de bandenprijzen inclusief montage, balanceren, ventielen, verwijderingsbijdrage en BTW. 
Zolang de voorraad strekt. Aanbieding geldt tot 2 weken na plaatsing.

Banden 
Continental Premium Contact2  
205-55-16 91V

NU 99,95
All-in

p/s

inclusief monteren, balanceren, ventielen en 
verwijderingsbijdrage.

De Rooise Renners

wielersport

Afgelopen weken zijn de Rooise 
Renners vooral actief geweest in 
Belgie. Zo kwam Sander Schuur-
mans uit voor het district Zuid-Oost 
in de junioren wedstrijd op de Be-
verbeek. Sander eindigde op een 
93e plaats. Een week later, op 3 

maart kwam Sander in Arendonk 
als 98ste over de streep. Op zondag 
11 maart stond Sander aan de start 
in Tongerlo. Deze wedstrijd werd 
gekenmerkt door de talloze val-
partijen. Gelukkig bleef dit Sander 
bespaart. Achter de kopgroep van 
8 renners sprintte Sander in het pe-
loton naar een 25e plaats. 

Roy van Heeswijk en Frank Lathou-
wers kwamen op 4 maart in actie in 
Oost-Vlaanderen, Sint-Maria Lierde.  
Beide kwamen achter in het peloton 
over de streep. Op zondag 11 maart 
stonden 3 Rooise Renners namens 
WV Schijndel aan de start in Runke-
len bij Sint-Truiden. De renners van 
de paarse tegelbrigade uit Schijndel 
reden zeer attent. Zij ondernamen 
verschillende vluchtpogingen. Frank 
en Roy reden beide even vooruit 
maar het werd uiteindelijk toch een 
massasprint na 115 km. 6 renners van 
WV Schijndel kwamen bij de eerste 
18 van het peloton over de meet. Roy 
van Heeswijk 12e, Chipo Banda 17e 
en Frank Lathouwers werd 66e. 

Cambiance en 
Fortuna 67 orga-
niseren Jaarlijkse 
Scholierenloop
Zondag 1 april as (en dat is geen 
grap) organiseert Cambiance de Kie-
nehoef in samenwerking met Fortu-
na 67 haar jaarlijkse scholierenloop.

hardlopen

Op zondag 1 april wordt er op Cam-
biance de Kienehoef de jaarlijkse 
scholierenloop gehouden. Op deze 
dag worden er drie verschillende 
afstanden gelopen. Voor de leef-
tijdscategorie van 2 t/m 6 jaar heb-
ben we een afstand van 735 meter. 
De jongens en meisjes van 7 tot en 
met 12 jaar leggen een afstand van 
1200 meter af . En de oudere scho-
lieren van 13 t/m 16 jaar is er de 
afstand van 2230 meter. Voor elke 
deelnemer ligt er een diploma en 
medaille klaar . Voor de eerste drie 
aankomende per categorie liggen 
er zelf ere prijzen te wachten. De 
wedstrijd begint vanaf 12.00 uur en 
is voor iedereen toegankelijk.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50. 
U kunt zich inschrijven via het 
www.fortuna67.nl en dit formu-
lier in leveren voor donderdag 29 
maart bij een van de inleveradres-
sen inclusief het inschrijfgeld 
€ 1,50 per deelnemer.

Voor meer informatie over deze 
wedstrijd kunt u terecht bij Jeffrey 
van Hout ( 06-54320946 ) of per 
mail wedstrijdsecretaristhuiswed-
strijden@fortuna67.nl.
Voor informatie over de locatie 
kunt u terrecht bij
Fred van Rooij ( 0653-508007 ) op 
per mail 
fred@kienehoef.nl

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?
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Vraag naar de voorwaarden.

Heuvel 30, 5492 AD  Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 27 20, www.huiskensoptiek.nl

De verbouwing van de nieuwe winkel is nog in volle gang.
Nadere details over de locatie en openings datum
maken wij spoedig bekend.

Naast oogzorg gaan wij ons nu ook richten op het gehoor.
Vandaar de naamswijziging Huiskens Optiek & Horen. De
nieuwe locatie is ruimer van opzet en zal worden uitgerust
met de allernieuwste apparatuur. Alles is erop gericht om
u nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Graag tot ziens bij

Huiskens optiek gaat verhuizen. Maar voordat 
het zover is kunt u profiteren van kortingen tot
70% op de monturen.

UITVERKOOP

Pupillen D1 Nijnsel kampioen

Het was een pittig seizoen voor de 
meiden van Nijnsel D1, maar afge-
lopen zaterdag werd hun inzet dan 
eindelijk beloond. Na een spannende 
wedstrijd wisten ze met 3-5 te win-
nen van Corridor D1 en daarmee de 

kampioenstitel in de wacht te slepen. 
Dit heugelijke feit moest natuurlijk 
groots gevierd worden. De meiden 
werden eerst gehuldigd met bloe-
men en kampioenstruien, welke ge-
sponsord werden door Co Stamps. 

Daarna stond een platte kar klaar om 
het team terug naar Nijnsel te bege-
leiden. Tot slot hebben de meiden in 
Cafetaria D'n Inloop nog een frietje 
gegeten, waarna een eind was geko-
men aan een geweldig leuke dag.

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

V.L.N.R.: Myrna foolen, Laura Verberk, fleur Oerlemans, Maud Aarts, selly van Roosmalen, Esme de Haan, Emma 
Verschuren, Loes van Eck, Charissa bos, Nina swinkels en Nieke stamps.

Senioren 2 Concordia/Boskant kampioen 

Afgelopen zondag stond voor het 
tweede team van Concordia/Bos-
kant de kampioenswedstrijd tegen 
Olympia op het programma. Beide 
teams konden deze middag kampi-
oen worden dus het beloofde een 
spannende wedstrijd te worden.

Concordia/Boskant kwam al snel 
op voorsprong maar wist deze niet 
ver genoeg uit te bouwen. Er werd 
met een 8-6 stand gerust en zo wist 
Olympia na rust direct terug te ko-
men tot 8-8. Even leek het spannend 
te worden, maar de meiden van Con-
cordia/Boskant lieten direct merken 

dat ze het kampioensschap echt niet 
meer uit handen zouden geven. Zo 
liepen ze steeds verder uit en begon 
tien minuten voor het eind van de 
wedstrijd het feestje al voorzichtig bij 
de speelsters op de reservebank. Na 
het eindsignaal barste het feest dan 
ook echt los, een 19-9 overwinning!! 

Kampioenschap dames Boskant B1

Met een zeer spannende wedstrijd wisten de dames van Boskant B1 te-
gen Tovido B1 op 3 Maart het kampioenschap binnen te halen. Deze 
wedstrijd werd gewonnen met 10-6.  Op Zaterdag 10 Maart moesten ze 
nog een wedstrijd uit tegen Altior B1.Die wedstrijd werd gewonnen met 
6-7. Dit was een spannende wedstrijd die ze gewonnen hebben door de 
altijd enthousiaste coach Dorenda van Liempd. Met 4 punten los kon het 
feest beginnen: KAMPIOEN ! Proficiat Dames. 

v.l.n.r 
britt vd Laar, Anouk vd berk, Demi Ernest, Eline vd berk, Emke de bever, 
Iris vd Zanden, Kristi vd Zanden, Maud vd Vleuten en Lisa vd Zanden. 

Regiokampioenschappen en 
toestelfinales 3e divisie in Oss

turnen

Afgelopen weekend stonden voor 
de meiden die zich via de voor-
wedstrijden in Best hadden weten 
te kwalificeren de regiokampioen-
schappen en toestelfinales op het 
programma. 

Zaterdag 10 maart was het al vroeg 
de beurt aan Jade van Vechel om 
namens Dioscuri aan te treden tij-
dens de regiofinale in de categorie 
Jeugd. Na een wat onstabiel begin 
op balk, herpakte Jade zich hele-
maal.Vooral op haar favoriete toe-
stel, brug, wist zij weer een prach-
tige oefening te turnen, goed voor 
11,40 pnt. Uiteindelijk bleek het 
deelnemersveld toch iets te sterk en 
heeft Jade zich helaas niet weten te 
plaatsen voor de districtsfinale. ’s 
Middags was het de beurt aan Eli-
ne Mathôt en Sterre van den Brand 

om in de categorie Pupil I een gooi 
te doen naar een kwalificatie voor 
de districtsfinale. Beide meisjes 
hadden er zin in en waren goed in 
vorm. Sterre schitterde op vloer en 
wist met een vrijwel foutloos uit-
gevoerde vloeroefening zelfs een 
score van boven de 13 punten te 
behalen (13,150 pnt). Uiteindelijk 
was het echter Eline Mathôt, die 
met een puntentotaal van maar 
liefst 50,00 pnt., als enige van Dio-
scuri een plaatsje voor de districtsfi-
nale in juni heeft weten te bemach-
tigen. Van harte gefeliciteerd! 

Zondag 11 maart vonden de toe-
stelfinales plaats. Onze enige Ju-
nior turnster uit de 3e divisie, Ma-
randa Haenen, mocht in Oss de 
toestelfinale vloer turnen. Maran-
da zette een prima prestatie neer 
en behaalde door het turnen on-
der meer een hele mooie streksalto 
halve draai een nette 10,350 pnt. 
Voor onze Pupillen I Eline Mathôt 
en Sterre van den Brand was het 
een druk weekend, want ook op 
zondag mochten zij hun kunsten 
laten zien. Eline mocht deelnemen 
aan de toestelfinale brug en Sterre 
aan de toestelfinales balk, sprong 
én vloer! Beide meisjes hebben 
wederom netjes geturnd. Op 
sprong was Sterre zelfs héél dicht 
bij de bronzen medaille. 

Al met al een prima weekend, 
waar weer tevreden op terug kan 
worden gekeken! 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS
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Rooise 
Biljartcompetitie

biljarten

In de 21e ronde werd er goed ge-
scoord door Jachtrust (84), Gin 
keus en Boskant 80 punten.

Korte partijen: Pieter van Kaatho-
ven (Jachtrust) 48 car. in 11 beur-
ten (moy. 4,36), Michael Toelen 
(Gin Keus) 34 car. in 11 beurten 
(moy. 3,09), Theo Tebberman 
(Boskant) 38 car. in 13 beurten 
(moy. 2,92), Tiny van Mosseveld 
(Wellie Winne Welles) 52 car. in 14 
beurten (moy. 3,71), Joost Hunge-
rink (Dorpsherberg) 28 car. in 14 
beurten (moy. 2) en Paul Verhap-
pen (Oud Rooi) 20 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,42).

Uitslagen: Gouden – Dorpsherberg 
76-64, Oud Rooi – D’n Toel 69-71, 
Gin Keus – ’t Straotje 80-60, Wel-
lie Winne Welles – Kofferen 77-63, 
’t Pumpke – Boskant 60-80, Beurs 
– Jachtrust 56-84, Wapen van Eer-
schot – St.Joris 66-74.

Stand: 1 St.Joris 1606, 2 Beurs 
1576, 3 Gin keus 1572, 4 Boskant 
1520, 5 Jachtrust 1512, 6 Wellie 
Winne Welles 1483, 7 D’n Toel 
1479, 8 ’t Straotje 1468, 9 Oud 
Rooi 1451, 10 Gouden Leeuw 
1430, 11 Wapen van Eerschot 
1429, 12 Dorpsherberg 1407, 13 
Kofferen 1394, 14 Gin Keus 1234.

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 4 
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 

handboogschieten HBV ontspanning

Dinsdagmiddag 06/03 heeft de 
Rozelaer een onderlinge wedstrijd 
geschoten. Winnaar werd Antoon 
Vervoort met een score van 224. 
Verdere uitslag: Jan v Erp 219, Jan 
van Bergen 214, Albert Ofwegen 
205, Ron Spijker 189, Leo v Breu-
gel 184, Jan Gordijn 183, Ad Has-
tenberg 171 en Jan Habraken 159. 

Dinsdagavond heeft het team van 
Ontspanning de 7e ronde van de 
NHB 25 meter 1 pijl competitie ge-
schoten in regio 111 bij Concordia 
in Sint Oedenrode. Met een totaal 
score van 1069 werd Ontspanning 
derde. Donderdagavond 08/03 was 
de eerste wedstrijd om de wisselbe-
ker met Krijgsman Soranus uit Lies-
hout geschoten. Ontspanning won 
deze wedstrijd met +12 tegen -19 
punten. Indivuele uitslagen: Agnes 
Vissers 158 (125) PR, Arno Vervest 
174 (180), Jos van den Berg 148 

(135), Jan van Bergen 209 (218), 
Albert Ofwegen 204 (200), Beppie 
van Bergen 205 (200), Francoise 
Vervest 201 (200), Mart Verhoeven 
213 (206) en Ron Spijker 169 (180). 
Op vrijdagavond 09/03 heeft de 
jeugd de zevende en laatste compe-
titiewedstrijd geschoten. Zij schoten 
deze wedstrijd thuis. De scores wa-
ren: Floris Mesu 201, Luke Klootwijk 
170, Daan Martens 165, Teun Mar-
tens 175, Remco Boleij 151, Martijn 
de Kok 179 en Nick van Wijlen141.

Op vrijdagavond was ook het 
sportgala. Daar werden drie jeugd-
leden van Ontspanning gehuldigd: 
Dione Mesu, Piet van den Berg en 
Sjef van den Berg. Zij kregen een 
oorkonde en een mooie actiefoto 
van zichzelf.

Op vrijdagavond 16 maart a.s. 
wordt een F2F wedstrijd geschoten.

volleybal VVRooi/ADR verliest van koploper   

Dinsdag 6 maart speelde VVRooi 
H1 thuis tegen koploper Nuvo’68 
uit Nuenen.  In de eerste set deed 
VVRooi niet onder voor Nuvo’68 
dat moeizaam op gang kwam. Bij 
VVRooi groeide het vertrouwen 
op setwinst naarmate de set vor-
derde. Uiteindelijk won VVRooi 

de set met 25-19. Voor Nuvo’68 
was dit reden om te wisselen. 

VVRooi startte in de tweede set 
scherp, maar verloor uiteinde-
lijk met 25-21. In de derde set 
was het krachtsverschil groter en 
kwam Nuvo’68 met 25-17 op een 

2-1 voorsprong. In de spannende 
vierde set leek Nuvo’68 alsnog 
de overwinning te ontglippen. 
VVRooi liet zien een taaie ploeg 
te zijn om van te winnen. Pas te-
gen het einde van de set stelde 
Nuvo’68 de 3-1 winst veilig. Bij 
23-24 werd het matchpoint benut. 

KOFFEREN 2  |  5492 BN ST. OEDENRODE  |  ST.OEDENRODE@REISBURO-COLUMBUS.NL  |  TEL: 0413 - 475955  |  FAX: 0413 - 474350

ZAAL 1        
       

 
 

10.30-11.45  Indonesië

12.00-13.15  Thailan
d

14.00-15.15  China

15.30-16.45  USA & Canada

ZAAL 2 

10.30-11.45  Kenia & Tanzania 

12.00-13.15  Jap
an 

14.00-15.15  Vietnam, Laos &
 Cambodja 

15.30-16.45  Midden-Amerika

ZATERDAG 24 MAART 

10.00-17.00 UUR

HOLIDAY INN IN EINDHOVEN

U krijgt bestemmingsinformatie uit eerste 
hand en antwoorden op al uw reisvragen. 
De toegang is gratis en onder het genot 
van een kopje koffie en thee brengen wij
u alvast in de juiste stemming!
*Aanmelding via Toerkoopreisburo Columbus verplicht. 
Een reischeque ter waarde van € 50,00 ter besteding bij 
De Boer en Wendel

GRATIS REISINFORMATIEDAG
24 MAART EINDHOVEN
SCHRIJF U IN BIJ
TOERKOOP REISBURO COLUMBUS
EN ONTVANG EEN
REISCHEQUE* VAN € 50,00!

Biljarten

In de 1e divisie speelde team Par-
ticolare/AH.v.Hamond tegen De 
Liefhebber en hier werd het 4-4. 
Team Corfu/Manopmaat moest 
het opnemen tegen koploper Schu-
ler Cues en zij verloren met 6-2. In 
de 2e divisie verloor team a-Mate 
Communications met 6-2 van 1E 
keus Bleijerwerck. Team Zwiers 
Grootkeukenservice verloor met 

6-2 van De Vrachtkar. In de 3e di-
visie nam team Didden Distribu-
tie het op tegen De Driehoek en 
zij speelde 4-4. Team van de Berk 
won met 6-2 van BC Tegelen.

In de districtscompetitie speelde 
team 1 tegen Rosmalen 4 en hier 
werd het 25-25. Team 2 wist de 
volle 30 punten te behalen tegen 

BC Ammerzoden. In de B1 klasse 
werd verloren met 25-27 van De 
Spijt. In de C2 klasse libre nam 
men het op tegen de D’n Hoek en 
hier werd het 26-26. Goede partij 
was er van Henk v.d. Bergh die zijn 
85 caramboles in 22 beurten wist 
te maken. Moy. 3,86. In de C3 
klasse werd met 37-31 gewonnen 
van Kup 77.

biljarten
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BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT ALTIJD 
10% KORTING OP ALLE ORIGINELE ONDERDELEN

www.decogarden.nl

Specialist in exclusieve tuinmeubelen

Jane Addamsstraat 3  5491 DE  St. Oedenrode  Industrieterrein “ De Kampen”  Tel.: 073-6431829
Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. (Overige na telefonische afspraak)

Sterkste prijs – kwaliteit en service in de regio!
Voorjaarsshow  

zondag 25 maart  
11.00 - 17.00 uur

Met de vloeren uit de M Flor collectie kunt u een vloer 
creëren, die nauwelijks van een houten of natuurstenen 
vloer te onderscheiden is. 
Sterkste prijs in de regio inclusief leggen en egaliseren!     

Nieuw in ons assortiment: PVC Stroken van M Flor

Zondag 25 maart feestelijke start nieuwe seizoen 2012 met 
Live-cooking en Proeverij  wijn/bier verzorgd door QooQ Kookstudio

Beter verplaatsbaar 
door zwenkwielen!

20121992_Decogarden_A5flyer_V3.indd   1 24-02-12   12:14

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Dames D1 KV Boskant ongeslagen 
kampioen

Dames D1 zijn afgelopen zaterdag (10-3-2012) ongeslagen kampioen geworden. 
boven van Links naar rechts: Kim - Marga (coach) - thea (trainster) - Ellen (coach)- Myrthe 
Onder van Links naar rechts: Malou - pleun - janne - jill - pleun – Elise

Odisco geeft laatste zaalwedstrijd 
uit handen
Odisco 1 moest afgelopen zon-
dag aantreden tegen Omhoog 1 
in Riethoven. De wedstrijd begon 
slordig en het leek of Odisco er 
geen zin in had. Na 10 minuten 
werd het spel wat beter en ging 
Odisco verzorgder spelen. Zo wist 
Marlon van Heeswijk ook de 0-1 
te maken. Maar door zwak ver-
dedigen en niet attent zijn wist 
Omhoog tegen te scoren. Dit 
was de hele eerste helft het ge-
val waardoor Odisco het gat niet 
wist te maken en bleef het span-
nend. Dena Essens, Maré Meijs, 
Myrthe van Heereveld en Meike 
Leenderts wisten voor Odisco te 
scoren. Waardoor de ruststand op 
4-5 eindigde. 

Na rust kwam Odisco beter uit de 

kleedlokalen en wist effectief te 
spelen. Binnen 5 minuten kwam 
Odisco op 4-7 via Meike Leend-
erts en Jessie Wouters. Hierna wist 
Omhoog weer simpel 3x tegen te 
scoren. Verdedigend klopte het 
van geen kanten bij Odisco en de 
ploeg kreeg doorloopbal op door-
loopbal tegen. Hierna herpakte 
Odisco zich en scoorde snel 2x via 
Myrthe van Heereveld en Marlon 
van Heeswijk. Met nog 4,5 minuut 
spelen was de stand 7-10. Odisco 
dacht er al te zijn en kreeg in 4,5 
minuut tijd nog 4 doelpunten op 
kinderlijke manier tegen. Ook 
door het zelf niet slim uit te spe-
len kreeg Odisco de deksel op de 
neus. Eindstand 11-10 en zo bleef 
Odisco met lege handen staan na 
60 minuten korfbal.

Concordia/Boskant eindigt op derde plek in zaal
Afgelopen zondag stond de laat-
ste wedstrijd van de zaalcompeti-
tie op het programma tegen VVO.  
Beide teams stonden veilig in de 
competitie en er was dus weinig 
meer te winnen of te verliezen. 
Dit was dan ook terug te zien in 
de wedstrijd. Concordia/Boskant 
wist de scoren te openen maar liet 
al snel VVO langszij komen. Con-

cordia/Boskant kwam niet meer 
tot scoren en liet VVO zo uitlo-
pen tot 6-1. Net voor rust wisten 
beide teams nog een keer te sco-
ren waardoor er met een 2-7 stand 
gerust werd. 

Na de rust wist VVO direct weer te 
scoren 2-8. Hierna leek Concordia/
Boskant even wakker te worden 

en begon ook met scoren. Met 
een paar goede afstandschoten 
kwamen ze weer dichterbij 6-9. 
Dit was echter te laat, de wedstrijd 
werd rustig uitgespeeld en beide 
teams wisten nog een paar keer te 
scoren. Zo eindigde de wedstrijd in 
een 8-14 stand. Hiermee eindigt 
Concordia/Boskant op een derde 
plek in de hoofdklasse. 

Nederlaag Nijnsel tegen Avesteyn
De wedstrijd tegen Avesteyn ging 
net zoals in de heenronde weder-
om met 1-0 verloren. Toen maak-
te alleen Nijnsel aanspraak op de 
overwinning, deze keer maakte 
beide ploegen geen aanspraak op 
de overwinning, maar toch hield 
Avesteyn weer drie punten over 
aan het eind van de wedstrijd.

Avesteyn begon beter aan het duel 
zonder grote kansen te creëren. 
Na een minuut of 10 kwam Nijn-
sel beter in de wedstrijd en begon 
zich de strijd voornamelijk op het 
middenveld af te spelen. Uit het 

niets scoorde Avesteyn na 20 mi-
nuten de 1-0. Een vrije trap van de 
linkerflank werd bij de eerste paal 
ingetikt. Na de 1-0 waren de ploe-
gen gelijkwaardig aan elkaar zonder 
echt gevaarlijk te worden. Alleen 
na 35 minuten waaide een voor-
zet van Avesteyn bijna in het doel. 
Doelman Van Osch voorkwam ter-
nauwernood een doelpunt, maar 
tijdens zijn redding kwam hij hard 
in aanraking met de paal en kon de 
wedstrijd niet voort zetten. Reser-
vekeeper Glenn van Zutphen nam 
zijn plaats in. Ook na de rust kab-
belde de wedstrijd voort. Er waren 

nauwelijks kansen te noteren en 
dus ging Nijnsel achterin 1 tegen 1 
spelen om meer druk te zetten op 
de stugge verdediging van Ave-
steyn. Aan de inzet van Nijnsel lag 
het absoluut niet, maar Avesteyn 
gaf geen krimp. Laatste man Rick 
van Roosmalen was er nog het 
dichtst bij, maar zijn inzet verdween 
naast het doel.  Ook de debute-
rende A-junior Rob Witlox kon hier 
helaas niets meer aan veranderen. 
Volgende week wederom een finale 
en wel een derby tegen de buren uit 
Mariahout die met 6 punten goed 
uit de winterstop zijn gekomen.

Annette van Engeland naar winst 
in Asten
Afgelopen week was het nationaal 
concours hippique in Asten. In de 
klasse B wist Annette van Enge-
land met Bibi iedereen achter zich 
te laten door foutloos te rijden en 
de hoogste stijlpunten te behalen. 
Ook Moniek van Gastel was zo-
als gewoonlijk weer goed in vorm 
en behaalde in deze klasse een 

6e prijs met Vanitha Z. Suzan van 
Gastel wist weer zeer goede resul-
taten neer te zetten. In de klasse L 
reed ze Biesielottie naar een mooie 
2e plaats en Bon Giorno Go naar 
een 5e prijs. Ook in de klasse Z had 
ze succes; met Zuberlina behaalde 
ze zowel een 7e als een 8e prijs. 

paardensport

Ollandia 1 is ook Keldonk 1 de baasvoetbal

Ollandia begon na de winst op 
WEC1 vorige week met goede 
moed aan de thuiswedstrijd te-
gen de altijd lastige tegenstan-
der Keldonk 1. Vanaf de allereer-
ste minuut moest Ollandia 1 vol 
aan de bak. Keldonk gaf niet veel 
ruimte weg, waardoor Ollandia 
snel beslissingen moest nemen. 
In de 9e minuut was er een mooie 
actie voor Ollandia. Helaas kopte 
een goed in positie staande 
Richard Markus de bal over het 
doel. Na 27e min. speeltijd maakte 

Keldonk dankbaar gebruik van de 
verkregen ruimte in het doelge-
bied. Jasper van Boggelen stond 
prima in positie en tikte eenvoudig 
de 0-1 achter keeper Wim Koolen. 

Ollandia gaf de moed niet op 
en bleef druk uitoefenen op de 
Keldonkse achterhoede. In de 36e 
min wist Stefan Erven via een snel-
le counter de vrijgelopen Sietze 
de Jong te bereiken. Deze laatste 
sprintte richting de keeper en de 
1-1 vloog in de touwen. 

Vlak voor rust was er nog een en-
kele kans, maar deze waren niet 
voldoende gevaarlijk.

Ruststand 1-1. In de tweede helft 
leek Ollandia de wedstrijd beter te 
controleren. Er werd minder bal-
verlies geleden en Keldonk had 
minder kansen op doel. Wim Koo-
len bleek nog over goede keepers-
kwaliteiten te beschikken. In de 
67e min mocht Rene Raaijmakers 
een vrije trap nemen vanaf de lin-
kerkant. De spitsen werden in stel-
ling gebracht en Rene Raaijmakers 
krulde de bal op geweldige wijze 
richting doel. Stefan Erven wist de 
bal via het hoofd in het doel te krij-
gen. 2-1! In de 72e min. wist Ruud 
van Driel een gelijkmaker te voor-
komen door de bal uit het doel te 
trappen. De Ollandse supporters 
haalden opgelucht adem. In de 
slotfase werd de winst veilig ge-
steld doordat Stefan Erven de bal 
met een mooi lobje over de keeper 
wist te spelen. Met een 3-1 eind-
stand ging een tevreden Ollandia 
richting de kleedkamers. Volgende 
week staat wederom een thuis-
wedstrijd op het programma. Ulys-
ses 1 komt op bezoek. Tot dan!
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De 9 jarige Davy van der Linden 
is zondag 18 Maart ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Volkel 1.

Davy speelt nu zijn tweede sei-
zoen bij Rhode. Vorig seizoen 
voetbalde hij in de F8 en nu in 
de F6. Zijn leiders/trainers zijn 
Rob Gevers, Johan Sonnemans 
en vader John. Davy staat zijn 
mannetje wel bij het verdedigen. 
Op het middenveld kan hij ook 
goed uit de voeten en pikt af en 
toe een goaltje mee. Thuis heeft 
opa een goaltje in de tuin gezet 
zodat hij daar kan oefenen met 
zijn broer Mitch die in de F12 
voetbalt. Opa Jan is ook een fa-
natieke vrijwilliger van Rhode. 

Davy zit op basisschool Dom-
melrode.  De computer vindt hij 
het leukst. Thuis speelt hij ook 
graag met lego. Davy is iedere 
week trouw aanwezig bij de trai-
ning en wedstrijd. Hij zal aanwe-
zig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de 
verdere verrichtingen van Rhode 
1 vanuit de dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Afgelopen zondag 11 maart was 
Niels v.d. Steen ‘Pupil van de 
‘Week’ bij Ollandia. 

Niels is 9 jaar oud en hij woont sa-
men met zijn zus Bente in Olland. 
Hij zit in groep 5 van Bs Sint-Pe-
trus. De gymlessen vindt Niels het 
leukst op school. Minder favoriet 
zijn de taallessen. Niels hoopt later 
straaljagerpiloot te worden. Op 
dit moment voetbalt Niels in de E2 
van Ollandia. In dit gezellige team 
speelt hij op de plaats van de aan-
vallende middenvelder. Het jaar-
lijks terugkerende voetbalkamp 
vindt Niels erg leuk. Binnen Ollan-
dia zijn papa Geery v.d. Steen en 
Bart v.d. Tillaart Niels’ favorieten. 
Daarnaast is Niels fan van PSV, 
Fc Barcelona, Robin van Persie 
en  Lionel Messi. Naast voetbal-
len, vindt Niels het ook leuk om te 
fietsen en buiten te spelen. 

Davy v.d. Linden
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Automobielbedrijf mAriAhout
Uw officiële Opel-Agent

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
De mooiste occasions voor De scherpste prijzen 

staan in mariahout (Laarbeek)

Ollandia thuis tegen Ulysses
Zondag speelt Ollandia opnieuw 
een thuiswedstrijd, waarbij dit-
maal Ulysses uit Megen op be-
zoek komt. In de uitwedstrijd wist 
Ollandia ver in blessuretijd, door 
een snoeihard schot van de op dit 
moment nog geblesseerde Wil-
liam Bekkers, alsnog de 2-1 winst 
binnen te slepen. Laten we hopen 
dat ons vaandelteam de suppor-
ters ditmaal niet zo lang in span-
ning laat en eerder in de wedstrijd 
een veilige voorsprong heeft op-

gebouwd. Ook alle overige teams, 
m.u.v. Ollandia 4, moeten in het 
komend weekeinde weer in actie 
komen, dus weer volop gelegen-
heid voor de Ollandia supporters 
om hun favoriete team te steunen

Ollandia Kwis ’t nie Kwis
Onder een nieuwe naam en iets 
anders van opzet is donderdag 
15/3 de 1ste halve finale van 
de de Ollandia Kwis ’t nie Kwis. 
Hierin zal vanaf 21.30 uur door 

Ollandia 1, Ollandia Da1 en Be-
stuur  worden gestreden voor een 
plaats in de finale, welke wordt 
gehouden op 5/4. Op donderdag 
22/3 is de 2de halve finale waarin 
de strijd zal gaan tussen Ollandia 
2 , 3 en 4, strijden voor een plaats 
in de finale. Ook supporters zijn 
welkom om hun team te steunen. 
Op donderdag 29/3 heeft het 
kwissen plaats gemaakt voor alle 
rikliefhebbers voor de laatste rik-
avond van dit seizoen.

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Niels v.d. Steen
Ollandia

Rhode na 2-0 voorsprong toch naar verlies
Ondanks een prima start, Rhode 
stond al binnen het kwartier met 
2-0 voor, moest Rhode zondag 
de overwinning toch aan Ruw-
aard laten. Na een 2-2 ruststand 
liep Ruwaard in de tweede helft 
nog uit naar 2-4. Een dure ne-
derlaag, want diverse ploegen 
uit de onderste regionen haalden 
wel punten en komen dicht in de 
buurt.

Rhode had dus een goede start. 
Al na 3 minuten stuurde Joep 
Vermeltvoort Teun Latijnhou-
wers goed de diepte in, hij werd 
gevloerd en Bas van Kuringen 
schoot de strafschop onberispelijk 
in, 1-0. Na 13 minuten was het 
al weer raak. Tim Stewart zocht 
op rechts de achterlijn op en zijn 
voorzet werd door Daan van Din-
ten simpel in de goal geschoven, 
2-0. Heel even leek het er op dat 
Rhode een gemakkelijke middag 

zou hebben, maar deze illusie 
duurde maar een paar minuten. 
In de 18e minuut scoorde Ruw-
aard, met een kopbal, uit een 
corner, 2-1. Ruwaard putte daar 
moed uit en vooralsnog waren de 
partijen goede tegen elkaar opge-
wassen, met wel de betere kansen 
voor Rhode. Toch kwam Ruwaard 
na een half uur op gelijke hoogte. 
Rhode verdedigde slecht uit, leed 
balverlies en Ruwaard strafte dit 
genadeloos af, 2-2. 

De tweede helft begon nog met 
een kansje voor Rhode, maar 
daarna waren de beste kansen 
toch voor Ruwaard. In de 63e mi-
nuut gaf Rhode de linksbuiten te 
veel ruimte en hij profiteerde hier 
goed van, 2-3. Een paar minuten 
later kreeg Tim Stewart een prima 
kans op de gelijkmaker, Joep vd 
Mortel bediende hem op maat, 
maar Tim kreeg de bal niet goed 

onder controle en de kans ging 
verloren. Merkwaardig genoeg 
lukte het Rhode niet om Ruwaard 
in de slotfase nog eens flink op de 
proef te stellen, verder dan een 
paar ongevaarlijke schoten en 
een buitenspel doelpunt kwam 
het niet. In de 92e miunuut kon 
Ruwaard opnieuw met een coun-
ter de strijd toen definitief beslis-
sen, met een actie over rechts 
werd het 2-4. 

Voor zondag staat de uitwedstrijd 
tegen titelkandidaat nummer 1 
DESO op het programma. Een 
lastige klus dus, want DESO heeft 
nog geen wedstrijd verloren en 
van de 13 wedstrijden er 11 ge-
wonnen.  Voor meer informatie 
zie www.rhode.nl

Moeizaam gelijkspel voor Boskant

De uitwedstrijd die Boskant 1 
speelde tegen Cito 1 eindigde 
in een 1-1 gelijkspel. Boskant 
speelde een matige wedstrijd, 
maar wist op basis van een goed 
laatste half uur uiteindelijk een 
punt te bemachtigen. 

Boskant 1 kende in Oss eigenlijk 
een vliegende start. Want al in 
de 3e minuut kwam de ploeg op 
voorsprong. Na een overtreding 
op Geert Habraken ging de bal 
op de stip. Geert voltrok zelf het 
vonnis en zorgde dus voor de 0-1 
voorsprong. De overige 42 minu-
ten van de 1e helft waren voor de 
thuisclub. Boskant was maar bij 
momenten in staat om de aanval 
te zoeken en had de handen vol 
om de thuisploeg van de gelijk-
maker af te houden. In de 26e 
minuut was Cito aanvaller Rob 
Konings er dicht bij, z’n snoeihard 
ingeschoten vrije trap ging via de 
doellat over. In de 36e minuut 
was een attent keepende Paul v 

Heesch voor Cito een sta-in-de-
weg. Drie minuten later was ook 
Paul kansloos toen Rob Konings 
vanaf 11 meter de gelijkmaker 
binnenschoot: 1-1. Bijna nog was 
het voor de rust uit een corner 
1-2 geworden, maar Paul wist de 
bal nog net voor de doellijn in zijn 
bezit te krijgen.

Cito herhaalde het huzarenstukje 
van Boskant na de rust. In de 48e 
minuut werd een voorzet van 
rechts door de Boskant verdedi-
ging gemist, waarna de bal in de 
voeten rolde van Rob Konings. 
Dat buitenkansje liet hij zich 
niet ontnemen, beheerst schoof 
hij de bal in de verre hoek: 2-1. 
De thuisclub leek in de winning 
mood, maar de stemming sloeg 
in de 55e minuut pardoes om 
toen Cito speler Mustafa Ozer na 
een ongelukkig val een armbreuk 
opliep. Boskant werd sterker en 
van een éénzijdige wedstrijd was 
geen sprake meer. Cito was in de 

62e minuut heel dicht bij de 3-1, 
maar doelman Paul v Heesch red-
de fantastisch door een geplaats-
te vrije trap van Ibrahim Cabael 
uit de kruising te tikken. De op-
leving van Boskant leverde in de 
72e minuut resultaat op. Na een 
goede aanval over links bereikte 
Jan Wouters de vrijstaande Ron 
v Uden die de bal beheerst bin-
nenschoof: 2-2. Enkele minuten 
later had Geert Habraken de 2-3 
op de schoen. Na een goede pass 
van Frank Konings mikte hij de 
bal echter net langs de verkeerde 
kant van de paal. In de 80e mi-
nuut leverde een aanval van de 
thuisclub een goed kans op voor 
Bas van Rooij. Zijn inzet kon door 
de Boskant verdediging (geluk-
kig) op tijd onschadelijk worden 
gemaakt. De eindfase was voor 
Boskant. Helaas was de laatste 
bal een aantal keren net niet zui-
ver genoeg, zodat er aan de stand 
niets meer veranderde. 

voetbal

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Al uw sport 

en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 



Woensdag 14 maart 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 29

MHC dames 1 strijden tegen 
dames 1 van Tegelen
Afgelopen zondag 11/03 stond 
voor Dames 1 van MHC Sint-Oe-
denrode de wedstrijd tegen dames 
1 van Tegelen op het programma. 
Na een uitvoerig teamoverleg 
begonnen de dames uit Rooi vol 
goede moed, gedrevenheid en en-
thousiasme aan de wedstrijd. 

Het begin van de wedstrijd was erg 
sterk. Echter was de eerste straf-
corner voor de dames uit Tegelen. 
Een rechtstreeks schot op doel kon 
net niet worden tegengehouden en 
MHC Sint-Oedenrode kwam daar-
mee op een 0-1 achterstand. Er werd 
goed  gehockeyd door de Rooise 
dames en ze wisten een strafcorner 
te versieren. Het schot van Hilde 
Sijbers was raak, weliswaar via de 
tegenstander maar hij zat! Met een 
1-1 tussenstand gingen de dames er 
weer vol tegen aan.  

Door een paar slordigheden wisten 
de dames van Tegelen via een veld-
doelpunt 1-2 te maken. Even later 
net voor de rust vloog er wederom 
een strafcorner in. Met de rust was 
de tussenstand 1-3. Dit was balen 
voor de dames uit Rooi. Vooral om-
dat de Rooise dames goed hockey-
den en eigenlijk sterker waren dan 
de tegenpartij. In de tweede helft 
moest er iets goed gemaakt worden. 
Meta en Tieske gaven de dames een 

aantal nuttige tips. In de tweede 
helft kregen de dames uit Rooi al 
snel een grote kans, 1 op 1 tegen 
de keeper van Tegelen, maar helaas! 
De tips van de coaches werden niet 
juist uitgevoerd, waardoor het  niet 
wilde lukken om een goede aanval 
op te zetten en te scoren. Daaren-
tegen wisten de dames van Tegelen 
de kansen die ze kregen wel te be-
nutten. Een strafcorner voor Tegelen 
werd gespeeld op de linker afschuif 
en zij wist de bal snoeihard, strak 
over de grond, precies in de hoek te 
slaan, waardoor de stand uitkwam 
op  1-4.  Niet veel later volgde de 
1-5. Een velddoelpunt wederom 
ontstaan door wat slordigheidjes. 
De dames van Rooi hebben niet hun 
kopjes laten hangen en toch gepro-
beerd goed hockey te laten zien, er 
werd wat meer gevarieerd, maar 
helaas niet genoeg. Door een laat-
ste strafcorner tegen ontstond de 
eindstand 1-6. Een wat geflatteerde 
uitslag. Deze week zal er weer hard 
getraind moeten worden, want aan-
staande zondag 18 maart staat de 
uitwedstrijd tegen de Hopbel op het 
programma. Het belooft een span-
nende derby te worden. Aangezien 
beide ploegen strijden om van de 
laatste plaats af te komen. Kom de 
dames van Rooi dus aankomende 
zondag om 12.45 uur aanmoedigen 
op de hockeyvelden van de Hopbel.

hockey

MHC Heren 1 oppermachtig 
De voorbereiding op de tweede 
seizoenshelft verliep met pieken 
en dalen, maar er werd de laatste 
weken een duidelijke stijgende 
lijn ingezet bij de heren van Sint-
Oedenrode. Waar de scherpte in 
de voorbereiding nog wel eens 
ontbrak, wist iedereen dat het 
zondag weer om de knikkers ging.

Op een zonovergoten sportpark 
kwam heren 1 geen moment echt 
in de problemen tegen Geldrop: 
3-1. De eerste 5 minuten van de 
wedstrijd waren nog wat slordig 
en onwennig, waardoor Geldrop 
twee strafcorners wist te versieren. 
Beide werden echter onschade-
lijk gemaakt, waarna de wedstrijd 
voor Rooi heren 1 echt loskwam. 
Geldrop liet zich ver terugzakken 
op eigen helft en liet heren 1 het 
spel maken. Heren 1 koos er op zijn 
beurt voor om de verdediging van 
Geldrop enkele malen onder druk 
te zetten en na goed doorgaan van 
Jorn van het Hof belandde de bal 
bij Coen Teunisse die de vrijstaan-
de Robin van de Ven voor de goal 
vond: 1-0. Niet veel later mocht 
Piet van Eijndhoven voor de tweede 
keer aanleggen uit een strafcorner 

en schoot hard raak: 2-0. Aan het 
spelbeeld veranderde vervolgens 
weinig: Geldrop wachtte halverwe-
ge de eigen helft en liet het balbe-
zit aan heren 1 waardoor de eerste 
helft gemakkelijk 
uitgespeeld kon 
worden. 

Ook in de tweede 
helft van de wed-
strijd waren het de 
Rooise mannen die 
het spel maakten. 
In een iets te laag 
tempo werd de 
druk op de verde-
diging van Geldrop 
opgevoerd, op 
jacht naar het vol-
gende doelpunt en 
de beslissing in de 
wedstrijd. Enkele 
kansen werden 
nog gemist, maar 
uiteindelijk was 
het Willem van de 
Heijden die mocht 
uithalen in de cirkel 
van de tegenstan-
der en de bal ach-
ter de keeper wist 

te krijgen: 3-0. Uit een strafcorner 
wist Geldrop nog de 3-1 te maken, 
maar echt spannend werd het niet 
meer.

Ik ben Wouter van Rijckevorsel 
van Kessel en ben 8 jaar oud. Ik 
zit op de Sint Antonius van Padua 
school in groep 4. In mijn vrije tijd 
doe ik graag voetballen, tikkertje 
en het spel wie scoort is keeper. 

Ik voetbal bij VV Nijnsel in de F1 en 
mijn positie in het veld is midden-
velder. Komende zondag ben ik 
pupil van de week bij de wedstrijd 
Nijnsel – Mariahout. Mijn favoriete 
clubs zijn VV Nijnsel en PSV. Ook 
ben ik fan van het Nederlands elf-
tal en Wesley Sneijder. Later wil ik 
graag burgemeester worden. 

Wouter van Rijckevorsel
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Argo op scherp

De waterpolodames van Argo 
zijn uitstekend uit de startblok-
ken gekomen na de lange winter-
stop. Nadat vorige week TRB/RES 
het moest ontgelden, was het dit 
weekend de beurt aan De Vennen 
uit Dongen om met dubbele cij-
fers de les gelezen te worden.

In het eerste partje speelde Argo nog 
duidelijk met de rem erop, de Ven-
nen was zelfs in staat om de ope-
ningstreffer aan te tekenen. Argo 
was nog aan het zoeken, de pressing 
werd matig uitgevoerd en de passes 
kwamen niet goed aan. Al in het 2e 
partje wist Argo de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Met mooi uitge-
speelde aanvallen wisten de dames 
de voorsprong uit te bouwen en was 
het niet meer de vraag of Argo ging 
winnen maar hoeveel doelpunten ze 
gingen maken. Er lag een echt team 
in het water die elkaar wist te vinden, 
de juiste pass op het goede moment 
wist te geven en waarbij eigen suc-
ces ondergeschikt werd gemaakt aan 
het teambelang. Met trots gaf coach 
Anja van Wanrooij aan dat dit de 
beste wedstrijd is geweest van het 
hele seizoen. Zowel Inge Habraken 
als Monique van Nielen hadden ie-
der 4 doelpunten weten te maken 
en hadden daarbij een groot aandeel 
in de einduitslag van 13-4. Overige 
doelpunten werden gemaakt door 
Josine Raaijmakers (3x), Liesbeth van 
der Korst en Gabri van Boxmeer. Vol-
gende week staat de topper tegen de 
Warande in Oosterhout op het pro-
gramma. Met de huidige vorm van 
het team gaat dit een leuke wedstrijd 
worden, waarbij de Warande aan de 
bak zal moeten. De nummer 1 van 
de competitie heeft echter een voor-
sprong van  8 punten op Argo (2). 
Gezien de grote krachtsverschillen 
in de competitie lijkt het onmogelijk 
voor Argo om nog kampioen te wor-

den. Het zal dus vooral een wedstrijd 
worden om de eer. Daarnaast heeft 
Argo nog wel wat recht te zetten 
na een onnodig verlies (9-11) in de 
thuiswedstijd tegen de Warande.

Uitslagen
B1 – SWNZ  14-1
D1 – Njord    8-6
Dames 1 - De Vennen 13-4
E1 – Njord   0-16
Heren 1 – Njord   5-4
Heren 2 – PSV   14-9
Programma Za 17/03
16:15 uur: Lutra - C1, in De Wis-
sen te Helmond.
17:15 uur: De Warande - Dames 
1, in Arkendonk te Oosterhout.
17:15 uur: Hellas-Glana - D1, in 
De Nieuwe Hateboer te Sittard.
17:45 uur: Hellas-Glana - Heren 1, 
in De Nieuwe Hateboer te Sittard.
18:15 uur: De Vennen - B1, in De 
Vennen te Dongen.
18:30 uur: Zeester-Meerval - D2, 
in Drie Essen te Uden.
18:30 uur: Lutra - Heren 2, in De 
Wissen te Helmond.
18:45 uur: BCombi - T.R.B.-R.E.S, 
in De Molen Hey te Schijndel.
19:00 uur: Spio - E1, in De Sprank 
te Venray.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 44 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 4e Compe-
titie wedstrijd in zwembad ‘Den 
Ekkerman’ in Veldhoven. Tijdens 
deze wedstrijd is er 5 keer een 1e 
plaats, 9 keer een 2e plaats en 4 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 65 persoonlijke re-
cords gezwommen. Komende zon-
dag nemen de jonge zwemmers 
van de Wedstrijdgroep deel aan de 
vierde Speedo wedstrijd die wordt 
gehouden in zwembad ‘De Beemd’ 
in Veghel, aanvang 14.30 uur.

zwemmen

Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart
(vrijdag koopavond)

Papenhoef 21, 5737 BS Lieshout, tel: 0499-425360

Fietscomputer 
van €16,95 
voor 

€9,95* 
* Bij inlevering van deze coupon.gazelle en goldline  

e-bike opstapdagen!

Verkoop van: elektrische fietsen • stadsfietsen • life-stylefietsen
•schoolfietsen •kinderfietsen •mamafietsen•mountainbikes•racefietsen


Bij inlevering van deze coupon met  

uw adresgegevens en e-mailadres maakt u 

kans op één van de 8 prijzen 
(Gazelle Toer omafiets t.w.v. €399,-  / Rabobank kledingpakket t.w.v. €199,- / 
Sportvoedingspakket t.w.v. €59,- /  5 x BBB TRIA fietscomputer t.w.v. €16,95)

Naam.........................................................................................
Adres.........................................................................................
Postcode + plaats.....................................................................
Tel.nr.........................................................................................
E-mail........................................................................................



Bij 1 op elke 10 klanten die een 2011-fiets heeft gekocht wordt door  een notaris van  Van Thiel en Van Rooij uit Beek en Donk één  prijswinnaar getrokken, welke zijn of haar  

aankooPBedrag  
retour krijgt!

Zie de spelregels in de winkel.

SUPER 2011 UITVERKOOP

Op onze 2011-modellen 
een korting tot 20%

en op 
deze vrijdag en zaterdag10% extra kassakorting 

op deze fietsen

Showroom volledig in  
2012 stijl ingericht!

Jan Ebbenn
Fotograaf

Tartwijck 89
5491 EJ Sint-Oedenrode
T: 0413-47 56 06 E: jan@jefotografie.nl
M: 06-42 06 28 33 I: www.jefotografie.nl

JE fotografie voor al uw evenementen, familieportretten, glamourportretten, 
bedrijfsfotografie, reportages en productfotografie.

Kijk voor foto´s 
van evenementen op 

www.mooirooi.nl
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Voetbal

Ollandia
Uitslagen senioren zo 11-03:
Ollandia 1-Rkvv Keldonk 1   3-1
Sparta’25 6-Ollandia 2   0-4
Ollandia 3-Irene 2   2-1
Cito 7-Ollandia 4   0-1
Ollandia Da1-Avesteyn Da1   1-2

Uitslagen jeugd za 10/03:
Ollandia B1-Boskant B1   0-2
Rhode C3G -Ollandia C1   1-1
Ollandia D1-SCMH D2   0-5
Venhorst E1-Ollandia E1   13-1
Schijndel/Vitam E6G-Ollandia E2   8-0
Ollandia F1-Rhode F6   2-4
Ollandia F2-Blauw Geel’38 F8   2-0
Ollandia MF1-Real Lunet MF1   7-4

Programma senioren zo 18/3:
Ollandia 1-Ulysses 1  14.30 u
Nijnsel 3-Ollandia 2   12.00 u
Ollandia 3-Rhode 4  11.00 u
Ollandia Da1-Mierlo Hout Da2   10.00u

Programma jeugd za 17/3: 
Schijndel/Vitam B2-Ollandia B1 v:13.45u
Ollandia C1-Handel C1   13.00u
BG’38/OW D5-Ollandia D1  v10.15u
Ollandia E1-WEC E1   9.30u
Ollandia E2-BG’38/OW 14   10.30u
Boerdonk F1-Ollandia F1  v:10.00u
WEC  F4-Ollandia F2  v:9.45u
ODC MF2-Ollandia MF1  v:9.30u

Rhode
Uitslagen Senioren
Rhode-Ruwaard  2-4
Bekkersveld 2-Rhode 2  0-1
Rood wit’62 2  1-1
ASV 4-Rhode 4  2-2
Erp 5-Rhode 6  2-1 
Erp 6-Rhode 7  4-3
Rhode 8-Blauw Geel 16  1-5
Rhode 9-DVG 5  2-4 
Rhode 10-Schijndel 9  5-2
Dames-Gemert 2  2-3.

Uitslagen jeugd za 10/03
Rhode A1-Avanti’31 A1  1-0
Schijndel  A3-Rhode A2   4-3
HVCH B1-Rhode B1  1-1
Rhode nB2-WEC B2  1-1
Gemert B5G-Rhode B3  0-2
Rhode C1-Wittenhorst C1G  0-0
Blauw Geel’38 C3-Rhode C2  2-1
Rhode C3G-Ollandia C1G  1-1
Rhode C4-WEC C2  3-3
Liessel C2-Rhode C5  3-2
Prinses Irene D1G-Rhode D1  3-4
Blauw Geel’38 D2-Rhode D2  6-1
RKVV Keldonk D1G-Rhode D3G  2-1
Rhode D4-ELI D2  0-9
MULO D5-Rhode D5  5-4
Rhode D6-Blauw Geel’38 D9  5-3
Rhode E1G-Blauw Geel’38 E4  5-3
Gemert E2-Rhode E  2-3
Rhode E3-Rood Wit’62 E5  1-2
VOW E2-Rhode E4  1-6
Rhode E5-Erp E4  3-3
Erp E3-Rhode E6G  6-1
Rhode E7-Handel E1  3-4
MULO E5-Rhode E8  7-9
Rhode F1-Brandevoort F1  13-3
Rhode F2-WEC F1  2-1
Sparta’25 F1-Rhode F3  3-8
Rhode F4-Handel F1  1-3
WEC F2G-Rhode F5  3-3

Ollandia F1G-Rhode F6  2-4
ASV’33 F3-Rhode F7  5-5
Rhode F8-DVG F3  4-2
Irene F2-Rhode F9  1-5
Blauw Geel’38 F13-Rhode F10  7-1
Rhode F11-Bruheze F6 3-0
Handel F3-Rhode F12  3-1
Rhode F13-Erp F7  3-2
Boekel Sport MB1-Rhode MB1  3-0

Programma senioren
DESO-Rhode  14:30u
Rhode 2-Someren 2  11.00u
Mariahout 2-Rhode 3  11:30u 
Rhode 4-Erp 4  10.00u 
Rhode 6-Volkel 4  12.00u 
Rhode 7-Mariahout 5  10.00u 
Erp8-Rhode 8  10.00u 
Erp 7-Rhode 9  12:30u 
Erp 9-Rhode 10  10.00u 
Nijnsel 2-Dames  10.00u 
Veteranen-ASV  16:30u

Programma junioren za 17/03
H.B.S.V. A1-Rhode A1  v13:00
Rhode A2-Nijnsel A2  a14:30
Rhode B1-DAW B1  a14:30
Avanti’31 B2-Rhode B2  v12:00
Rhode B3-Schijndel B3  a12:45
Blerick C1G-Rhode C1  v11:45
Rhode C2-ASV’33 C2  a12:45
Erp C2-Rhode C3G  v13:45
Gemert C6-Rhode C4  v9:00
Rhode C5-Blauw Geel’38 C7  a12:45
Rhode D1-Sparta’25 D1  a11:15
Rhode D2-ASV’33 D1  a11:15
Rhode D3  vrij
Blauw Geel’38 D4-Rhode D4  v10:30
Rhode D5-Blauw Geel’38 D8  a11:15
Nulandia D4M-Rhode D6  v8:15
Schijndel E2-Rhode E1G  v8:00
Rhode E2-Avanti’31 E2   a9:15
Schijndel E4-Rhode E3  v8:00
Rhode E4-Stiphout Vooruit E3  a9:15
Blauw Geel’38 E13- Rhode E5  v8:15
Rhode E6G-Blauw Geel’38 E12  a9:15
Gemert E3-Rhode E7  v8:15
Rhode E8-Blauw Geel’38 E16  a9:15
Gemert F1-Rhode F1  v8:15
Blauw Geel’38 F2-Rhode F2  v9:15
Rhode F3-DVG F1  a10:15
Gemert F2-Rhode F4  v8:15
Rhode F5-Sparta’25 F5   a9:15
Rhode F6-Avanti’31 F3G  a10:15
Rhode F7  vrij
Avanti’31 F5-Rhode F8  v9:30
Rhode F9-Blauw Geel’38  F10  a10:15
Rhode F10-Boskant F1  a10:15
Mariahout F3G-Rhode F11  v9:00
Rhode F12-Blauw Geel’38 F12 a11:15
Boekel Sport F8-Rhode F13  v8:30
Rhode MB1-Hapse Boys MB1  a14:30
Mini-pupillen: onderling wedstrijd 
aanvang 10:00

VV Boskant

Uitslagen senioren
Cito 1-Boskant 1 2-2
Blauw Geel 4-Boskant 2  1-3
Boskant 3-ASV 4  2-2
Boskant 4  vrij
Boskant 5-Avanti 8  0-1
Boskant 6-SCMH 5  5-0
Erp Da2-Boskant Da1  1-1

Uitslagen jeugd
Boskant A1–Eli A1  1-3

Ollandia B1-Boskant B1  0-2
Boekel Sport D2G-Boskant D1  2-6
Boskant D2–WEC D2G  3-1
Boskant E1–Blauw Geel E9  1-3
Gemert E7-Boskant E2  10-3
Boskant F1–Irene F3  1–2

Programma senioren zo 18/3
Boskant 1-Avesteyn 1  14.30 
Boskant 2-UDI 3  11.00 
Erp 4-Boskant 3  13.00 
Boskant 4-Avanti 5  12.00 
Heeswijk 6-Boskant 5  12.00 
Heeswijk 9-Boskant 6  09.30 
Boskant Da1-Handel Da1  10.00 

Programma jeugd za 17/3
SCMH A1–Boskant A1  v.13.15 a14.30
Boskant B1–Blauw Geel B3  a14.30
Boskant C1–Sparta ’25 C2  a13.00
Boskant D1–Schijndel D3G  a11.30
Eli D2–Boskant D2  v10.45 
Handel E1–Boskant E1  v08.45 
Boskant E2–VOW E2  a09.30
Boskant F1–Irene F3  a10.30

VV Nijnsel
Uitslagen senioren 11/03
Avesteijn 1-Nijnsel 1  1-0
Nijnsel 2-Deurne 5 3-0
Schijndel/VITAM 4-Nijnsel 3  2-0
Nijnsel 4-Blauw Geel’38 10  2-1
Nijnsel 5-Boerdonk 5  4-3
Boekel Sport 8-Nijnsel 6  1-1
Avanti’31 Da1-Nijnsel Da1  5-1
Nijnsel Da2-Rhode Da2  2-0
ELI Da1-Nijnsel Da3  0-4
Uitslag 10 maart
ELI Vets-Nijnsel Vets  3-1

Uitslagen jeugd 10/03
Someren A2G-Nijnsel A1  4-5
Blauw Geel’38 A5-Nijnsel A2  2-5
Nijnsel B1-Avanti’31 B2  3-1
ELI C1G-Nijnsel C1  2-0
WEC D1-Nijnsel D1  3-3
Nijnsel D2-Sparta’25 D4  2-2
Irene E1-Nijnsel E1  1-5
Nijnsel E2 –Boekel Sport E8  3-2
Mierlo Hout F2-Nijnsel F1  3-1
Nijnsel F2-Avanti’31 F5  3-4
NLC’03-Nijnsel MB  12-0

Programma senioren 18/03
Nijnsel 1-Mariahout  14.30 
Boekel Sport 3-Nijnsel 2  11.30 
Nijnsel 3–Ollandia 2  12.00 
ASV’33 4–Nijnsel 4  10.00 
Rhode 9–Nijnsel 5  12.00 
Nijnsel 6–Blauw Geel’38 16  10.00 
Nijnsel Da1-VOW Da1  12.15 
Mifano Da1-Nijnsel Da2  11.00
Nijnsel Da3-ASV’33Da1  10.00 
Programma 17 maart
Nijnsel Vets-SCMH Vets  16.30 

Programma jeugd 17/03 
Nijnsel A1-Gemert A2  14.30
Rhode A2-Nijnsel A2  14.30 
MULO B2-Nijnsel B1  15.00
Nijnsel C1-Avanti’31 C2  13.00 
Nijnsel D1-Erp D2  11.30 
Blauw Geel’38 D7-Nijnsel D2  11.30
Nijnsel E1-Schijndel/VITAM E3  10.00
Nijnsel E2 vrij; Nijnsel F1-VOW F1  10.00 
Sparta’25 F6-Nijnsel F2  10.30 
Nijnsel MB-GVV’57 MB  14.30 

Overige sporten

bridgen

Bridgeclub ZBC’01 

Uitslag competitie 6/3:
A-lijn: 1. Harry & Marietje v.d.Wijgert 
62,28 %  2. Jana v.d.Acker en Anny 
v.d.Hurk 60,07 % 3. Mien Verhoeven 
& Ria Delisse 58,68 %  4. Piet v.Schaijk 
en Anneke Jans 56,94 % B-lijn: 1 
Chris en Christien v.Helvoirt 71,04 %  
2. Tonny Rijkers & Mien Vermeulen 
55,21 % 3. Noud & Toos v.Zutven 
55,10 %  4. Toos v.Berlo en Jan Rijkers 
52,60 %

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 7/3: A Lijn.1. Harrie tImmer-
mans-Mari v.d.Vleuten 63.89 % 2. 
Joop en Marianne Muller 59.72 % 3. 
Jan en Mien v Rooij 57.64 % 4. Conny 
v.d. Nieuwenhuizen-Ria .v Zon 54.17 
%. B Lijn: 1. Hennie en Wil Merkel-
bach 56.25 % 2. Bert Foolen- Martien 
Vos 54.86 % 3. Sjef  en Gerda v.d. 
Kerkhof 52.78 % 4. Riek vd. Brand-
Maria Bloem 52.08 %.  Eindstand 5e 
competitieronde: A Lijn. 1.Joop en 
Marianne Muller 55.90% 2. Harrie en 
Marianne Timmermans 55.28 % 3. 
Jan en Mien v Rooij 54.38 %. B Lijn 1. 
Truus v Heesch- Addie Rijkers 58.98 % 
2. Hennie en Wil Merkelbach 52.26 % 
3. Sjef en Gerda v.d. kerkhof 48.92 %. 
Zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag ruitenboer 7/3:
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad    63,54 2. Dirk Gillissen & Ton 
Soons  60,27 3. Mies Stroeken & Ge-
rard Verkade  56,25  4. Hanny Bosch & 
Jan Bosch 58,33  B-lijn 1. Theo Janssen 
& Robert Janssen    65,48 2. Ad van 
Helvoort & Jan van Lanen 60,86 3. 
Will van Rooij & Mieke Vugs  53,72  4. 
Jan Verbunt & Christ Verhoeven 52,50

Bridgen 
Vrijdagmiddag Club 

Competitie vrijdag 9/3
A-lijn: 1.Pieter v.Geffen & Tonnie Ki-
vits 69,44 %  2. Mari v.d.Steen & Toon 
v.Schaijk 62,85 %  3..Haiie & Rina v. 
Berlo 54,86 %  4.  Wim & Tiny v. Lies-
hout 51,74   B-lijn:  1.Ad & Riet Koe-
voets 60,12 %  2.  Jan v. Helvoirt & 
Mien v. Asseldonk 56,85 %  3.  Piet v. 
Schaijk & Nellie v.d. Berg 55,36 %  4.  
Jo Verhoeven & Tonny Rijkers 55,06 % 

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 7/3:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 63,89 
% 2 Dms. W.v.Gerwen - A.v.Genugten 
62,85 % 3 Echtpr. Seegers 60,42 % 4 
Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
56,60 %.

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 
 
Uitslagen:  5 maart – 10 maart
Klasse: 
1A Olland 1 - Stramproy 2 4-1
2 Olland 2 - Liempde 1 0-5
2 Heeze 1 - Olland 3 4-1
2 Olland 4 - Loosbroek 3 4-1
3 Olland 5 - Hoogeloon 5 3-2
3 Schijndel 3 - Olland 6 3-2
 
Competitie-programma: 
17 maart – 23 maart 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur
Klasse:  
1A Bree 1 - Olland 1        za 17-03-12
2 Loosbroek 2 - Olland 2 di 20-03-12
2 Olland 3 - Liempde 1   do 22-03-12
2 Schijndel 1 - Olland 4    di 20-03-12
3 Liempde 2 - Olland 5   do 22-03-12
3 Olland 6 - Hoogeloon 5 ma 19-03-12

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen jeugd
Concordia B1-MKV B1  4-9
Concordia B2-De Korfrakkers B2  1-12
Concordia D1-Spes D2  7-3
Concordia D2-Flamingo’s D2  2-4
Concordia E1-De Korfrakkers E2  1-6 
Concordia F1-Prinses Irene F2  3-1

KV Nijnsel

Uitslagen:
Flash 2-Nijnsel 1  2-8
Nijnsel 2-De Eendracht 2  9-4
DSV B2-Nijnsel B1  3-10
De Kangeroe C1-Nijnsel C1  7-3
Altior C3-Nijnsel C2  5-4
Corridor D1-Nijnsel D1  3-5
Flash E2-Nijnsel E1  9-8
strafworpen 4-1.

Programma:
Einde zaalcompetitie.

Odisco

Uitslagen za. 10 / 3:
SCMH B1  -  Odisco B1 6 - 16
Prinses Irene D1  -  Odisco D1 4 - 1
De Korfrakkers E3  -  Odisco E1 6 – 0

Zo. 11 / 3
Omhoog 1  -  Odisco 1 11 – 10

Geen programma komende week!!

Brons voor Talent van het Jaar judoka Ryan Lo-A-Njoe
Werd Ryan op  vrijdag 9 maart nog 
gehuldigd als sporttalent voor zijn 
behaalde kampioenschap in 2011, 
zijn 3e titel in successie, de orga-
nisatie had nog een verrassing voor 
hem in petto. Ryan werd gekozen tot 
Sporttalent van het Jaar en ontving 
de Rabobank sportstimuleringsprijs: 
een dikke cheque die hij glunderend 
in ontvangst nam. Zijn coach Cor 
van der Heijden doet zijn relaas.

De volgende ochtend stond Ryan 
alweer op het NK, waar hij met 
overmacht zijn eerst drie partijen 
won. Met zijn 4e partij, in de kwart-
finale, werd een zuivere score  niet 

beloond. Die van zijn tegenstander 
wel. Gedreven als hij is weet hij de 
knop om te zetten en scherp als 
altijd gaat hij de strijd aan voor de 
derde plaats, en wint.
Ook Nick van Schijndel en Jasper 
van den Oetelaar hadden pech,  na 
hun eerste drie tegenstanders.  In 
hun kwartfinales bepaalden fouten 
van scheidsrechters wie er op het 
podium kwamen. Zowel Nick als 
Jasper kregen niet hun flow terug. 
Jasper wordt een mooie score ont-
houden en Nick krijgt  onterecht 
straf vanwege passiviteit.  Velen 
zouden blij zijn met een 5e plek 
op een NK maar wij weten dat een 

podiumplaats voor beiden een zeer 
reële plek zou zijn geweest. De uit-
eindelijke winnaar in de klasse bij 
Jasper moest achteraf toch wel toe-
geven dat hij blij was niet in de fi-
nale tegenover Jasper te staan, van 
wie hij onlangs nog had verloren.
Yarni Vermeer wist zijn eerste par-
tij nog te winnen met Ippon maar 
daarna schoot hij toch nog te kort. 
Benjamin in de deze leeftijdscatego-
rie, Jim van de Ven, moest genoe-
gen nemen met 2 verloren partijen. 
Hij verkoopt zijn huid duur en ver-
liest 2 keer met het kleinst moge-
lijke verschil. Hij liet wel zien dat hij 
de komende jaren in deze categorie 

menig potje zal gaan winnen.
Ook Boy Dissel had zich weten te 
kwalificeren. Boy traint pas kort 
mee in onze wedstrijdgroep en hij 
heeft het ook zeer goed gedaan. 
Boy wint zijn 1e partij maar in zijn 
2e partij weet hij het niet recht te 
houden.  Zijn volgende twee tegen-
standers  werden door Boy defini-
tief uitgeschakeld. Helaas verloor hij 
zijn 5e partij voor de 2e keer en ook 
Boy is uitgeschakeld. Al met al was 
het een mooie dag met fantastisch 
judo maar ook een dag met rouw-
randje. We gaan onze wonden lik-
ken en bouwen rustig verder voor 
de nog komende resultaten.     
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De geschiedenis van een hockeyclub
Van Rockey naar MHC Sint-Oedenrode

Aflevering 2: OP WEG NAAR HET 25 JARIG BESTAAN
Het eerste lustrum van MHC was een gezellig feest. Dat mocht ook wel. Dankzij de inzet en het grote doorzettingsvermogen van de 
oprichters was de club officieel en volwaardig lid van de Nederlandse hockeybond. In 1964 kwam er een nieuw bestuur. Cees van 
de Wiel nam de voorzittershamer over van Alphons Werners. Hans Kersten ondersteunde hem als vice voorzitter. Rikie Ketelaars 
en Hannie van de Ven vormde het secretariaat en Leny van de Rijt beheerde de financiën. MHC had dus een officiële status, maar 
de problemen waren nog niet van de baan. Met name de accommodatie baarde grote zorgen. De club had eigenlijk helemaal niets. 
Geen clubhuis en een veld waar de mollen hun eigen rijk hadden. Kleedkamers en douches werden gehuurd bij de camping, tot 
grote ergernis van de vakantie vierende gasten. Boven bakkerij Kersten vonden de vergaderingen plaats en bij café Jan Bosch was 
het ‘s zondags verzamelen om de derde helft te spelen. Altijd dikke pret aan de Borchmolendijk. Maar toch, een club zonder ac-
commodatie is geen club. Ook de bond volgde de club met argusogen en het was duidelijk; er moest snel garen op de klos komen.

Het nieuwe bestuur pakte de zaken 
voortvarend aan en met succes. Er kwam 
structuur in het beleid en de financiën 
voor broodnodige investeringen werden 
beter. De eerste investering van enige 
belangrijkheid was een stencilmachine 
om een clubblad af te draaien.

Zoals gezegd, de inspanningen van 
het bestuur kregen resultaat. De club 
groeide en groeide met een actieve 
jeugdafdeling, waar zelfs kinderen 
vanaf 6 jaar, de mini’s, onder deskun-
dige leiding kennis maakte met de 
hockeysport. Ook kwamen er dames 
en heren veteranen; 35 plussers die 
op donderdagmiddag en zondags de 
wei in konden. Het knollenveld wer-
den echte velden en jawel er kwam 
een echt clubhuis. 
De geschiedenis van het  clubhuis is 
een hockeysoap op zich. Besloten 
werd namelijk tot een samenwer-
kingsverband met de buren: de ten-
nisclub Kienehoef. Dat moet kunnen, 
dachten toen de wijzen. Hockey een 
sport voor de herfst en winter, ten-
nis voor de zomer. In de zomer tennis 
de baas, herfst en winter de hockey, 
ideaal toch. Maar helaas, afgezien van 
allerlei tegenstrijdige perikelen bij de 
bouw, kwam er nog een ander pro-
bleem bij. De hockey en tenniscompe-
titie overlapten elkaar. En toen werd 
duidelijk dat deze combinatie niet 
werkt. Als de vermoeide tennissers in 
alle rust bijkomen van hun partij en 
gestoord worden door 22  luidruchti-
ge hockeyers, ook klaar met hun wed-
strijd, luidkeels roepend om “een me-
ter bier en of de muziek wat harder 
kan”, dan geeft dat natuurlijk snel pro-
blemen. Ook de jaarlijkse overdracht 
in maart van hockey- naar tennislei-

ding verliep niet altijd soepel. Aan 
deze vervelende situatie kwam een 
einde toen TV Kienehoef een eigen 
onderkomen kreeg in de tennishal en 
MHC de exploitatie in eigen beheer 
voortzetten. Dit is gelukkig allemaal 
verleden tijd en vandaag aan de dag 
leven beide clubs als goede buren “in 
pais en vree“ naast elkaar.

Het veteranenhockey kwam bij MHC 
tot grote bloei. De dames waren al ac-
tief in de zo genoemde huisvrouwen 
competitie op donderdagmiddag. De 
heren kwamen wat later op gang. Dit 
gebeurde tijdens het Paastoernooi 
van 1978, toen een paar mannen bo-
ven de 35 besloten een team op te 
richten. Al snel waren er 12 gelijkge-
stemden bereid  om mee te doen. Een 
hele stap want slecht drie van hen zijn 
hockeyers van huis uit. Maar onder 
de alles zeggende wapenspreuk “van 
huis af zijn telt“ stortten zij zich in een 
langjarig hockeyavontuur. Over hun 
vaak memorabele optredens op het 
gras in binnen en buitenland is zelfs 
een boekje verschenen ‘Een veteraan 
wordt ‘s zondags losgelaten’ met wed-
strijdverslagen, strijdliederen en dat 
ze nooit voor het donker thuiswaren.

De slagroom op de taart in de hockey-
wereld zijn altijd de toernooien. MHC 
heeft op dit gebied zowel bij de jeugd 
als bij de senioren in Nederland en 
ver daar buiten een bekende naam. Al 
in een vroeg stadium van het bestaan 
van de club was het paastoernooi een 
begrip in de regio. Het Paastoernooi 
werd verplaatst naar Pinksteren en 
kreeg de naam Peppeltoernooi. Dat 
waren happenings, zeker de eerste ja-
ren. Drie dagen van plezier. Van hein-

de ver kwamen aanvragen om mee te 
doen. Belangrijke clubs als Bloemen-
daal en Kampong kwamen graag naar 
de Rooise donken en beemden. Ba-
singstoke uit Engeland, vele clubs uit 
Duitsland, het Zweeds nationale da-
mesteam, Straatsburg, Slovan Bratis-
lava om maar een paar namen te noe-
men. Uitwisselingswedstrijden van 
jeugdteams met Engelse clubs waren 
uniek en natuurlijk het jaarlijkse fami-
lietoernooi, met de familie Rooyak-
kers in 1983 als eerste winnaar.

We besluiten deze aflevering met een 
warm eerbetoon aan een vrouw, die 
van groot belang is geweest voor de 
vereniging: Mevrouw Riek van Bakel 
(voor de jeugd mevrouw, voor de ou-
dere leden Riek). Geboren op 26 okto-
ber 1931 in Nuenen en afkomstig uit 
een echte hockeyfamilie. Toen zij met 
echtgenoot Martin (van 1972 tot en 
met 1978 voorzitter van MHC) in Rooi 
kwam wonen, werd zij al snel lid van 
de club. Met haar grote kennis van 
hockeyzaken, haar enthousiasme en 
haar warme persoonlijkheid is zij tot 
op de dag van vandaag een begrip. 
Niet alleen bij MHC, maar ook in re-
gio. Wat deed Riek allemaal? Teveel 
om op te noemen! Wedstrijdsecre-
tariaat, hockeytraining, scheidsrech-
ters regelen en opvangen, zelf fluiten, 
gastvrouw, het bijwonen van vergade-
ringen van de hockeybond, de jeugd 
opvangen. Iedere hockeyclub in Bra-
bant kende Riek en door haar kennis 
van zaken en bescheiden manier van 
optreden was zij bij iedereen geliefd. 
Actief hockeyen deed ze ook en hoe. 
Jarenlang verdedigde zij het doel bij 
de damesveteranessen en ze was al 
70 toen ze (met pijn in hart) moest 
stoppen. 
Voor haar grote betekenis voor hoc-
keyend Rooi werd “de moeder van de 
club“ in 1986, door de toenmalige bur-
gemeester van Oerle, onderscheiden 
met de “ penning van verdienste “ van 

de gemeente Sint-Oedenrode. His-
torisch is haar uitsprak op de avond 
van de uitreiking: “Ik kan eigenlijk niet 
zonder hockey“. Ook was zij natuurlijk 
al een aantal jaren lid van de club. Met 
een  “Ik kan eigenlijk niet goed zonder 
hockey” bedankte zij de aanwezigen 
op die avond voor de eer.
Riek overleed op 5 juli 2008. Onder 
zeer grote belangstelling werd zij in 
haar geliefde Sint-Oedenrode begra-
ven. Op een, voor de hockeywereld 
unieke wijze, wordt haar gedachte-
nis in de club in ere gehouden door 
de weg van het ingangshek naar het 
clubhuis  “Het Riek van Bakellaantje“, 
te noemen. Een officiële straatnaam 
in de gemeente.

1986, het jaar van het 25 jarig bestaan 
van de club met heel veel activiteiten. 
Een drukbezochte reünie, familietoer-
nooi, onderlinge wedstrijden voor de 
jeugd en nog veel meer leuke din-
gen. Het mag gezegd worden; de club 
staat als een huis met zijn 450 leden, 
waarvan 250 jeugd. Procentueel ge-
zien heeft  MHC in Nederland zelfs de 
meeste mini’s! Ook de accommodatie 
mag er zijn. Vijf grasvelden, gereno-
veerd clubhuis en een kunstgrasveld 
in aanleg. Met een uitbundig feest 
voor alle leden en aanhang wordt het 
jubileumjaar op 1 november afgeslo-
ten. “Het draait goed bij onze vereni-
ging” waren de woorden waarmee 
voorzitter Guus van Heereveld de 
avond opende en terecht.

Mevrouw Riek van Bakel
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Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

8 januari - 18 maart 2012
Expositie fotograaf Jan Ebbenn

Odendael 

10 maart - 8 mei 2012
Expositie Jan Sonnemans

Bastion 

12 maart - 28 mei 2012
Schilderijen Anita Sikking 

in de bibliotheek 
Bibliotheek de Meierij 

14 - 28 maart 2012
Expositie FotoclubRooi 

Odendael 

14 maart 2012
Toneelver. Klavertje Vier

De Beckart 

15 maart 2012
Drumcirkel 

Leef & Vind Olland 

16 maart 2012
Thema diner vis avond

Odendael 

16 maart 2012
Toneelver. Klavertje Vier

De Beckart 

17 maart 2012
NL Doet

Sint-Oedenrode 

17 maart 2012
Opknapbeurt speeltuin 

Olland 

17 maart 2012
Muzikaal Rooi 
Cafe oud Rooi 

17 maart 2012
Toneelver. Klavertje Vier

De Beckart 

18 maart 2012
Olat wandelsportvereniging

Middelrode 

18 maart 2012
Rikken en Jokeren 

Dorpsherberg 

18 maart - 12 mei 2012
Tentoonstelling Eric van de Ven

Mariendael 

18 maart 2012
Lenteconcert
Beckart nijnsel 

18 maart 2012
Speelgoed- en kinderkledingmarkt

Meerschot 

18 maart 2012
Halfvastenspektakel

Café Oud Rooij 

19 maart 2012
Jokeren en rikken
Café Oud Rooij 

21 maart 2012
Boomfeestdag met heggenvlech-

ten 
Sint-Oedenrode 

22 maart 2012
Wereldwaterdag

23 maart 2012
Rondleiding door nieuwbouw 

Hart van Olland 

24 maart 2012
Twee live bands maken muziek

Oud Nijnsel 

24 maart 2012
Gezinskegelen
Vresselse Hut 

25 maart 2012
Zomertijd

25 maart 2012
Detsit

Café Oud Rooij 

25 maart 2012
Mega Vlooienmarkt

de Beckart 

25 maart 2012
MooiRooi / Open Deur Dagen

Centrum Sint-Oedenrode 

25 maart 2012
Lya de Haas en Henny Korsten in 

de Knoptoren. 
De Knoptoren 

26 maart 2012
Jokeren en rikken
Café Oud Rooij 

27 maart 2012
Wandel je fit in 10 weken 
clubgebouw Fortuna’67 

28 maart 2012
Roois Biergilde 
Café Van Ouds

30 maart 2012
Onthulling informatiepanelen

Sint-Martinuskerkhof 

30 maart 2012
Kaarten in Meerschot

Meerschot 

31 maart 2012
25-jarig bestaan van                      

Johnny T & the half souls 
de Vriendschap 

31 maart 2012
Open Dag Kindercentrum 

Dommeltoren
Laan ten Bogaerde 5 

31 maart 2012
Stropdasdrinken
Café Oud Rooij 

31 maart 2012
Trojka Pink Party
Café Van Ouds 

1 april 2012
Rikken en Jokeren 

Dorpsherberg 

3 april 2012
Wandel je fit in 10 weken 
clubgebouw Fortuna ‘67 

5 april 2012
Kaarten in Boskant

De Vriendschap 

  6 april 2012
Goede Vrijdag: 

winkels open tot 17 uur
Centrum Sint-Oedenrode 

7 april 2012
Nos Jungit Apollo paasconcert 

Mariëndaal. 

8 april 2012
1e Paasdag

8 april 2012
Paaseieren zoeken / eten

Café Oud Rooij 

9 april 2012
2e Paasdag

9 april 2012
Olat wandelsportvereniging

Asten 

9 april 2012
Paashaas op bezoek

Kinderboerderij Kienehoeve 

9 april 2012
Lezing: Beekprik en andere vissen

d’n Einder 

10 april 2012
KBO film: Casablanca

Odendael 

14 april 2012
Museumweekend

Mutsen- en poffermuseum 

15 april 2012
Museumweekend

Mutsen- en poffermuseum 

18 april 2012
Rooise biergilde
Café Van Ouds




