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Forum bouwmarkt
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Voortgezet onderwijs Best-Oirschot

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Bibliotheek blijft toch in Martinushuis
De Rooise bibliotheek blijft toch in 
het Martinushuis. Dat maakte de 
directeur van bibliotheek de  
Meierij, Marc Jacobs, maandag-
middag bekend tijdens een pers-
conferentie in het gemeentehuis. 
Veel burgers zullen dat nieuws 
met een glimlach verwerken, maar 
wethouder Hendriks zei ronduit 
verbijsterd te zijn. Met name over 
de timing. De gemeente dacht na-
melijk een huurder te hebben ge-
vonden voor Cultureel Educatief 
Centrum Mariëndael.

Voor de gemeente is dit een klap 
met het oog op de vele ombuigin-
gen waar het op dit moment mee 
bezig is. Een verwachte inkomsten-
bron valt weg. Hendriks: “Ik ben 
heel teleurgesteld en ik denk met 

mij het gehele gemeentebestuur. 
We hebben nooit de indruk gehad 
dat huisvesting in Mariëndael niet 
haalbaar was.” Als grootste reden 
om uiteindelijk niet voor Mariën-
dael te kiezen noemde Jacobs het 
aantal vierkante meters en de toe-
gankelijkheid. In Mariëndael zou de 
bibliotheek 180m2 tot haar beschik-
king krijgen. Of de foyer zou er bij 
betrokken moeten worden van nog 
eens hetzelfde oppervlakte. Dat 
paste echter niet in het plaatje van 
de bibliotheek. In het Martinushuis 
wordt het 300m2 in één ruimte. Ex-
tra meters die volgens de directeur 
nodig zijn. Jacobs: “In een eerder 
stadium zagen we Mariëndael zit-
ten, maar later is gebleken dat niet 
aan ons eisenpakket voldaan kon 
worden.” Het vele voorbereidend 

werk van het bestuur van Mariën-
dael en de gemeente lijkt nu voor 
niks geweest. Hendriks haalt er toch 
nog een voordeel uit. “De onder-
zoeken naar de komst van de biblio-
theek hebben inzichten gegeven in 
hoe we het gebouw beter kunnen 
gebruiken. Daar kunnen we zeker 
wat mee”, aldus de wethouder, die 
aangaf dat de kansen voor Mariën-
dael opnieuw moeten worden be-
zien.  

Bibliotheek de Meierij heeft een 
huurcontract getekend van ten-
minste vijf jaar bij dhr. ten Ham, de 
ondernemer – tevens eigenaar van 
de Rooise apotheken – die het Mar-
tinushuis van de gemeente heeft 
gekocht. De combinatie apotheek-
bibliotheek zal minder synergie op-

leveren dan in Mariëndael, waar de 
bieb met MiK, het jongerencentrum 
en het cultureel educatief centrum 
prima partners zou hebben om 
activiteiten te ontplooien. Jacobs: 
“Die synergie zagen we zeker zit-
ten, maar uiteindelijk bleek het niet 
doorslaggevend in de zware beslis-
sing die we moesten maken.” 

Zoals gezegd zullen veel burgers blij 
zijn met het feit dat de bibliotheek 
in het centrum blijft. Jan de Werdt, 
van de inmiddels opgeheven Werk-
groep Martinushuis, noemt het een 
win-win situatie. “De verkoop heeft 
voor de gemeente een extra zak-
centje opgeleverd, het Martinushuis 
blijft en het zal ook nog eens twee 
trekpleisters gaan huisvesten. Dit is 
goed voor Sint-Oedenrode.”

Na 55 jaar zwijgen de gitaren in Nijnsel

Vroeger ging je in Nijnsel bij het 
voetbal, de harmonie of de gitaar-
club. Nu vijfenvijftig jaar later moet 
oprichter Wim Foolen om gezond-
heidsredenen een punt achter de 
gitaarclub zetten en dat doen met 
hem ook de andere leden. Afgelo-
pen weekend gaf muziekgroep  
Antonio haar laatste twee concerten 
in de thuishaven, Nijnsel. 

Zaterdagavond speelde Antonio 
muziek uit de oude doos, Hawaï-
muziek en Country. In de pauzes 
speelde het Antoniocombo, dat zo'n 
dertig jaar niet meer samen had op-
getreden. Zondagmiddag speelde de 
gitaarclub nog één keer de muziek 
die ze de laatste jaren speelt, Top-
40muziek en Gouwe ouwe. Zon-
dagmiddag nam wethouder Cees 

van Rossum ook kort plaats op het 
podium. Omdat Wim altijd een man 
van de tijd is bood Van Rossum Wim 
namens de hele gemeenschap een 
horloge aan.

Muziekgroep Antonio is in 1959 
opgericht. Wim gaf toen elf men-
sen gitaarles. Een van de eersten die 
les van Wim kreeg was zijn huidige 

vrouw Koos. De club groeide al snel 
uit en eind jaren zeventig waren er 
bijna negentig leden. In die tijd na 
de gitaarclub deel aan concoursen en 
gooide daar hoge ogen. Daarna nam 
het aantal leden af, maar desondanks 
had 'Muziekgroep Antonio' op het 
eind toch nog vijfentwintig leden.

» lees verder op pag. 7

Zaterdagavond speelde Antonio van Rossum ook kort plaats op het vrouw Koos. De club groeide al snel 
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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 
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Aan de inhoud van DeMooiRooi-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

In Memoriam 
Pastor A.W. (Jos) Siemons  
* 14 mei 1937 † 8 januari 2014

In de nacht van 7 op 8 ja-
nuari 2014 is op 76-jarige 
leeftijd emeritus pastor 
Jos Siemons overleden. 
Hij was zondag 5 janu-
ari opgenomen in het zie-
kenhuis omdat hij maan-
dag een zware operatie 
moest ondergaan. Alles 
leek er dinsdag op dat die 
operatie goed geslaagd 
was en Jos toonde zich optimis-
tisch. Niemand kon vermoeden dat 
hij de volgende dag niet zou halen.

Op 14 mei 1937 is Jos Siemons in 
de Moer (Loon op Zand) geboren. 
Op 8 juni 1963 is hij door mgr. Bek-
kers, voor wie hij grote bewonde-
ring had, tot priester gewijd. Als 
kapelaan, godsdienstleraar, pastoor 
en deken is Jos op vele plekken in 
ons bisdom actief geweest: Volkel, 
Vught, St.-Oedenrode, Helmond, 
Kekerdom en Millingen aan de Rijn. 
Voordat hij pastor werd in Tilburg 
was hij nog deken van het dekenaat 
Beek-Ubbergen. 
In 2004 is hij met emeritaat gegaan. 
Ook in die periode als priester ac-
tief gebleven op diaconaal gebied 
en door assistentie in verschillende 
parochies. Tot aan 2011 was hij nog 
administrator van de parochie Was-
pik. Jos was jarenlang actief binnen 
de Vereniging voor Pastoraal Wer-
kenden (VPW). 
Jos heeft altijd geprobeerd om in 
zijn pastoraat het ideaal van Mgr. 
Bekkers gestalte te geven: mens 
zijn tussen mensen, samen met hen 
zoeken naar de zin van het leven 
en handen en voeten geven aan 
het evangelie door woord en daad. 
Godsdienst heeft te maken met 
samen iets vieren, samen delen en 
tegelijk  aandacht hebben voor de 
mensen die het niet zo goed heb-
ben.

In de tijd dat hij kapelaan was in 
Sint-Oedenrode stond hij bij jong 
en oud bekend als ‘Kappie’. Hij 
heeft zich in die tijd intensief bezig-
gehouden met het Jeugd- en Jon-

gerenpastoraat in  Sint-
Oedenrode. 
Kaarten, brieven en ook 
beleidsstukken onder-
tekende Jos steevast 
met een: “vrede en alle 
goeds” Aan vrienden en 
bekenden stuurde hij elk 
jaar met Nieuwjaar een 
nieuwjaarswens. Zijn laat-
ste nieuwjaarwens luidde 

als volgt:

Ik wens jou                      
Vrede in plaats van ruzie
Hoop in plaats van wanhoop
Trouw in plaats van ontrouw
Liefde in plaats van haat
Geloof in plaats van ongeloof
Sterkte in plaats van zwakte
Moed in plaats van onmacht
Geluk in plaats van ongeluk
Gezond in plaats van ziek
Maar vooral Gods’ zegen
En een groot optimismeHet heeft  ons erg goed gedaan dat wij zoveel

hartelijk medeleven mochten ontvangen,
na het overlijden en bij de begrafenis van

onze zorgzame moeder, lieve oma en oma Sienie

Sientje van Laarhoven- Klerkx

Hiervoor willen wij iedereen bedanken.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Sint-Oedenrode, januari 2014

DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt
Maar eens komt de dag dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen die zij bij ons achterlaat, 
geven wij u kennis van het heengaan van ons mam, oma en oma Betsie

Betsie van Erp – van Geffen
 

∗ Schijndel, 3 april 1927                        † Uden, 13 januari 2014

echtgenote van 

Hein van Erp †

Anita en Hans
Bas en Ellen

Julia
Janneke en Jos

Lonneke
Luuk

Tom

René en Ria
Rob en Iris
Rosan en Kay

Deken van Erpstraat A 4, Sint-Oedenrode
Correspondentieadres:
Koriander 2A, 5491 KD Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 17 januari om 10.30 uur 
in de H. Martinuskerk van de H. Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Donderdagavond 16 januari om 20.00 uur is er een avondwake in 
“De Ontmoeting” van zorgcentrum Odendael, Odendael 1 te Sint-Oedenrode.

Ons mam is thuis, Deken van Erpstraat A 4 te Sint-Oedenrode.
U kunt van haar afscheid nemen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur 
en donderdag voor de avondwake vanaf 19.00 uur. 

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, 
wilt u dan deze aankondiging als zodanig beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
 i.v.m. het overlijden van:

Joke Geerts - van der Loo

Met name de vele mondelinge en schrift elijke condoleances hebben 
ons veel steun gegeven.

Ook hebben ti jdens de ziekteperiode van Joke velen hun troostende 
woorden geuit en haar gesteund in die moeilijke periode. Dank gaat ook 

uit naar het team van Brabant Zorg, de huisartsen Mw. v.d Heuvel en 
Mw. Heineman , organisati e voor terminale zorg Vptz en 

uitvaartverzorging  A. Kuis.          
De vele warme, troostende en opbeurende reacti es hebben ons ge-

steund in het verwerken en dragen van het  verlies.
Namens  kinderen en kleinkinderen

Henk Geerts

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.



Woensdag 15 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 3

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 47 24 63

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

nieuwjaarsactie
4 weken actie 

ca. 25% korting
Week 3: 

do 16 t/m wo 22 januari
500 gram shoarma of gyros

4 Rooienaartjes

1 grote bak groentesoep

€ 12,50

Wij wensen u een lekker 2014

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

Voor programma en gratis reserveren ga naarSpeelweek van do 16/01 t/m wo 22/01/2014
Frozen 2D NL (€6,50) za. 15:45, zo. 15:00, wo 16:00, 

Frozen 3D NL (€ 6,50) za. 11:15 zo.10:30 Mees Kees op Kamp (€ 6,50) za. 13:30 zo. 
12:45 wo 13:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) za.18:15 

Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) vr. 18:15 zo. 19:30 
Soof (€ 7,50) vr/za. 21:30 zo. 17:30 Do/ma/wo. 20:00 

SPECIALS: Biobest 50+ deze week: Mud (€6,00) do/vr 14:00 

www.biobest-theater.nl

Veel animo voor denktank bezuinigingsideeën
De oproep van de gemeente aan 
Rooise burgers en organisaties om 
met ideeën te komen voor bezui-
nigingen of extra inkomstenbron-
nen was niet aan dovemansoren 
gericht, zo bleek maandagavond. 
De raadzaal van het gemeentehuis 
was goed gevuld en zelfs de stoelen 
van de raadsleden waren bezet door 
meedenkers.

Rooienaar Arthur Frieser, die het 
proces begeleidt, toonde zich dan 
ook aangenaam verrast. “Het is niet 
de bedoeling dat u reageert op wat 
de gemeente heeft bedacht, maar 
dat u zelf met ideeën komt” beklem-
toonde hij. “Geen enkel idee wordt 
hier vanavond afgeschoten”. 
Bij de inleiding strooien de porte-
feuillehouders nog eens met bedra-

gen met zeven cijfers voor de kom-
ma, om uiteindelijk te komen tot vijf 
ton extra bezuinigen per jaar als uit-
daging voor de denktank.  
De aanwezigen werden verdeeld in 
vier groepen en twee aandachts-
gebieden: wonen/leefbaarheid en 
vitaal platteland/economie. De op-
dracht bestond uit het genereren 
van drie soorten ideeën: besparen, 
genereren van nieuwe inkomsten, 
en het verleggen van gemeentelijke 
taken naar andere organisaties.
Na een uur denken, praten en dis-
cussie in de subgroepen stonden er 
vier flipovers in de raadzaal, volge-
plakt met in totaal meer dan 100 
ideeën. En al was er veel overlap, en 
ook veel ideeën in de trant van “nog 
meer”, er zaten ook veel nieuwe 
tussen. Waarvan “verkoop Mari-

endael”, wellicht geïnspireerd door 
het debacle eerder die dag dat de 
bieb in het Martinushuis blijft, hoog 
scoorde. En ja, in de serieuze presen-
tatie door de “terugkoppelaars” van 
de groepen kon ook nog wel eens 
worden gelachen. Zoals Toon Hage-
man. Ook hier was Mariëndael het 
lijdend voorwerp. “Zet daar een Chi-
nees in!” 

Op 18 februari is de vervolgbijeen-
komst, waarvoor Frieser een beroep 
deed op de aanwezigen om daar 
weer massaal aan deel te nemen. 
Op die bijeenkomst wordt nader in-
gegaan op de ideeën, en wordt ook 
meer discussie verwacht.  In de tus-
sentijd worden de deelnemers per 
mail op de hoogte gehouden van de 
gang van zaken.

Amnesty International zoekt collectanten

In de week van 2 t/m 8 februari a.s. 
is er weer een landelijke collecte 
van Amnesty International. En zoals 
ieder jaar kunnen we ook dit jaar in 
Sint Oedenrode weer rekenen op 

veel enthousiaste collectanten.

Maar toch kunnen wij extra handen, 
extra collectanten heel goed gebrui-
ken. Dus als u een uurtje over heeft 
in die week, meld u dan aan als col-
lectant. U weet waar u het voor doet. 
Het recht op vrijheid van meningsui-
ting voor ieder mens is op deze nog 
steeds niet overal zo goed geregeld 

als bij ons. Vooral als u woont in Ol-
land, Boskant of Nijnsel en u draagt 
het werk van Amnesty International 
een warm hart toe, neem dan con-
tact op met Jacqueline van Aalst. 
(06-45608121) Samen kunnen we 
bekijken of en waar u een steentje 
bij kunt dragen.

Presentatie archeologisch onderzoek voormalig 
Sint-Odakerkhof
In de 12e en 13e eeuw waren in 
Sint-Oedenrode al belangrijke ge-
bouwen aanwezig zoals de burcht 
van de graven van Rode. Van 2003 
tot 2008 heeft een grootschalig 
archeologisch onderzoek van de 
burcht van Rode plaats gehad met 

veel bijzondere resultaten. Tijdens 
het archeologisch onderzoek zijn 
enkele tientallen menselijke gra-
ven aangetroffen die waarschijnlijk 
dateren uit de periode dat Sint- 
Oedenrode de hoofdplaats was 
van het Graafschap Rode. 

Dertig skeletten waren in een zo-
danige conditie dat een absolute 
datering en fysische antropologisch 
onderzoek kon plaatsvinden. Dit 
onderzoek kan de veronderstelling 
misschien staven dat  twee skelet-
ten de overblijfselen van de Graven 
van Rode (kunnen) zijn. Formeel 
wordt de relatie onderzocht tussen 
deze skeletten en de middeleeuwse 
aristocratie van Sint-Oedenrode. 
De resultaten worden gepresen-
teerd door fysisch antropologe 

Constance van der Linde en ar-
cheoloog Sem Peters. De presen-
tatie is op dinsdag 21 januari  om 
20.00 uur in Grand Café “De Gou-
den Leeuw”op de markt in Sint-
Oedenrode. De entree is € 2,00

Bibliotheek kiest voor Rooise burgers
CDA Rooi reageert verheugd dat 
de directie van de bibliotheek voor 
de belangen van de Rooise burgers 
kiest. De levendigheid in het cen-
trum blijft gediend en de toeganke-
lijkheid wordt aanzienlijk verbeterd. 
De koppeling tussen de Markt en 
Odendael wordt een passage, waar-
door het gevaarlijke Neulstraatje 
kan worden gemeden. “Apotheker 
John ten Ham verdient samen met 
bibliotheekdirecteur Marc Jacobs 
een compliment”, aldus het CDA.

Twee jaar geleden nam de Rooise 
CDA-fractie het initiatief tot burger-
participatie in het dossier accommo-
datiebeleid. De burgers konden zich 
uitspreken. Het CDA maakte veel 

tongen los maar kreeg ook kritiek 
van collega politici.

De Werkgroep Behoud Martinus-
huis kwam met een uitstekend 
voorstel dat ondanks hun enorme 
inzet acht maanden geleden sneu-
velde in een historisch raadsdebat. 
Een raadsmeerderheid vond dat het 
Martinushuis moest worden ver-
kocht. Bezuinigingsdoelstellingen 
wogen zwaarder. De argumenten 
van het CDA werden weggewuifd, 
de stem van de burger werd niet 
gehoord. Het CDA zag geen ande-
re weg dan opstappen. “Het CDA 
is uit de coalitie gestapt. Dat heeft 
ons veel pijn gedaan, maar we had-
den geen andere keuze. Voor ons 

was puur belangrijker dan pluche. 
Helaas hebben we gelijk gekregen. 
Natuurlijk zijn wij blij dat uiteinde-
lijk alles weer op zijn pootjes terecht 
komt, maar wat heeft het gekost? 
Burgers, waarnaar niet is geluisterd, 
zijn teleurgesteld. De relatie tussen 
college en bibliotheek is vertroebeld. 
De gemeente heeft kosten gemaakt, 
derft huurinkomsten en verliest op 
haar boekwaarde. We verwachten 
nog een roerig einde van dit dossier. 
Daar mag niets onder het tapijt wor-
den geveegd”, aldus Rien Verhagen, 
fractieleider van CDA Rooi. Voor na-
dere informatie kunt u zich wenden 
tot Rien Verhagen, fractievoorzitter 
CDA Rooi, 06-12735611

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 17 januari liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot. De koffie en 

thee is om 19.30 klaar, dus jullie zijn 
dan al welkom. Ook staan de hapjes 
weer in de koelkast om jullie tijdens 
het kaarten te verwennen. Er wordt 
na afloop een loterij gehouden.

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Open 
dag
25 januari
alle lOcaties van 09.30 tOt 16.30 uur

zaterdag

www.kw1c.nl

Gymnasium Beekvliet. Brengt je ver.

Later...
Later wil ik 

mezelf 

worden

Karlijn van Rozendaal, leerling Gymnasium Beekvliet

12009 AWA Posters Beekvliet A3.indd   5 13-11-12   10:50

Gymnasium Beekvliet. Brengt je ver.

Beekvlietstraat 4, 5271 SM  St. Michielsgestel
www.gymnasiumbeekvliet.nl

Benieuwd of 
gymnasium 
iets voor jou is?

Kom dan ook naar onze Open Dag:
zondag 26 januari 2014
13.30 -16.30 uur

Open dagen 

voortgezet onderwijs

 in de regio

Gymnasium Beekvliet bij beste middelbare scholen van Nederland
Sinds 2001 vergelijkt Elsevier de 
"opbrengsten" van middelbare 
scholen. Het onderzoek heeft be-
trekking op drie jaren (2010 t/m 
2012) om te voorkomen dat uit-
schieters in een bepaald jaar te 
veel gewicht in de schaal leggen. 
Gymnasium Beekvliet scoorde in 
de afdeling VWO op alle fronten 
zodanig, dat het eindoordeel uit 
twee plussen bestaat, hetgeen 
slechts tien andere scholen in Ne-
derland evenaarden.

Gymnasium Beekvliet brengt je ver. 
Daarom wil de school dat iedereen 

een uitdagende tijd heeft op school. 
Zo ver komen als je kunt, op aller-
lei vlakken of misschien juist op een 
specifiek gebied. Je talenten ont-

dekken, ontwikkelen en tot uiting 
brengen: daar gaat het om. Hier-
voor heeft de school een breed scala 
aan mogelijkheden, voor alle jaarla-

gen, zowel binnen als buiten school.

Uitblinken op een gymnasium kan 
ook buiten de traditionele school-
vakken. Sportief talent vindt een 
plek bij de toernooien en compe-
tities die ze organiseren naast het 
normale lesprogramma. Tijdens de 
internationale sportweek wordt er 
zelfs internationaal gestreden. De 
sportaccommodatie is dit jaar ge-
heel vernieuwd en ligt op het eigen 
schoolterrein.  Kunstzinnige leerlin-
gen bieden ze een podium met de 
jaarlijkse theaterproducties onder 
professionele regie. 

 Een andere mogelijkheid is het 
volgen van extra vakken of een 
speciaal programma. Je kunt dan 
denken aan het volgen van mo-
dules op school zoals gebarentaal 
of Arabisch. Voor de bovenbouw 
zijn ze gestart met het Honours-
programma van de zelfstandige 
gymnasia. Dit biedt gemotiveerde, 
getalenteerde leerlingen in de bo-
venbouw een aanvulling op het 
standaard lesprogramma. Nieuws-
gierig geworden naar de school? 
Open dag: zondag 26 januari van 
13.30 uur tot 16.30 uur.   
www.gymnasiumbeekvliet.nl

advertorial
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Open Dag Fioretti College
VEGHEL - Het onderwijs op het  
Fioretti College in Veghel is prak-
tisch en persoonlijk. Op de school 
voor mavo, vmbo en praktijkon-
derwijs aan de Muntelaar 4 krijgen 
brugklassers les in een aparte vleu-
gel van een klein docententeam. Op 
zaterdag 25 januari tussen 11.00 en 
15.00 uur vindt de jaarlijkse Open 
Dag plaats.

Het Fioretti College kent de basis-
beroepsgerichte leerweg, de ka-
derberoepsgerichte leerweg en de 
mavo. In het derde leerjaar kiezen 
de leerlingen één van de drie sec-
toren: Techniek (Bouw, Metalektro, 
of Voertuigentechniek), Economie 
(Handel & Administratie, Handel & 
Verkoop of Horeca, Bakkerij & Re-
creatie) of Zorg & Welzijn. Mavo-
leerlingen oriënteren zich via op-

drachten en projecten op de drie 
sectoren. Een optimale voorberei-
ding voor het mbo en de havo!

Leerlingen die in aanmerking komen 
voor de havo-mavo brugklas, krijgen 
op havo-niveau les op het Zwijsen 
College. In de loop van het jaar volgt 
er een advies. Leerlingen met mavo-
advies maken de overstap naar het 
Fioretti College.

Op het praktijkonderwijs is er extra 
tijd en zorg voor leerlingen die moei-
te hebben met leren. De groepen 
zijn klein en de leerlingen worden 
gecoacht. In leerjaar 1, 2 en 3 zijn er 
veel praktijkvakken. In leerjaar 4 en 
5 wordt er enkele dagen per week 
stage gelopen.

advertorial

advertorial

Open Dag Zwijsen College
VEGHEL - Op zaterdag 25 januari 
van 10.00 tot 14.00 uur vindt de 
Open Dag voor basisschoolverlaters 
plaats op het Zwijsen College aan 
het PWA Sportpark in Veghel. Het 
moderne gebouw biedt veel moge-
lijkheden voor eigentijdse vormen 
van leren. Leerlingen en hun ouders/
verzorgers die dit zelf willen ervaren 
zijn van harte uitgenodigd.

De vertrouwde sfeer op het Zwijsen 
College wordt door leerlingen hoog 
gewaardeerd. De Open Dag biedt 
een mooie gelegenheid deze sfeer 
te proeven. Door de omgang met 
elkaar, de begeleiding en de opvang 
vormen we een gemeenschap die 
van het Zwijsen meer maakt dan al-
leen een leerinstituut.

Natuurlijk bereidt het Zwijsen Col-
lege de leerlingen ook voor op het 
behalen van een havo- of vwo-di-
ploma. Tijdens de Open Dag wordt 
zichtbaar gemaakt hoe er bij de di-
verse vakken en vakoverstijgende 
lesblokken gewerkt wordt. U kunt 
dit dan zelf ervaren. Er zijn verschil-
lende activiteiten die inzicht geven 
in de inhoud en de aanpak van de 
schoolvakken.

De Open Dag van het Zwijsen Col-
lege heeft vooral het karakter van 
ontmoeting. Maak kennis met de 
ervaringsdeskundigen (leerlingen, 
medewerkers en ouders) en doe mee 
aan een rondleiding door het ge-
bouw. Zo kunt u naar eigen behoefte 
informatie verzamelen en de Zwijs-
ensfeer aan den lijve ondervinden.

1. Vreemde vogels
1.1 De eerste opdracht 

Behoedzaam loopt Rien Raavens 
door de verlaten Kerkstraat. Het 
schemert.  Ze is gespitst op ieder 
geluid en alles wat beweegt. Na het 
Odaplein buigt ze rechtsaf. Reso-
luut loopt ze door het openstaande 
poortje van het kerkhof. Ze heeft 
een afspraak, met een onbekende 
man, een klant. Bij het bankje on-
der de grote beukenboom voor de 
Calvarieberg, houdt Rien halt. Ze 
gaat zitten en wacht. Na enkele mi-
nuten hoort ze geschuifel, het ge-
luid komt van achter. ‘Wie is daar?’, 
een aarzelende mannenstem. ’Rien 
Raavens hier.’ Een man loopt op 
haar toe, ineengedoken. ‘Gelukkig. 
Fijn dat u wilde komen’, zegt hij ter-
wijl hij Rien vluchtig de hand schudt 
en naast haar gaat zitten. Rien ziet 
een kleine man in een lange donke-
re jagersjas. Zijn gezicht is verstopt 
onder de brede rand van zijn hoed. 
‘Ik ben Lodewijk. Vindt u het goed 
dat ik me niet nader aan u voorstel? 
Veel informatie is niet nodig om za-
ken te kunnen doen. Ik wil het kort 
houden en  voorkomen dat iemand 
ons samen ziet.’ De man praat snel, 
struikelt bijna over zijn woorden. 
‘Waarom wilde u op het kerkhof 
afspreken?’, vraagt Rien. ‘Eh, ik 
kom hier vaak en om deze tijd ben 

je er meestal alleen.’ ‘Oké’, bromt 
Rien, ‘wat kan ik voor u doen?’ 
‘Ik ben ten einde raad. Afgelopen 
woensdag zag ik uw advertentie in 
DeMooiRooiKrant en toen dacht ik, 
misschien kan zij me helpen. Het is 
nogal delicaat. Het gaat om mijn 
vrouw, ik denk dat ze een ander 
heeft……..Mevrouw Raavens, luis-
tert u?’ ‘Ja. Wat wilt u van mij?’ ‘Ik 
wil het zeker weten. Bewijzen dus, 
foto’s. Foto’s van haar met haar 
minnaar. Zoals dat op televisie ook 
gaat.’ ‘Oké, dat kan ik doen, maar 
dan zal ik nog wat meer moeten 
weten.’ ‘Dat begrijp ik. Ik ben voor-
bereid.’ De man overhandigt Rien 
een envelop. ‘Hier is een foto van 
mijn vrouw, naam, adres, kenteken 
van haar auto en een kopie van 
haar agenda van de komende we-
ken. Er zit ook € 200 in, een voor-
schot.’ ‘Waarom zwart geld?’ Rien 
klinkt kortaf. ‘Als ik nu geld over-
maak naar de Rooise Raaf, dan ziet 
mijn vrouw dat. Mevrouw Raavens, 
bedankt zover, ik wacht op uw be-
richt.’
Rien ziet de man verdwijnen achter 
de coniferen, richting Kapittelhof. 
Opgewonden staat ze op. Yes! De 
eerste opdracht is binnen. ‘Hier 
kom die Bokke!’ Dit is een droom-

start voor een beginnende detec-
tive. De eerste de beste advertentie 
en meteen raak. Dat had ze nooit 
durven dromen. Kennelijk voorziet 
de opening van haar bureau in een 
behoefte. Ze had de advertentie-
tekst simpel gehouden. ‘DETECTI-
VEBUREAU DE ROOISE RAAF. Wilt 
u privé of zakelijk iets uitgezocht 
hebben, neem dan contact op met 
Rien Raavens. Discretie verzekerd. 
www.rooiseraaf.nl.’

Ze wandelt naar de uitgang van 
het kerkhof. Sinds ze in 2011 van-
uit Zuid-Afrika weer in Rooi is ko-
men wonen, is ze hier nog maar 
weinig geweest. Al lopende bekijkt 
ze de graven. En dan, een tekst 
die binnenkomt als een messteek:  
‘Ans………… 1974.’  Ze verstart, 
draait zich abrupt om en rent naar 
haar auto. Die avond staart ze we-
zenloos uit het raam. In haar hand 
een glas oude jenever, de fles bin-
nen handbereik. ‘Ans …..1974’ , 
de tekst blijft als een kapotte licht-
reclame voor haar ogen knipperen. 
Wordt vervolgd

Door S. Coops 
(met goedvinden 
van Rien Raavens)
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Burgemeester en vrijwilligers lezen voor aan peuters

Ontbijten in de bieb
Op woensdag 22 januari kunnen 
peuters uit Sint-Oedenrode in de 
bibliotheek aanschuiven bij het Na-
tionale Voorleesontbijt. Dit Voor-
leesontbijt in de bibliotheek is gra-
tis en wordt gehouden in het kader 
van De Nationale Voorleesdagen. 
De Voorleesdagen - van 22 januari 
t/m 1 februari - zijn bedoeld om 
het voorlezen aan jonge kinderen 
te promoten. Het Voorleesontbijt 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Boekhandel ’t Paperas en Em-Té 
Sint-Oedenrode. 

Groepen peuters van peuterspeel-
zalen en kinderdagverblijven mogen 
deelnemen aan het voorleesontbijt, 
maar ook peuters die graag met hun 
papa, mama, opa of oma willen ko-
men zijn van harte welkom. De deel-
nemertjes kunnen luisteren naar het 
prachtige prentenboek Krrr… oko-
dil van Catherine Rayner, dat o.a. 
wordt voorgelezen door de burge-
meester. Daarna kunnen de peuters 
genieten van wat lekkere dingen en 
iets te drinken. Tot slot is er ruimte 

voor een leuke afsluitende activiteit.

Aanmelden
Het Voorleesontbijt start om 9.00 en 
duurt ongeveer een uur. Deelname 
aan het voorleesontbijt is gratis, 
maar aanmelden is noodzakelijk. Dit 
kan aan de balie van de bibliotheek. 
U kunt ook telefonisch reserveren bij 
de  bibliotheek, tel. 0413-472991, 
of mailen naar s.evers@bibliotheek-
meierij.nl. 

Vingerpopje cadeau
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
krijgen alle kinderen van nul tot en 
met zes jaar, die – gratis - worden 
ingeschreven als lid van de biblio-
theek, een vingerpopje van het 
prentenboek Krrr… okodil cadeau 
(zolang de voorraad strekt). Het 
boek Krrr… okodil van Catherine 
Rayner is prentenboek van het jaar 
en staat centraal tijdens de Nationale 
Voorleesdagen. 
Meer informatie over de Nationale 
Voorleesdagen is te vinden op 
www.nationalevoorleesdagen.nl.

Sweet 
Whispering
Iemand fluisterde in mijn oor…
“Your best year is yet to come”

En ik zie er naar uit
Net als elk jaar
Net als naar elke nieuwe dag
Ik laat het zonlicht binnen
met mijn ogen toe
voel de warmte en zie door 
dichte oogleden een rode 
gloed.
Voel mijn neus kriebelen
de geur van bloeiend gras
het stof dat als kleine schitte-
ringen in de lucht hangt

Tijd om op te staan
Water op mijn ouder wordende 
huid
Meer tevreden met wat ik in de 
spiegel zie 
Want elk avontuur, elk 
jaar en elke minuut 
laten nu iets achter, 
soms zichtbaar
maar veel vaker onder-
huids.
Het maakt ons mooier, 
verdraagzamer.

Kleding kan niet bedek-
ken wat ik voel
Mijn ontbijt kan mijn 
honger niet stillen
Naar nieuwe avonturen
Naar onuitputtelijke informatie
Naar liefde
Kippenvel verschijnt na een briesje
of na iets ontroerends te lezen

Emoties zorgen steeds sneller voor
tranen in mijn ogen, de brok in mijn keel
Muziek brengt me steeds vaker terug in de tijd
Laat me dansen, laat me zingen, neuriën 
want de tekst wil niet altijd boven komen
Die deuntjes die bij speciale gebeurtenissen horen.

En ook het komende jaar
komen er tal van herinneringen bij…
En jij maakt daar steeds vaker deel van uit
als we dag bij dag leven, 
herinneringen en gebeurtenissen delen,
langzaam ouder worden…
en in ons hart jong blijven.
Kom maar op 2014!

Omhul me met woorden, verdwijn in zinnen en zinnespeel met 
tekst, Astrid van Zeeland

Luch
tpo

st

Zuid-Afrika

Rooi geniet van verlichting dankzij inzet bedrijven 
en vrijwilligers

De meeste burgers zijn het met el-
kaar eens. Sint-Oedenrode ligt er in 
de wintermaanden geweldig verlicht 
bij. Dankzij de lichtgevende orna-
menten en bomen, bij de invalswe-
gen, op het Kerkplein en de Markt, 
voelt iedereen zich op zijn of haar 
gemak in het sfeervolle centrum. 
Het Centrummanagement kijkt met 
tevredenheid terug op het project, 
dat mede dankzij inzet en sponsoring 
van Gebr. Van den Berk tot stand 
is gekomen. Het Boskantse bedrijf 
heeft bomen in potten geplaatst op 
de Borchgrave en het Kerkplein om 
het centrum, de ondernemers en het 

Centrummanage-
ment een warm 
hart toe te dragen. 
Ook de vrijwillige 
inzet van lichtdes-
kundige Herman 
Sprokholt en de 
professionele inzet 
van Van der 
Vleuten Elektro-
techniek hebben 
geleid tot het verlichtingsplan wat 
bestaat uit aanbrengen van led-ver-
lichting, van de nieuwe ornamenten 
en de verlichting van diverse bomen 
in het centrum. Zo heeft het Cen-

trummanagement door middel van 
het verlichtingsplan een positieve 
uitstraling gegeven aan het centrum. 
Dit zal de komende jaren uitgebreid 
worden.

Lezerspodium....

De gemeentelijke huishoudportemonnee
De gemeente schreeuwt om goede 
ideeën voor bezuinigingen en de 
burgers mogen die aandragen.  Dat 
klinkt aardig en democratisch, of zal 
het in de praktijk toch te vrijblijvend 
zijn? Want de burgers mogen wel 
meedenken, maar waarover precies?

Als mensen/huishoudens in de schul-
den dreigen te raken is het eerste 
advies dat zij krijgen, of het nu van 
het Nibud, het maatschappelijk werk 
of de schuldhulpverlening is: Zorg 
dat je inzicht in en overzicht over je 
financiën krijgt. Pas als je weet wat 
er elke maand inkomt en wat er aan 
vaste lasten uit moet, kun je gaan 
kijken wat je kunt bezuinigen op de 
overige kosten. Zelf je fiets repare-
ren, een auto de deur uit, kleding uit 
de kringloopwinkel, met een bood-
schappenlijstje naar de supermarkt en 
alleen kopen wat je echt nodig hebt. 
De mogelijkheden zijn veel groter 
dan je op het eerste gezicht zou den-
ken. Ook je vaste lasten hoeven niet 
zo vast te zijn. Door bijvoorbeeld zui-

nig te zijn met energie, kun je jaarlijks 
al heel wat besparen. Of misschien 
moet je een krantenwijk nemen om 
juist te zorgen dat er wat meer geld  
binnenkomt.

De gemeente is eigenlijk niets anders 
dan een wat uit de kluiten gewassen 
huishouden. Dat burgers als leden 
van dat huishouden meedenken over 
bezuinigingen is goed en noodzake-
lijk. Maar dan moet het hoofd van het 
huishouden, het college van burge-
meester & wethouders, wel openheid 
van zaken geven over de financiën. 
Wat zijn de inkomsten en worden die 
optimaal besteed? Wat zijn de vaste 
lasten, bijvoorbeeld energie, en moet 
daar niet eerst op bezuinigd worden? 
En moet de gemeente niet zelf die 
band plakken, zonder dat er weer 
hulp ingeroepen wordt van een dure 
externe fietsenmaker? 

Meedenken, prima! Maar waarover 
precies? Zolang er geen duidelijk in-
zicht gegeven wordt in het geheel 

van de inkomsten en uitgaven van 
de gemeente, zolang niet vastgesteld 
kan worden of alle posten wel op de 
juiste plaats geboekt zijn en of er niet 
stiekem een hoop geld 'weglekt', 
kunnen wij als burgers misschien mee 
pleistertjes plakken, maar de oorzaak 
van de ziekte wordt niet aangepakt. 
Mijn idee: begin met voor iedereen 
begrijpelijk op te schrijven over hoe-
veel geld de gemeente beschikt, waar 
de centen vandaan komen en waar 
ze precies voor gebruikt worden. Or-
ganiseer dan een Rooise budgetkwis 
en laat door de hele gemeente teams 
naar hartenlust het geld opnieuw 
uitgeven, zonder op voorhand reke-
ning te hoeven houden met heilige 
(gemeente)huisjes.  Je zult echt op-
kijken van de creativiteit waarover 
Rooise mensen beschikken en van de 
zinvolle en uitvoerbare bezuinigings-
mogelijkheden die dat op zal leveren.

Mia van Boxtel
Markt 22a

Communiceren gaat twee kanten op
In zijn reactie op mijn interview met 
Jacqueline van de Leest (MRK 8-1-
2013) maakt Antoon Buiting naar 
mijn mening een paar denkfouten. 
Hoewel hij zegt dat hij niets wilt af-
doen aan de last die Jacqueline van 
haar beperkingen ondervindt, haalt 
hij wel haar verhaal naar beneden 
met de opmerking dat er veel meer 
mensen met beperkingen zijn die 
ook een verhaal zouden kunnen ver-

tellen. Natuurlijk zijn die er, maar dat 
wil toch niet zeggen dat Jacqueline 
haar verhaal niet mag vertellen.
En natuurlijk is het waar dat de Stich-
ting Toegankelijkheid goed werk 
doet. Maar dat wil toch niet zeg-
gen dat mensen alleen maar via die 
Stichting hun mening zouden mogen 
uiten over de hindernissen die zij te-
genkomen in de openbare ruimte. 
Of dat daar dan niet evengoed naar 

geluisterd moet worden.
Het zal de heer Buiting ongetwijfeld 
deugd doen dat DeMooiRooiKrant 
de komende tijd nog veel meer ver-
halen wil gaan publiceren (zie oproep 
op pag. 9). Want in deze zorgelijke 
tijden moeten juist deze verhalen zo-
veel mogelijk verteld worden.

Mia van Boxtel
Markt 22a
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Gratis apfelstrüdel*

bij aankoop van koffie of thee
* Geldig tegen 
inlevering van de 
advertentie bij 
Intratuin Veghel 
t/m vrijdag 
31 januari 2014. 
Maximaal 1 per klant.

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

Collecteer mee voor de 
Hersenstichting
Van 27 januari tot 1 februari 2014 
wordt de landelijke Hersenstich-
tingcollecte gehouden. Voor deze 
collecte is de Hersenstichting op 
zoek naar collectanten. De Her-
senstichting zet zich in voor ruim 
4 miljoen mensen met een hersen-
aandoening. Hieronder vallen onder 
meer hersenletsel, beroerte, demen-
tie, autisme, hersentumor, de ziekte 
van Parkinson en ADHD.

Daarom vragen wij uw hulp tijdens 
de eerste collecteweek in Sint- 
Oedenrode. U kunt zelf aangeven 
in welke straat en hoeveel uur u wilt 
lopen. Wat u ook doet, u helpt uw 
medemens ermee. Twee uurtjes col-
lecteren voor 4 miljoen mensen, dat 
is een kleine moeite voor een groot 

effect. 
U kunt u opgeven bij de collecteco-
ordinatoren mevrouw Margret  
Bongers 0619565572, of de heer 
Cor vd Schoot 475198, of via het 
hoofdkantoor van de Hersenstich-
ting in Den Haag. Het telefoon-
nummer is 070-360 48 16. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl

Hoe meer collectanten ons helpen, 
des te groter de steun de we kun-
nen geven aan de Hersenstichting. 
Vooral zijn we nog op zoek naar vrij-
willigers die ons willen helpen met 
de collecte in Nijnsel, Olland en Bos-
kant, maar ook voor o.a. de  
Vogelenzang, het Kinderbos en Ha-
verland, de Armenhoef, etc.

Goed stucwerk begint bij Nick Gerritsen

Een mooie bus, een herkenbaar 
logo, dito kleding en een flinke do-
sis klantvriendelijkheid. Nick  
Gerritsen komt niet alleen over als 
een vakman. Hij is een vakman. 
Door zijn jarenlange ervaring in de 
stukadoorsbranche heeft hij inmid-
dels zijn sporen verdiend. Goed 
stucwerk begint dan ook bij deze 
kundige Rooienaar. 

Zeer waarschijnlijk is Nick geboren 
om te stukadoren. Het rijmt niet 
voor niks. Het vak is hem op het lijf 
geschreven. Dat merkte de Rooie-
naar al in zijn tienerjaren. Toen hij er 
voor koos om stukadoor te worden. 
Nick: “Ik ben begonnen met een op-
leiding als aspirant stukadoor. Twee 
jaar lang combineerde ik werk met 
studie. De twee jaar daarna volgde ik 
een avondopleiding tot ‘gezel’. Dat 
houdt in dat ik bekwaam ben in de-

coratief stucwerk.” Vanaf het begin 
liet hij zien over talent te beschikken. 
De jaren ervaring die volgden, heeft 
hem gemaakt tot de stukadoor die 
hij nu is.

“Ik werk alweer vier jaar voor me-
zelf”, verklapt Nick trots. “Daarvoor 
heb ik zeven jaar voor een baas ge-
werkt. Toen leerde ik al om netjes 
te werken. Dat is nog steeds zo. Ik 
ruim mijn spullen altijd netjes op, 
zodat mensen nergens last van heb-
ben als ze thuis komen. Dat vind 
ik erg belangrijk. Je kunt zeggen 
dat ik een nette werker ben.” Het 
tekent enigszins zijn karakter, wat 
ook vriendelijkheid herbergt. “Ik 
kom graag bij de mensen thuis om 
advies te geven over het stucwerk. 

Dan heb ik meteen de gelegenheid 
om de ruimte goed te kunnen be-
oordelen. Als ze willen laat ik eerder 
werk van me zien. Dan hebben de 
mensen een beeld van wat ik maak. 
Ik durf best te zeggen dat ik goed 
werk aflever en ook nog eens voor 
een nette prijs!”

Wanden, plafonds, spachtelputz, 
lijstwerk en gladpleisterwerk. Nick 
draait nergens zijn hand voor om. 
“Van een kleine verbouwing tot 
een grote klus, zoals een complete 
woning. Mijn vakmanschap komt 
tot zijn recht”, zegt de stukadoor 
overtuigend. Wilt u vrijblijvend een 
offerte of zit u te springen om een 
vakman die goed advies geeft? Bel 
dan met Nick Gerritsen. Hij zorgt er-
voor dat uw stucwerk professioneel 
wordt gerealiseerd.

Stukadoorsbedrijf Nick Gerritsen, 
Componistenlaan 28, 
Sint-Oedenrode, 
06-13891506   

Bedrijf: Stukadoorsbedrijf 
Nick Gerritsen
Eigenaar: Nick Gerritsen

Respect en begrip voor Wims keuze
Jos van Heesch zegt het zo: “Wim leidde An-
tonio zoals een vader zijn familie leidt. Eugene 
Raaijmakers, die net als Jos bij Tiona speelt, 
zegt: “Het is zonde dat ze stoppen”. 

Betsie Geerts, de voorzitster van gitaarvereni-
ging Ancora uit Olland, vindt het jammer dat 
Antonio stopt. De andere dames van de Ol-
landse gitaarvereniging vinden hetzelfde. Chris-
tje Schellekens vindt het ook jammer dat er na 
55 jaar een eind aan Antonio komt.

Peter Botti, de buurman van Wim Foolen: “Ik 
hoor Wim regelmatig op zijn gitaar spelen. Dat 
is zijn lust en zijn leven, het is jammer dat hij 
moet stoppen”.

Mevrouw Van Asseldonk, de zus van Wim Foo-
len, begrijpt de beslissing van haar broer. “Hij 
zal het er zeker moeilijk mee krijgen, zeker bij 

het laatste nummer, maar het is een goede be-
slissing. Als ze nu niet stoppen, dan brokkelt de 
club af. We zijn trots op Wim en heel de club”.

Niet alleen het publiek vindt het jammer dat de 
gitaarclub stopt. Tonnie van Zoggel, die zondag 
met Antonia haar laatste concert gaf, noemt het 
'pijnlijk' dat het voorbij is. De vraag of er ge-
sproken is over een beperkte doorstart, beant-
woordt Tonnie met ja. “Maar”, zo zegt ze, “ik 
ben er zelf nog niet uit of ik nog verder wil. We 
kunnen wel proberen om iets nieuws te probe-
ren. Maar het wordt nooit meer zoals het was”.

Antoon Kluijtmans, ook een van de muzikan-
ten, vindt het heel emotioneel. “Ik ben pas vier 
jaar bij de club. Ik ben begonnen als invaller. 
Maar toen ik twee jaar geleden hoorde dat de 
club zou stoppen, heb ik gezegd dat ik tot het 
einde zou blijven. Nu is het zover, ja het is erg 
emotioneel”, zegt Kluijtmans.

Vervolg voorpagina

Na 55 jaar zwijgen de gitaren in Nijnsel
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Allereerst dank aan Professor Dr. Ing. V.E.E.L. Bierkens die mij de af-
gelopen maanden succesvol heeft vervangen als schrijver van deze 
column. Zijn bijdrage heeft mij de ruimte gegeven om goed na te 
kunnen denken over de toekomst van deze column. Daar ik weet 
dat er veel mensen zijn die ook interesse hebben in andere dranken 
dan uitsluitend bier lijkt het me verstandig een paar nieuwe schrijvers/
avonturiers ook eens in de pen te laten klimmen.

Tijdens mijn studie in Schotland over het laten rijpen van bier in whis-
kyvaten liep ik per toeval Jan de Loper tegen het lijf. Jan is een groot-
heid in Schotland op het gebied van Single Malt Whisky en hij heeft 
ook nog eens zijn roots in Rooi liggen. Hij was dan ook zeer vereerd 
toen ik hem vroeg of hij een keer of vier per jaar een column over 
whisky wil schrijven. Zijn antwoord was dan ook direct: ja! In de nabije 
toekomst zal Jan de Loper zichzelf wel aan u voorstellen.
Dan zijn we er natuurlijk nog niet, want voor een column over wijn 
zocht ik ook nog iemand. Dit was wat moeilijker dan ik had gedacht 
en al snel strandde mijn zoektocht omdat ik weinig tot geen con-
necties in de wijnwereld heb. Mijn maat Straffe Hendrik daarentegen 
heeft die connecties wel en daarom heb ik hem op pad gestuurd om 
iemand te vinden voor de wijncolumn. Straffe Hendrik kwam via één 
van zijn contacten uit bij een mooie blonde vinoloog uit Frankrijk die 
in het verleden ook nog eens stage heeft gelopen bij de Rooise wijn-
gaard “Domaines les Damianes” en daardoor het ABN (Alles Behalve 
Nederlands) goed beheerst. Haar naam is Marie-Thérèse Pantalon 
du Lac. Toen Straffe Hendrik het verhaal aan haar voorlegde hoefde 
ze geen moment na te denken en ze zei dan ook direct: ja! Marie-
Thérèse Pantalon du Lac zal zich in het voorjaar aan het grote publiek 
voorstellen.
Komende maand zal ik (zei de gek) u nog voorzien van een bierco-
lumn, daarna word ik afgelost door één van mijn nieuwe medecolum-
nisten. Ik zal alvast verklappen dat het de volgende keer over Zund-
ertse Trappist zal gaan en dat mijn commentaar niet mals zal zijn……
Proost!

Met vriendelijke biergroet,
Adriaen Brouwer & Straffe Hendrik
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Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android

Geen vertraging voor de Nixpress
De laatste weken stroomden de 
negatieve reacties van ouders en 
ouderen binnen, maar dat houdt 
de bussen niet tegen. De zogehe-
ten Nixpress heeft geen vertraging 
en zet dus gewoon vanaf 1 februari 
koers naar België. Er zijn inmiddels 
zelfs een paar opstapplaatsen bij-
gekomen, waaronder in Breda. De 
kaartverkoop gaat tot nu toe moei-
zaam. 

“De meeste mensen hebben denk 

ik geen zin om de reis zo ver van te 
voren al te plannen”, licht Rick van 
Heeswijk, één van de ondernemers, 
toe. “We verwachten dat één week 
voor vertrek van de eerste bus de 
verkoop pas echt goed zal gaan. 
Mocht er dan nog niet voldoende 
animo voor een bepaalde bus zijn, 
dan blazen we daarvoor de reis af. 
Iedereen die daarvoor heeft betaald, 
krijgt gewoon z’n geld teruggestort. 
Ook is het mogelijk om je reis maxi-
maal 24 uur van tevoren zelf af te 

zeggen. Ook in dat geval is er sprake 
van geldteruggave.”

Het is inmiddels 2014 en dat bete-
kent dat jongeren onder de achttien 
geen alcohol meer mogen drinken. 
De Rooise ondernemers Rick van 
Heeswijk en Mark Foolen haalden in 
december de landelijke pers met het 
initiatief om busreizen naar Belgische 
discotheken te organiseren voor jon-
geren van zestien jaar ouder.  

Peter Sijbers en Bert de Graaf met Nijnsels fotoarchief

Vijfendertig jaar terug in de tijd

Het idee om Nijnsel op de ge-
voelige plaats vast te leggen 
ontstond ruim 35 jaar gele-
den. Peter Sijbers en Bert de 
Graaf woonden toen beiden 
in het Rooise kerkdorp. Aan-
leiding was een fototentoon-
stelling in het Van Abbemu-
seum in Eindhoven. Op die 
tentoonstelling waren oude 
foto’s van Eindhoven te zien. 
Bert was daar werkzaam en 
had het met Peter over die tentoon-
stelling. “Dat zouden we in Nijnsel 
ook wel eens kunnen doen”, was 
de conclusie.

“We hebben Nijnsel een jaar lang 
in alle seizoenen bewandeld en het 
dorp op dia’s vastgelegd”, vertelt 
Bert. We hebben er bewust voor 
gekozen om geen evenementen of 
mensen op de foto te zetten. Sij-
bers en de Graaf hebben de serie 
bedoeld om een tijdsbeeld vast te 
leggen. “Precies in die tijd veran-
derde er veel in Nijnsel. In 1972 was 

de nieuwe school gebouwd, maar 
in ‘78 stonden de oude jongens- en 
meisjesschool er ook nog. De drie 
Nijnselse scholen staan dan ook al-
lemaal op de foto’s”, vertelt Bert.

In totaal hebben Peter en Bert en-
kele honderden dia’s gemaakt van 
Nijnsel. Dat zijn dia’s van de kom, 
maar ook het buitengebied is des-
tijds uitgebreid op de plaat gezet. 
Het tweetal heeft in 1978 de dia’s op 
een aantal plaatsen laten zien. “We 
hadden daarvoor een diaprojector 
met twee trommels”, vertelt Bert. 

“Daar liep dan een bandrecorder 
synchroon aan mee voor de muziek. 
Maar”, zo vult Peter aan, “het ge-
beurde ook regelmatig  dat er een 
dia vastliep. Nadat de dia’s los wa-
ren gemaakt moest de muziek op 
de goede tellerstand worden gezet 
en ging de voorstelling weer verder. 
Wat dat betreft is het tegenwoordig 
met powerpoint allemaal een stuk 
gemakkelijker”.

Dat de diaserie nu 35 jaar later weer 
boven water komt heeft ook al-

les met de moderne tijd te maken. 
Peter en Bert besloten een paar jaar 
geleden om de dia’s te scannen. Dat 
was een hele klus. In de loop van 
de jaren waren de dia’s onder het 
stof gekomen en ook had de tijd de 
nodige krassen achter gelaten op de 
positieven. “Maar met de moderne 
technieken, hebben we de meeste 

dia’s toch kunnen herstellen. 
Bovendien is het nu met hulp 
van de computer vaak mogelijk 
om ook contrast en belichting 
van de dia’s nog iets te verbe-
teren”, zegt Peter.

Bert en Peter hebben het plan 
om de diaserie nog een keer 
aan het publiek te laten zien. 
Wanneer dat is, weten ze nog 
niet. “Als er zich een keer een 

goed moment voordoet willen we 
de dia’s in de Beckart laten zien. 
Wanneer dat dat is en bij welke ge-
legenheid weten we nog niet. Maar 
vooral voor de oudere inwoners van 
Nijnsel zullen de dia’s veel herken-
ning opleveren”, zo sluiten Peter en 
Bert af.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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SuperOpa of SuperOma van het jaar
Heb jij een echte SuperOpa of - Oma? Doet jouw 

opa of oma iets wel heel bijzonders, Is jouw oma 
of opa de liefste, stoerste, gekste, of op haar eigen 

speciale manier helemaal super? Dan verdient 
jouw opa of oma misschien wel de titel: Su-
perOpa of -Oma van het jaar! 

Als je denkt dat jouw opa en/of oma hier-
voor in aanmerking komt, geef hem/haar 
dan op voor de SuperGrootouderVerkiezing 

van 2014. Stuur een foto van jouw opa/
oma naar redactie@demooirooikrant.nl  
en schrijf er in 100 woorden bij waarom 
jouw opa of oma zo super is. Insturen 
kan tot vrijdag 14 maart! 

Na dat alle inzendingen zijn verzameld barst de verkiezing los op Facebook. 
Via de Facebook pagina van DeMooiRooiKrant mag iedereen stemmen. 
Rond de maand mei zal blijken wie van deze ‘Superhelden’ gaat strijken met 
de titel SuperOpa of – Oma van 2014.

Onze liefde heeft 
handjes en voetjes gekregen

JENS
6-1-2014

Zoon van 
Martijn van Berkel & Linda Dekkers

Oranje Nassaulaan 257
5491 HH Sint-Oedenrode

Anoek

Geboren
7 januari 2014

Dochter van
Frank en Judith van Damme

Zusje van
Mirthe

Mauritsstraat 64
5491 JJ Sint-Oedenrode

Geboren

Diede
6-1-2014

Dochter van 
Twan van Eijndhoven 
en Anneke van Berkel

Zusje van Cas
Bakkerpad 16

5492 TL Sint-Oedenrode

40 jaar getrouwd

Martien en Mieke Vervoort - van Rosmalen
Van harte gefeliciteerd

Davy, Cas en Jelt
Miranda en Michael

40 jaar getrouwd40 jaar getrouwd40 jaar getrouwd

Martien en Mieke Vervoort - van RosmalenMartien en Mieke Vervoort - van RosmalenMartien en Mieke Vervoort - van RosmalenMartien en Mieke Vervoort - van Rosmalen
Van harte gefeliciteerd

Davy, Cas en JeltDavy, Cas en Jelt
Miranda en Michael

40 jaar getrouwd

Martien en Mieke Vervoort - van Rosmalen
Van harte gefeliciteerd

Davy, Cas en Jelt
Miranda en Michael

AL 20 JAAR VAKWERK
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

digitaal drukwerk
Sluisplein 60               
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787      
info@printservice-sint-oedenrode.nl   
www.printservice-sint-oedenrode.nl

Antwan Kuis

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

GESLAAGD
Thijs van Bladel

Gefeliciteerd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

GESLAAGD
Cheyenne v.d. Oetelaar

Gefeliciteerd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

GESLAAGD
Nicole Bastiaans

Gefeliciteerd

Mats
3-1-2014

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Zoon van 
Erwin van der Heijden 

en Saskia Veraa
Tulpstraat 20

5492HP Nijnsel

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Oproep
Bent of kent u iemand met een verhaal 
over ziekte, ouderdom of een handicap? 
Over de zorgen en beperkingen die dit 
meebrengt, maar ook over de levens-
lessen en de mooie ervaringen met een 
zorgzame omgeving. Wilt u dat dat ver-
haal verteld wordt? DeMooiRooiKrant 
gaat de komende tijd ruimte maken voor 
deze persoonlijke verhalen. U kunt naam 
en telefoonnummer doorgeven aan de 
redactie en wij nemen contact op voor 
een afspraak.

4 kroketten of 4 frikandellen met gezinszak friet € 7,00
frietje stoofvlees € 2,00
frietje satésaus € 2,00
broodje hamburger € 2,00

Alles uit eigen keuken

PUNTJE 
PATAT

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

Ook nog andere activiteiten

Rooise Informatiemarkt tijdens 
De Maand van de Spiritualiteit
Veel mensen hebben behoefte aan 
inspiratie en zingeving. De initia-
tiefnemers van De Maand van de 
Spiritualiteit willen aansluiten bij 
deze groeiende behoefte aan zin-
geving en inspiratie die we in onze 
samenleving op dit moment zien. 
Spiritualiteit kan heel concreet 
evenwicht, voeding en richting ge-
ven in onze complexe wereld. Het 
thema van dit jaar is  ‘Lichter leven’.

In Sint-Oedenrode organiseert de 
werkgroep Spiritueel Rooi binnen 
dit thema een informatiemarkt en 
diverse andere activiteiten die zich 
richten op Spiritualiteit, Zingeving 
en Levenskunst. In Bibliotheek de 
Meierij aan de Markt zal een deel 
van de informatiemarkt en andere 
activiteiten plaatsvinden. Het andere 
deel van de informatiemarkt is te 
bezoeken in De Borgmolen aan de 
Borchmolendijk –een initiatief voor 
persoonlijke ontwikkeling-  die hier-
voor de deur zal openen.

‘Informatiemarkt 25 januari’
In Sint-Oedenrode wonen / werken 
verschillende professionals die be-
roepsmatig met spiritualiteit bezig 

zijn, daar veel over weten en hier-
mee andere mensen in hun spirituele 
ontwikkeling ondersteunen. 
De informatiemarkt, die op zaterdag 
25 januari 2014 van 13.00 tot 16.00 
uur te bezoeken is, wordt verdeeld 
over de Bibliotheek de Meierij  en 
De Borgmolen. Bezoekers kunnen 
informatie krijgen over o.a. reiki,  
oervoeding, systemisch werk, NEI 
en NLP, numerologie, healing, cha-
kra’s, lichaamswerk, spirituele coa-
ching, enzovoorts. Tevens zullen er 
een aantal workshops zijn. In een 
flyer zal worden aangegeven welke 
kraam waar staat.

De Borgmolen, Borchmolendijk 13, 
opent op 25 januari 2014 voor het 
eerst haar deuren. 
“De Borgmolen staat voor het bege-
leiden van persoonlijke ontwikkeling 
van zowel kind, gezin als volwas-
sene. De Maand van de Spiritualiteit 
is naar onze mening een prachtige 
invalshoek die hetzelfde proces on-
dersteunt. Hier verlenen wij dan ook 
graag onze medewerking aan” aldus 
Amanda Hendriks, initiatiefneemster 
van De Borgmolen.

Woont of werkt u in Sint-Oedenrode 
en heeft ook u belangstelling om in-
formatie over uw werk te verstrek-
ken op deze markt? Er zijn nog en-
kele kramen vrij. U kunt zich nog tot 
en met 19 januari 2014 aanmelden. 
Neem dan contact op met Frank 
Withoos per e-mail aan Spiritueel-
Rooi@live.nl of telefonisch via 06-
37175452.
Andere activiteiten in De Maand van 
de Spiritualiteit zijn: ‘Over Ascensie 
en ascensieproblemen’: Dinsdag-
avond 28 januari 20.00 uur door 
Frank Withoos in Bibliotheek de Mei-
erij, Markt 30 te Sint-Oedenrode.

‘Numerologie: de taal der getal-
len’: Dinsdagavond 4 februari 20.00 
uur door Willy van Berkel in Biblio-
theek de Meierij, Markt 30 te Sint-
Oedenrode. ‘Spirituele wandeling 
in het Vressels bos’: Zondagmorgen 
9 februari 10.30 uur parkeerterrein 
van het Vressels bos aan het Vogels-
ven (Nijnsel). ‘Huiskamergesprek-
ken over Lichter leven’: Op diverse 
avonden bij u thuis onder begelei-
ding van een gespreksleider. Voor 
meer informatie zie 
www.spiritueelrooi.wordpress.com. 
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’t Weinterkunningske zingt zûwel van 
erremoei es van wilde.
Ook arme mensen kunnen opgewekt en vrolijk zijn 
ondanks hun armoede.
Uit: Bij wijze van spreuke van 
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Bibliotheek blijft toch in Martinushuis,
mooi voor Rooi, jammer voor

het verhuisbedrijf.

Hallo...
Ik wil graag

mijn bestelling voor
1.547.374 dozen

annuleren.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Martijn van de Loo

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Kristel de Vries

Lieshoutseweg 21a
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Liefde

liefde klinkt 
als verleden tijd

ook is het wezen 
in onbegrip, 
aards uitgedijd

het echoot ooit 
in holle frasen
over een droge lip

waar is de tijd
dat we eenvoudigweg
in ogen lazen
en men woorden mijdt

of enkel de hand reikt
en warmte schenkt
in wederkerigheid

*
“ik ben voor jou lief, 
als een vlinder die
in alle tederheid
op struiken neerstrijkt

 

Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen, 
waarom hebben vissen dan geen armen en benen? 

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

Oplossing vorige week:  
TIPMOOIROOI.NL

TINY VERHOEVEN.
HAAKAKKER 60 EERDE
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden: 
slof, gymp, loafer, kaplaars, veldschoen, rugbyschoen,  teenslipper, 

meisjeszomerschoen, jongenssportschoen, cocktailschoentje, rietschoeisel 
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Durf te vragen
Fietsen verkopen in Tanzania. Een Nederlandse 

ondernemer ziet het helemaal zitten en ver-

scheept een container met onderdelen naar het 

Afrikaanse land. Daar huurt hij een paar  

Tanzaniaanse werknemers in om de fietsen in  

elkaar te schroeven. Leuke gasten. Totdat ze 

na een week ineens niet meer komen opdagen. 

Cultuurverschilletje. Na uitbetaling van hun eerste 

salaris zien de jongens geen enkele reden meer 

om te verschijnen. Werken, dat doe je toch alleen 

als het geld op is? Volgende week dus weer  

misschien… Op z’n vroegst!

Of je nu een gat ziet in de Afrikaanse markt of 

in de Nederlandse, ondernemen gaat gepaard 

met onverwachte kuilen en hobbels. Steeds meer 

zelfstandigen en eigen bazen lopen hier tegenaan. 

Want crisis of geen crisis, het leger zzp’ers groeit 

hard. Zeg nu zelf: bent u of kent u niet iemand met 

een prima idee? Voor die ene app die nog niet  

bestaat? Een handige webwinkel? Of een klus-

bedrijf of adviesbureau? De meesten beginnen 

gewoon. Op zondagmiddag een bedrijfsnaam 

bedenken, op maandag naar de Kamer van Koop-

handel, op dinsdag een website lanceren. Voor je 

het weet, ben je aan het on-der-ne-men. 

Of moeten we zeggen: im-pro-vi-se-ren? Want 

die briljante bedrijfsnaam blijkt al geclaimd. Het 

meest logische internetadres is al gereserveerd. 

Uitvogelen waar de Belastingdienst recht op 

heeft, is een studie op zich. De ideale locatie is er 

één waar klanten altijd (!) voor de deur kunnen 

parkeren. En bonnetjes in een schoenendoos 

gooien, blijkt iets heel anders dan een  

administratie bijhouden. 

Failliet gaan vooral zij die slecht voorbereid zijn. 

Zoek dingen uit. Durf te vragen. Misschien vindt 

een familielid of bekende het een uitdaging om 

orde in uw chaos te scheppen. Op speciale star-

tersdagen kunt u advies krijgen en netwerken. En 

loop gewoon eens bij ons binnen, ook als u géén 

lening nodig heeft. Financieel adviseurs denken 

graag met u mee. Bijvoorbeeld over de vraag hoe 

u uw financiële handel en wandel goed kunt schei-

den van uw privézaken. Kunt u zich bezighouden 

met ondernemen. En met de onverwachte kuilen 

en hobbels die ongetwijfeld op uw pad komen.

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Zaterdag 18 januari 2014

Open dag Openbare Basisschool 
‘De Springplank’

U staat voor een belangrijke beslissing! Is uw 
kind 3 jaar of wordt het dat binnenkort? Dan 
moet u een school gaan kiezen. En op basis 
waarvan gaat u dat doen? 

Kiest u voor de school op de hoek of kiest op 
andere gronden zoals bijvoorbeeld de kracht 
van de inhoud van het onderwijs? Of vindt u 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van evenzo 
groot belang? Wilt u uit uw kind halen wat er in 
zit terwijl het kind toch zichzelf kan zijn? Is cre-
ativiteit iets wat u belangrijk vindt op school? 
Zijn normen en waarden voor u van doorslag-
gevend belang? Wilt u uw kind niet op het 
schoolplein afzetten maar in de klas aan de 
leerkracht overdragen?

Dan heeft de Springplank u iets te bieden. De 
Springplank is namelijk door zijn openbare ka-
rakter niet alleen een wijkschool, maar voor ie-
dereen toegankelijk.

Omdat niet alle scholen hetzelfde zijn, is het 
fijn wanneer u scholen kunt vergelijken voordat 
u kiest. Om u bij die keuze te helpen zet Open-
bare Basisschool ‘De Springplank’ op zaterdag 
18 januari haar deuren open van 10.00-12.00 
uur. U bent van harte welkom en neem uw kind 
vooral mee naar onze school. Wilt u de school 
in bedrijf zien dan kunt u altijd bellen om een 
afspraak te maken. 

Wat biedt de Springplank u op deze open dag?
U wordt door ouders en teamleden en directie 
van de school ontvangen. Voor de meegeko-
men kinderen worden er leuke kleuter activitei-
ten georganiseerd. 
Er wordt een presentatie gegeven waarin de 
missie en de werkwijze van de Springplank 
wordt toegelicht. Er wordt een rondleiding ge-
geven door de school en er is natuurlijk altijd 
ruimte voor een informatief gesprek met een 
van de teamleden. 

Informatie
U kunt voor  meer  informatie onze website 
bezoeken: www.obs-despringplank.nl en/ of 
op een later tijdstip een afspraak maken voor 
een bezoek. 

U bent van harte welkom!

Openbare Basisschool 
‘De Springplank’
“Dat ik daar niet eerder opgekomen ben”

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    18-01-2014    10.00 - 12.00 uur

www.obs-despringplank.nl
WILHELMINASTRAAT 19     5491 JL  SINT-OEDENRODE    T 0413 473038

PRESENTATIE VAN ONZE WERKWIJZE 
EN ONDERWIJSVISIE EN HOE WE DIT 
VERTALEN NAAR DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

openbare basisschool 
sint-oedenrode

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    18-01-2014    10.00 - 12.00 uur

www.obs-despringplank.nl
WILHELMINASTRAAT 19     5491 JL  SINT-OEDENRODE    T 0413 473038

PRESENTATIE VAN ONZE WERKWIJZE 
EN ONDERWIJSVISIE EN HOE WE DIT 
VERTALEN NAAR DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

openbare basisschool 
sint-oedenrode

advertorial

Ingrid Vissers vangt vissen met kinderen 
van Basisschool Dommelrode

Tekenlerares Ingrid Vissers had 
haar naam afgelopen vrijdag 
mee. Ze mocht toen groep 
twee van Basisschool Dom-
melrode een les “Vissenvan-
gen” geven. Deze vormt een 
onderdeel van het lesprogram-
ma “Tekenen is toveren” en is 
mede door lerares Jacqueline 
van Leeuwen tot stand geko-
men. Zij wilde haar leerlingen 
meer inspiratie geven om ge-
varieerder te kunnen tekenen. 
Ook zou hierdoor de moto-
riek beter ontwikkelen.

“De kinderen die ik les geef, zetten vaak de-
zelfde dingen op papier”, vertelde juffrouw 
Jacqueline. “Ik krijg bijna alleen maar poppe-
tjes en hartjes te zien. Daar komt nu misschien 
verandering in. Vanaf vandaag krijgen twee 
klassen groep twee iedere vrijdag een les in een 
tekentechniek. Iedere groep krijgt vier lessen, 
dus in totaal duurt het project acht weken. Het 
thema verschilt iedere keer.”
Er lagen twee grote vellen papier klaar. Op deze 
vellen mochten de kindjes vissen tekenen met 
wascokrijt. Al snel stond er een mooie school 

oranje guppen op. Maar er ont-
brak iets. “Ze hebben geen water”, zei een 
meisje. “En zonder water gaan ze dood”, vulde 
haar vriendinnetje aan. “Om dat te voorkomen, 
heb ik blauwe ecoline voor jullie meegebracht”, 
voegde tekendocente Ingrid er aan toe.
Aan het enthousiasme van de kliederende kinde-
ren was te zien dat ze het naar hun zin hadden. 
De visjes glommen in de blauwe zee. “Het is nou 
al zo’n groot succes, dat ik gerust kan zeggen dit 
volgend jaar met de nieuwe klas weer te willen 
doen”, sloot Jacqueline af.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

Vakfotografie hoeft niet duur te zijn, 
kijk op www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
DETECTIVEBUREAU DE ROOISE RAAF. 
Wilt u privé of zakelijk iets uitgezocht 
hebben, neem dan contact op met 
Rien Raavens. Discretie verzekerd. 
www.rooiseraaf.nl
--------------------------------------
RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
--------------------------------------

Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

volop te koop:
STROOIZOUT

in zakken van 10 of 25 kg

--------------------------------------
Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” centraal 
staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113
--------------------------------------

BIANCA VAN THIENEN
BEL 06-24331743 OF 

MAIL INFO@BALANSINMIJNGEWICHT.NL

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

Te koop/Te huur

Verras iemand met een cadeaubon 
altijd origineel en leuk, kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

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

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 380,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Verzorgt complete administratie en fiscale 
aangiften voor particulieren tot en met MKB.

Tel: 06-13995796 info@N-K-B.nl 
www.N-K-B.nl

Administratiekantoor

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

Aangeboden

Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Remedial Teacher werkzaam in het 
basis- en voortgezet onderwijs biedt 
vakkundige hulp bij leerproblemen. Bel 
of mail vrijblijvend voor meer informa-
tie; 06-15453080
annemiekevanwilligen@onsmail.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Hulpverlening

Over gewicht gesproken;
voor een goede lichamelijke en psychi-
sche conditie;
Burn-out - Depressie - Stress - Angst - 
Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

   

Deze week weer een prachtige foto, ingeleverd door een van onze 
lezers. Wie herkent mensen op dit plaatje? We horen het graag. Stuur 
een mail naar redactie@demooirooikrant, bel naar 0413-479322 of 
loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 2:
Op de foto staan Hans Sengers, destijds bedrijfsleider die de sleutel 
overhandigt aan Dhr. en Mevr. Van Gastel, de gelukkige prijswinnaars 
van de auto.

Jacqueline Schevers

De vrouw en man rechts op de foto zijn volgens mij juffrouw van Gastel 
met haar man. Volgens mij heet zij Wilhelmien. Ze woonde toentertijd 
aan de Lieshoutseweg in Nijnsel. Waar ze nu woont weet ik niet. Juf-
frouw van Gastel stond toen op school voor de klas op de Edith Stein 
school in Zijtaart.
 
Jolanda Guns v. Kasteren

Historische beelden

Marktplein

Gezondheid

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode. 
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Bijeenkomst ‘Leven in openheid’
Meditatie, verstilling in jezelf
Donderdag 23 januari 
van 19.30 - 21.30 uur
Schootsedijk 15 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Yoga, massages, zwangerschapsyoga
Liesbeth Hanff
Schootsedijk 15 06-16694902
www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------

Cursussen

Nog enkele plaatsen voor de Voedings- 
en Beweegprogramma’s: HappieKids, 
HappieTeens en HappiePeople. 
Neem contact op met Annette Broek-
man Tel. 0413-475673 / 06-22241325 
/ www.happiepeople.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Wij hebben een oude fiets gevonden 
langs de Boskantseweg.
Damesfiets, zwart, merk: Ranger 
voor info: tel: 0413-472954
--------------------------------------

Diversen

Zondag 19 januari megavlooienmarkt
220 kramen bomvol Tennishal EHV 
Noord Vijfkamplaan 12 
Eindhoven 9-16 uur
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------
Muziekgroep Antonio bedankt voor 
het schenken van de versterker.
Namens bewoners van Odendael.
--------------------------------------

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

www.sandrashaarmode.nl

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

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Hulpgoederen voor de Kinderte-
huizen en ziekenhuis in Polen

Wij van stichting Sint-Oedenrode 
hulp Polen – Roemenië vertrekken 
voor de 80e keer met een hulp-
transport naar Polen en Rusland. 
Twintig ton aan goederen laden we 
in een vrachtwagen en geven we 
persoonlijk af bij de kindertehuizen 
in het noorden van Polen. 

We zijn dan ook benieuwd wat 
we weer tegenkomen in die arme 
kindertehuizen daar. Deze kinde-
ren zitten vaak zonder warm water 
en verwarming in de winter. Dit is 
niet te betalen vanwege de hoge 
energieprijzen en wordt daardoor 
beperkt tot een paar uur verwar-
ming per dag. We willen dan ook 
de gemeenschap van Sint-Oeden-
rode, Schijndel en Veghel vragen 
om ons te steunen en een pak-
ket kleren, truien, schoenen en of 
voedselpakketten ter beschikking 
te stellen voor de armste gezinnen 
in Polen en Rusland. We zijn ten-
slotte bijna één gemeente, toch? 
Wij geven de pakketten persoonlijk 

af aan de gezinnen die het heel erg 
moeilijk hebben. Bedrijven die ons 
willen ondersteunen zijn ook zeer 
welkom. Het is voor ons dan ook 
een hele grote eer om dit trans-
port voor de 80e keer te kunnen 
ondernemen. We willen dan ook 
onze sponsoren bedanken zoals: 
Bouwbedrijf Wagemakers Uden/ 
Oss, Daf Eindhoven, Trans-imex 
Veghel, Zuidzorg Veldhoven, Jans-
senmode Best, Destil Tilburg en 
Ledub uit Budel en vele anderen. 
De verzamelde goederen bestaan 
uit: bedden, zeeppoeder, sham-
poo, tandpasta, teken en kleur-
potloden, koffie, vlees in blik, veel 
nieuwe kleding en ook ziekenhuis-
kleding, een honderdtal krukken 
en veel meer. Onze vrachtauto is 
bijna vol maar als u nog een pak-
ket wil afgeven kan dit bij: Frans 
van Rooy, Lieshoutseweg 42, Nijn-
sel. Nelly Lathouwers-Vos, Stom-
perstraat 33, Sint-Oedenrode of 
Hans Nieuwkamp, Tweelingen 34, 
Schijndel.
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Estafette
Wat geven we aan elkaar door?
Wat we maakten,
wat we beloofden, nog waar moeten maken,
wat we zeiden, voluit en half,
wat we tot stand brachten,
wat we van plan zijn en niet meer?

Wat geven we aan elkaar door,
als we verdwenen zullen zijn
in een zee van anonimiteit?

Wat laten we elkaar achter?
Onze namen, onze dromen,
alles wat ons niet-mens maakt?

Wat voor hen die na ons komen,
wat aan zekerheid en twijfel,
wat als niemand ons meer kent?

Wat geven we aan elkaar door
aan vuur, aan wind,
aan leven?

En weet je al aan wie?
    Kees Hermis
Uit: Weerbarstig landschap, 1992

Rooienaren en hun bevrijders in oorlogstijd

Woensdag 17 september aan-
staande is het zeventig jaar gele-
den dat met de operatie Market 
Garden de bevrijding van Zuid 
Nederland begon. In aanloop naar 
de bevrijdingsfeesten kunt u in 
DeMooiRooiKrant de komende 
maanden regelmatig verhalen le-
zen over het dagelijkse leven in 
de oorlogsjaren. Maar ook staan 
we tot aan september regelmatig 
stil bij 23 Britse soldaten die voor 
onze bevrijding met hun leven 
betaalden. Zij vonden hun laatste 
rustplaats op het Rooise kerkhof. 
Twee schrijvers, Janus van Kuijk 
en Louis Kleijne, nemen u met hun 
verhalen mee naar die roerige oor-
logsjaren.

Janus van Kuijk woonde tijdens de 
oorlog als tiener op Zwijnsbergen 
en werkte als boerenknecht op 't 
Everse. De oorlog en vooral de be-
vrijding maakten zo'n enorme in-
druk op hem dat hij toen al besloot 
om zijn ervaringen vast te leggen. 
Maar direct na de oorlog had Van 
Kuijk geen tijd om zijn verhalen 
vast te leggen. Hij ging studeren 
en werken, maar de wens om zijn 

jeugdervaringen aan het papier 
toe te vertrouwen bleef bestaan. 
Na zijn pensionering kreeg Janus 
de tijd om te schrijven. Een van de 

boeken die hij schreef vertelt over 
de oorlogsjaren op Zwijnsbergen 
en 't Everse. De komende periode 
kunt u lezen hoe het dagelijkse le-
ven er in de jaren voor de bevrij-
ding in onze contreien aan toeging.

Louis Kleijne kwam na de oorlog 
in Sint-Oedenrode wonen. Als am-
bassadeur van de Britse oorlogs-
graven op het Rooise kerkhof leer-
de hij veel nabestaanden van de in 
Rooi begraven jongens kennen. Als 
oud-strijders Sint-Oedenrode be-
zochten, vertelden zij Kleijne over 
de dood van hun strijdmakkers. De 
verhalen die de veteranen mee-
brachten combineerde Louis met 
wat de nabestaanden vertelden 
over het dagelijkse leven van deze 
jongens. Langzaam maar zeker 
leerde Louis deze jongens steeds 
beter kennen en heeft hij van alle 
soldaten het verhaal opgeschre-
ven. In de aanloop naar de viering 
van zeventig jaar bevrijding stelt 
Louis Kleijne deze jongens, die hun 
leven voor onze vrijheid lieten, aan 
u voor.

OPEN DAGEN 
zaterdag 18 januari en zondag 19 januari

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. LEF in huis interieur advies en Ke Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

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

Geslaagd tafelen

Aben Reclame 
zet een streep onder 2013

Aben Reclame is een modern bedrijf 
waarbij een team van enthousiaste 
medewerkers voor u klaar staat. 
Vanaf 1 januari werken wij met een 
vernieuwd team vanuit onze vesti-
ging in Sint-Oedenrode. Met uit-
sluitend Roois personeel gaan we 
het nieuwe jaar in. Verder verandert 
er niets! Ons team gaat verder met 
de welbekende werkzaamheden. 

Ook in 2014 staan we u bij met al 
uw wensen op het gebied van re-
clame op maat; Vormgeving, Gevel- 
en zuilreclame, Huisstijlontwikke-
ling, Vlaggen/banieren, Drukwerk, 
Grootformaat full color, Frames en 
spandoeken, Stickers, (vracht)Au-
tobelettering, Textiel/kleding, Car-
wrap, Relatiegeschenken en Presen-
tatiesystemen.

De doelstelling van ons bedrijf is om 
een goede band op te bouwen met 
onze klanten. Met name door een 
goede service, hoge kwaliteit en een 
scherpe prijsstelling van de gewens-
te reclame producten op maat. 

Duurzame bewegwijzering
Maatschappelijk verantwoord on-

dernemen is tegenwoordig een 
steeds belangrijker item voor be-
drijven die bewust willen onder-
nemen. Aben Reclame kan u voor 
al uw informatievoorzieningen en 
bewegwijzeringen, een ecologisch 
verantwoord en duurzaam product 
aanbieden. Hierbij maken wij uit-
sluitend gebruik van natuurlijke- en 
gerecyclede materialen, die bij voor-
keur onderhoudsvrij zijn. Met deze 
bewegwijzeringsystemen laat u zien 
dat u bewust en verantwoord on-
derneemt. Elk systeem kan in vorm-
geving, afmeting, behandeling en/
of afwerking geheel naar uw voor-
keur of huisstijl worden aangepast. 

Wij geven u graag een eerlijk en be-
trouwbaar advies op uw vragen over 
onze producten en mogelijkheden. 
Mocht u aanvullende vragen heb-
ben of wilt u een afspraak maken? 
Dan kunt u, natuurlijk geheel vrij-
blijvend, contact met ons opnemen. 
Wij staan u graag te woord.
Wij werken niet alleen voor bedrij-
ven, maar ook particulieren zijn zeer 
welkom op ons bedrijf aan de Han-
delsweg 27 te Sint-Oedenrode. De 
koffie staat klaar!

Aben Reclame – Handelsweg 27 – 
5492 NL – Sint-Oedenrode 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
0413-477605
www.abenreclame.nl

Bedrijf: Aben Reclame
Eigenaar: Dave Aben

 v.l.n.r.  Maarten van Uittert, Angelique van Laarhoven, Rob Vos

advertorial

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode (Nijnsel)

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode
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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 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl
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Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

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

REGEL NU UW 
CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD 

Installatiebedrijf Voss zorgt ervoor dat u ook in de 
toekomst met, een onderhoudscontract voor 

uw cv installatie, er altijd warmpjes en veilig bij zit. 
Onze serviceafdeling is altijd voor u paraat,

Neem nog vandaag contact op 
voor het maken van een afspraak: 0413-472184

11

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Bekijk de website van….

Bent u op zoek naar een nieuw, compleet en luxe interieur voor uw 
bedrijf of woning? Kijk dan maar eens op www.interieurenstijl.nl. 
Deze website laat zien hoe professioneel het bedrijf uit Nijnsel werkt 
en wat de mogelijkheden op het gebied van interieur zijn. Met een 
paar klikken surft u voorbij meubels, sto� eringen, verlichting, verf-
collecties, woonaccessoires en nog veel meer. Wilt u advies omdat u 
plannen heeft? Neem dan snel contact op. Vos interieur en stijl kan 
alles op mat maken.

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

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

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

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4

Schoenmakers

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31
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Les geven en les 
krijgen in Indonesië
Misschien kunt u het verhaal nog her-
inneren van de Rooise ergotherapeut 
Nicky Kerkhof. In november 2012 ver-
telde ze over haar aanstaande avon-
tuur in Borneo, waar ze ging werken 
voor Stichting Somoi. Een organisatie 
die plaatselijke therapeuten klaar-
stoomt om revaliderende mensen met 
een handicap te kunnen helpen en be-
geleiden. Nicky is weer terug, met een 
schat aan ervaringen in haar back-
pack. Ze spreekt zelfs Indonesisch en 
speelt met de gedachte om eens terug 
te gaan. 

Geschenk van god
Eén van de cliënten die Nicky het meest 
is bijgebleven is een ernstig spastische 
jongen van vier jaar. In Indonesië is het 
op de meeste plekken nog steeds niet 
gebruikelijk om kinderen of volwas-
senen met een beperking naar een 
praktijk te sturen. Onwetendheid is de 
bovenliggende reden. Bovendien is de 
drempel voor het onbekende hoog. 
Ook de moeder van deze kleuter was 
desperaat. Hoopvol klopte ze aan bij 
Nicky en haar collega. Ze gingen met 
hem aan de slag. Twee keer per week 
kwam de jongen naar de praktijk en de 
vooruitgang was onvoorstelbaar. “Ze 
noemden ons ‘een geschenk van god’, 
vertelt Nicky. “Het was moeilijk om 
hem achter te laten, maar gelukkig is 
de hulp overgenomen door twee nieu-
we collega’s.” Iedere negen maanden 
wordt een nieuw team ingevlogen om 
te helpen. 

Woordenboek als beste vriend
De eerste weken van haar trip verbleef 
Nicky in Yogyakarta op het eiland 
Java. “Daar kreeg ik een stoomcursus 
Indonesisch. Ik leerde er eigenlijk al-
leen tellen, want mijn leraar sprak niet 
eens Engels. Dat ging dus moeizaam 

en het leverde aanpassingsproblemen 
op in de eerste weken in Sintang. De 
mensen daar verwachtten dat ik de 
taal al sprak. Dat was niet zo, dus 
communiceren ging lastig. Gelukkig 
kon ik me vastklampen aan mijn col-
lega die er al enkele maanden voor mij 
was gearriveerd. Na een paar weken 
ging het spreken veel beter, maar mijn 
woordenboek was die tijd mijn beste 
vriend”, lacht de therapeut.  

“HET WAS MOEILIJK 
OM HEM ACHTER TE 

LATEN, MAAR 
GELUKKIG IS DE HULP 

OVERGENOMEN DOOR 
TWEE NIEUWE 
COLLEGA’S.”

Respect over en weer
Dat Nicky in een primitief huisje zou 
komen te wonen, had ze wel verwacht 
en in haar vorige verhaal vertelde ze 
al dat normaal douchen er die negen 
maanden waarschijnlijk niet in zou zit-
ten. Ze heeft gelijk gekregen. In het 
begin mistte ze de luxe een beetje. 
Vooral toen ze zich in de rivier moest 
wassen met enkele andere dorpelin-
gen. “Dat was wel even vreemd”, blikt 
Nicky terug. Maar al snel was dat alles 
geen issue meer. “De mensen zijn hier 
zo tevreden met niks”, zegt ze. “Het 
is er heel prettig leven. Vooral omdat 
er enorm veel respect is naar elkaar 
toe. Met Kerst kwamen we daar ach-
ter. We werden overal uitgenodigd en 
bezochten vijf huizen. Uit beleefdheid 
moesten we overal iets eten. Dat had-
den we bij het eerste huisje eigenlijk 
moeten weten, want bij het derde huis 

zaten we vol, haha. Het was bijzonder 
om te zien hoe christenen en moslims 
daar naast elkaar leven. Moslims vie-
ren Kerst mee en de christenen wor-
den uitgenodigd voor het Suikerfeest. 
Daar kunnen we hier nog wat van le-
ren!”
 
Informeren
Zo vond er een mooie uitwisseling 
plaats. Nicky kreeg culturele en soci-
ale lessen toegestopt. Zelf gaf ze uur 
na uur therapie, maar vooral zette ze 
zich in voor educatie. Want behalve 
behandelen van cliënten kreeg Nicky 
ook de opdracht mee om lokale in-
woners te informeren over therapie. 
Nicky: “De mensen daar weten vaak 
niet wat therapie is. Daarom hebben 
we veel aan promotie en uitleg ge-
daan. We zijn actief naar scholen en 
kerken gegaan om daar te spreken. Zo 
stonden we ineens voor vierhonderd 
man te praten. Overal werden we met 
open armen ontvangen. Vooral het 
feit dat we blank zijn, vinden ze inte-
ressant. We hebben zeker het idee dat 
er vooruitgang is geboekt. Dat is een 
fijne gedachte.”

“Ik ga zeker nog een keer terug”, zegt 
Nicky tot slot. “We hebben veel bijzon-
dere momenten meegemaakt, vijftig 
kinderen geholpen en zo’n 350 kinde-
ren bereikt op scholen. We zijn zelfs op 
de radio geweest om onze boodschap 
te verkondigen. Er rust in Indonesië 
nog steeds een taboe op handicaps bij 
kinderen. Maar door mond-tot-mond 
reclame en workshops aan verpleeg-
kundigen en vroedvrouwen weten 
steeds meer mensen hoe ze er mee om 
moeten gaan.”

Nicky (r) en haar collega met de lokale bevolking

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 13:00 - 17:00
Woensdag: 13:00 - 17:00
 

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Donderdag: 13:00 - 20:00
Vrijdag: 13:00 - 17:00

Zaterdag 13:00 - 16:00

Welzijn de Meierij wil 
maatschappelijke stage behouden
Volgend schooljaar vervalt de ver-
plichting voor middelbare scholieren 
om een maatschappelijke stage te lo-
pen. De regering schafte de stage af 
middels het nieuwe regeerakkoord en 
op 1 augustus 2015 gaat de geldkraan 
dicht. Enkele partijen, waaronder het 
CDA, probeerden de tweede kamer 
nog op andere gedachten te brengen 
met een motie. Tevergeefs, want deze 
werd op 6 november 2013 wegge-
stemd. Vele instanties zijn teleurge-
steld, maar leggen het daar niet bij 
neer. 

Een voorbeeld daarvan is het Elde Colle-
ge in Schijndel. De school legde contact 
met de stage-makelaars in haar werk-
gebied, waaronder Welzijn de Meierij. 
De onderwijsinstelling is bereid om op 
eigen kracht de maatschappelijke stage 
voort te zetten. Samen vroegen ze mid-
dels een brief aan de colleges en raden 
van de gemeenten Schijndel, Sint-Oe-

denrode en Sint-Michielsgestel of dat 
ze de voortgang van de maatschappe-
lijke stage financieel willen ondersteu-
nen. Aan de hand hiervan stelde CDA 
Schijndel door middel van schriftelijke 
vragen een onderzoek in.
Op 28 oktober 2013 vond er een ge-
sprek met de drie verantwoordelijke 
wethouders plaats. Daar gaven de sta-
ge-bieders aan welk belang zij hechten 
aan de voortzetting van de maatschap-
pelijke stage. De komende maanden 
zullen de gemeenteraden opnieuw 
door hen en het Elde College benaderd 
worden. In maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen, dus een gunstig 
moment voor de instanties om door 
middel van het spreekrecht de politieke 
partijen tijdens raad – en commissie-
vergaderingen te bewegen tot keuzes 
voor blijvende ondersteuning. Daarbij 
zullen leerlingen aanwezig zijn om po-
sitief te vertellen over de maatschappe-
lijke stage die ze gelopen hebben.  
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Aanmelden leerlingen basisscholen Skoso
Bij de basisscholen in Sint-
Oedenrode is op maandag 27 janua-
ri a.s. tussen 15.30 uur en 18.00 uur 
gelegenheid tot het 

AANMELDEN VAN LEERLINGEN 
DIE VOOR 1 OKTOBER 2015  
4  JAAR WORDEN

Om een juiste schoolkeuze voor uw 
kind te kunnen maken wordt u in de 
gelegenheid gesteld de open dagen 
van de scholen te bezoeken. De data 
vindt u hieronder. 

Open Dagen
Basisschool Kienehoef
Mariannestraat 34a, 
tel. 0413-475242, 
directeur: G. van Meersbergen
Kijkmogelijkheden: 
Maandag 20 januari 2014   
9.00 – 11.30 uur
Of individueel op afspraak
Open avond: 
Woensdag 22 januari 2014 
17.30 – 20.00 uur

Basisschool Eerschot
Eerschotsestraat 97, 
tel. 0413-490546, 
directeur: A. van Nunen
Open dag: 
Donderdag 23 januari 2014 
10.30 – 11.45 uur
Donderdag 23 januari 2014 
14.00 – 15.15 uur
Donderdag 23 januari 2014 
18.30 – 20.00 uur

Odaschool voor basisonderwijs
Laan ten Bogaerde 7, 
tel. 0413-472517, 
directeur: M. Timmermans
Open dag: 
Maandag 20 januari 2014  
18.00 – 20.00 uur
Kijkochtend kleuters:
Woensdag 22 januari 2014  
09.30 – 12.00 uur

Basisschool Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31, 
tel. 0413-472995,
directeur: E. Kuijpers
Kijkmiddag: 
Maandag 20 januari 2014 
13.30 – 17.00 uur
Open avond: 
Maandag 20 januari 2014 
18.00 – 20.00 uur (alle ouders)
Kijkmiddag 
Donderdag 23 januari 2014 
13.30 – 15.30 uur
Of individueel op afspraak

Basisschool Franciscus (Boskant)
Ritaplein 3, 
tel. 0413-472596, 
directeur: E. Bosmans
Open dag: 
Donderdag 23 januari 2014 
11.00 – 13.00 uur

Basisschool De Sprongh
Pastoor Smitsstraat 40, 
tel. 0413-473659, 
directeur: K. Adams
Open dag: 
Maandag 20 januari 2014  

17.00 – 19.00 uur
Donderdag 23  januari 2014 
11.00 – 12.00 uur (nieuwe ouders)
Of individueel op afspraak

Basisschool Sint Antonius van 
Padua (Nijnsel)
Jasmijnstraat 11a, 
tel. 0413-472091, 
directeur: R. Rooijakkers
Open dag: 
Donderdag 23 januari 2014   
8.30 – 10.30 uur
Maandag 27 januari 2014 1
3.30 – 18.00 uur

Verdere informatie over de scholen 
kunt u vinden op de websites van de 
scholen. 
Het aanmeldingsformulier kunt u 
vanaf 16 januari a.s. van de website 
van de school downloaden en invul-
len. Het formulier dient door beide 
ouders ondertekend te worden. 
Wij verzoeken u bij de aanmelding 
een kopie van uw ID-kaart of pas-
poort én een afschrift waarop het 
BSN-nummer van uw kind vermeld 
is, te overleggen.

Heuvel 30, Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471737

25 JANUARI
ZATERDAG 

GEEFT U GRATIS TIPS EN ADVIES
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur tijdens de officiële opening van:

GEEFT U GEEFT U GRATIS TIPSGRATIS TIPS EN ADVIES
MARI VAN DE VEN
MEET & GREET

www.stylishkappers.nl

     Like us on Facebook!

www.alertzorg.nl

Wij zijn op zoek naar: 

Verzorgende niveau 3 of hoger.
Ter versterking van ons jonge en flexibele thuiszorgteam. 

Onze vraaggerichte aanpak trekt specifieke zorgvragen aan.

Heb je geen bezwaar tegen een zorgmoment in de avond, 
weekend of zorgmomenten verdeeld over de week neem 
dan contact met ons op voor meer informatie. (Ook oude-

ren en/of ervaren herintreders meer dan welkom) 

Hr. J. van ‘t Hof
Stichting Alertzorg en Welzijn.

Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode
Tel:  0413-841957 e-mail:  info@alertzorg.nl

PERSONEEL

Kinderen buiten Rooi mogen 
meedoen aan Koster Brock
Ook alle kinderen van de leeftijd 
van groep 5 van de scholen buiten  
Sint-Oedenrode kunnen meedoen 
aan het project Koster Brock.

Op 10  en 11 april a.s. is het weer 
tijd voor de volgende editie van het 
“Koster Brock” project.
Dit project waarbij de kinderen in een 
dag op speelse manier de geschie-
denis van Sint-Oedenrode beleven, 
wordt aangeboden aan alle kinderen 
van groep 5 van de basisscholen in 
Sint-Oedenrode, mede dankzij  het 
grote aantal vrijwilligers die elk jaar 
weer terzijde staan. Maar….. er 
zijn ook kinderen die buiten de ge-
meente op een school zitten en in 

een groep die te verglijken is met 
groep 5. Iedereen die denkt dat zijn 
kind ook in aanmerking komt voor 
dit project, mag zo spoedig mogelijk 
contact opnemen met André van de 
Warenburg. Hij kan u dan de nodige 
informatie sturen en. U kunt dan uw 
kind vervolgens wel of niet opgeven. 
De organisatie weet dat veel scholen 
in de regio waarschijnlijk erg positief 
staan ten opzichte van dit project. 

André van de Warenburg, Coördi-
nator en secretaris "Koster Brock" –
project, Geadopteerd door SKOSO, 
Postbus 58,  5490 AB  
Sint-Oedenrode. 
E-mail:   waren021@planet.nl

De Klerenwinkel: Tweedehands kleding en accessoires

Het pand van kadoshop Effe Anders 
krijgt een andere invulling. Sterker 
nog, het heeft al een andere invulling 
gekregen. Een paar dagen na de start 
van 2014 roken de twee ondernemers 
Mark Bekkers en Jeroen Nouwens 
hun kans. Ze richtten de winkel in met 
tweedehands kleding en accessoires. 
Een ideale oplossing zo bleek, want 
in de eerste week trok de zaak al veel 
publiek.

De Klerenwinkel, zo heet de nieuwe 
winkel aan de Hertog Hendrikstraat. 
Allereerst toepasselijk, maar ook dui-
delijk en ‘to the point’. In de winkel 
zijn inderdaad kleren te verkrijgen. 
“Over het algemeen verkopen we 
tweedehands kleding, maar dat zijn 
vaak nog prachtige stukken”, tipt 
Mark. “Er wordt gewoon veel te veel 
weggegooid wat nog goed is. Je staat 
er van versteld wat we allemaal binnen 
krijgen. Soms zit het prijskaartje er nog 
aan en is het amper of niet gedragen. 
Behalve kleding en kinderkleding ver-
kopen we ook schoenen, sjaals, siera-
den en nog meer accessoires. Er zitten 
echt hele mooi exemplaren tussen.”
Mark Bekkers en Jeroen Nouwens zijn 
ook eigenaar van ‘de Zundzolder’. 
De kringloopwinkel aan de Streepen-
straat, op een steenworp afstand. 
Het principe om een gedeelte van de 

opbrengst te schenken aan een goed 
doel wordt doorgetrokken. Het doel 
wat aan deze twee winkels is gekop-
peld heet Talentenplan Annerheide. 
Een initiatief wat er voor zorgt dat 
autistische of gehandicapte kinderen 

paardrijles kunnen krijgen. Daarom 
worden Mark en Jeroen ondersteund 
door vrijwilligers. Zij zetten zich in voor 
het goede doel. Wil jij ook helpen? 
Loop dan binnen in de Klerenwinkel of 
de Zundzolder en meld je aan.  

advertorial
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OPEN DAG BASISSCHOOL  
EERSCHOT

Donderdag 23 januari 2014
-van 10.30 uur tot 11.45 uur
-van 14.00 uur tot 15.15 uur
-van 18.30 uur tot 20.00 uur

Bij een bezoek aan onze school kunt u merken dat:
•  er veel onder-één-dak is: basisschool, tussenschoolse opvang, 

buitenschoolse opvang
•  het schoolgebouw een kindvriendelijke uitstraling heeft
• er een ruime speelplaats is en een groot speelveld
•  de sociale en emotionele ontwikkeling centraal staat door de 

methode “Leefstijl”
•  met enthousiasme en betrokkenheid het maximum haalbare 

uit de leerlingen gehaald wordt 
•  het gebruik van moderne ICT-middelen is verweven in het 

dagelijks aanbod 

U wordt van harte 
uitgenodigd om 

een kijkje te komen nemen!
 

Basisschool Eerschot
Directeur: Ad van Nunen
Eerschotsestraat 97, 5491 AB, Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-490546, www.bseerschot.nl

Samen komen tot resultaat
Putten uit maatschappelijke, en nieuwe ontwikkelingen
Relatie, aansluiten bij de ander om de ander te laten groeien
Ontwikkelen en leren
Niveau bereiken door vooraf gestelde doelen
Gaan voor wat jij waard bent
Hebben van vertrouwen is onze basis

coöperatief leren

uitdagend onderwijs

kinderen laten stralen   

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, 
maar er wel voor zorgen dat ze allemaal stralen.
Dit willen we bereiken door te werken vanuit vijf pijlers:
• Coöperatief leren                
• Uitdagend onderwijs   
• Omgaan met verschillen
• Lerende organisatie
• Opbrengst gericht werken

Basisschool De Sprongh
Directeur: Karin Adams
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 473659, www.bsdesprongh.nl

Kinderdagverblijf Dommeltoren
Buitenschoolse Opvang De Dommelclub

Laan ten Bogaerde 5, Sint-Oedenrode

Kinderdagverblijf ‘t Vonderke
Buitenschoolse Opvang De Vonder

Pastoor Smitsstraat 40, Olland

Met een gerust hart naar uw werk  
en uw kind een leuke tijd!

Regiokantoor Peel en Maas, tel: 0495 - 52 53 41 
of mail regiopeelenmaas@kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

Kom naar de open dag van BSO De Dommelclub op  
20 januari van 18.00 - 20.00 uur of 22 januari van 09.30 - 12.00 uur! 

 buitenschoolse, 40-weken, incidentele en vakantieopvang
  elke dag leuke activiteiten   alle aandacht voor 

uw kind  Eerschotsestraat  (040) 294 89 89 
 koreinkinderplein.nl

ELKE DAG 
EEN AVONTUUR

Voorwoord SKOSO
In deze periode organiseren onze scholen 
open dagen, inloop- en informatiebijeen-
komsten.
Dit alles met als doel om u als ouders/
verzorgers zo goed mogelijk te informeren 
over de basisschool waar uw kind straks 
naar toe zal gaan.

Wie of wat is SKOSO?
SKOSO staat voor Stichting voor Katho-
liek Onderwijs Sint-Oedenrode en is een 
professionele organisatie, die zich ten doel 
stelt om op haar basisscholen op geïnspi-
reerde wijze onderwijs te verzorgen om 
daarmee de totale ontwikkeling van zo’n 
1500 kinderen te bevorderen. Hierbij gaan 
we uit van de talenten en mogelijkheden 
van ieder kind. Vanuit onze katholieke 
identiteit willen wij een veilige en respect-
volle leeromgeving creëren, waarbij kinde-
ren, ouders en medewerkers zich betrok-
ken en gewaardeerd voelen.
Onze organisatie telt zo’n 130 medewer-
kers die zich elke dag inspannen om voor 
uw kind(eren) het beste onderwijs te ver-
zorgen. Daarbij gaan ze uit van onze be-
langrijkste kernwaarden: ambitieus, inspi-
rerend en stabiel.

De ene school is de andere niet
Onze scholen leggen het accent op een 
harmonische ontwikkeling van ieder kind 
tot een zelfstandig, authentiek en uniek 
persoon met zelfvertrouwen. De ontwik-
keling van kennis, vaardigheden en attitu-
des zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. 
Daarnaast is op onze scholen veel aandacht 

voor respect, tole-
rantie en solidari-
teit. Het onderwijs 
op onze scholen is eigentijds en er wordt 
gebruik gemaakt van moderne hulpmid-
delen. Op alle scholen wordt gewerkt met 
digitale borden, computers, laptops en ta-
blets.
Als u onze scholen bezoekt zult ook mer-
ken dat er verschillen zijn. Onze scholen 
hebben immers de mogelijkheid om zich 
binnen de bestuurlijke kaders te profi leren 
en te onderscheiden en daar maken ze ook 
volop gebruik van. Zo kunt u bewust voor 
een bepaalde school kiezen. 

Samenwerking
Onze scholen vinden het belangrijk om 
samen te werken aan het realiseren van 
de doorgaande lijn peuteropvang – basis-
school. De partners in opvang waarmee wij 
samenwerken, presenteren zich eveneens 
op deze pagina’s.

Ik nodig u van harte uit gebruik te maken 
van de open dagen/inloopdagen en/of in-
formatiebijeenkomsten. Ook kunt u infor-
matie vinden op de website van SKOSO en 
die van de scholen. En natuurlijk kunt u al-
tijd de directies van de scholen persoonlijk 
benaderen. 

Veel succes met het kiezen van de juiste 
school voor uw kind.

Frans de Baaij
Directeur-bestuurder
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Peutergroep De Bengels
•  Voor peuters van 2½ tot 4 jaar
•  Spelen met andere kinderen
•  Stimuleren van de ontwikkeling met 

de methode Uk & Puk
•  Voorbereiding op de basisschool
•  Dagopvang de hele dag en 

peuteropvang van 8.45- 11.45 uur
• Uniek digitaal dagboekje van uw kind 

Loop eens binnen bij De Bengels. Puk zit al te wachten!

Belle� eur Kinderopvang
Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode 
www.belle� eurnijnsel.nl
info@belle� eurnijnsel.nl

•  Voor peuters van 2½ tot 4 jaar

Dommelrode is een Vreedzame School 
- waar we met kinderen, ouders en team samen school maken, 
- waar je medeverantwoordelijk bent voor je eigen leerproces,
- waar je in gesprek zult zijn met elkaar en con� icten opgelost worden, 
- waar de mogelijkheid bestaat tot voor- tussen-, naschoolse opvang en peuteropvang 

Kijkmiddagen voor ouders en nieuwe kinderen; 20 en 23 januari vanaf 13.30 uur
Inloopavond voor iedereen; 20 januari 18.00-20.00 uur
Basisschool Dommelrode
Directeur: Enny Kuijpers
Mater Lemmensstraat 31, 5492 BJ  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472995, www.bsdommelrode.nl

Op BS Franciscus zitt en we lekker in ons vel!
Waarde hechten aan vriendschap en omgang met elkaar. 

Respect voor alles wat leeft , groeit en bloeit. 
Iedereen is anders en daarom heel waardevol.

Van en met elkaar leren, zelfstandigheid sti muleren en moti veren.
Groeien naar een eigen persoonlijkheid. 

Open dag: 
Donderdag 23 januari 2014 11.00 – 13.00 uur
Maandag 27 januari 2014 15.00 – 19.00 uur

Basisschool Franciscus
Directeur: Ellie Bosmans
Ritaplein 3, 5492 EH Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472596, www.bsboskant.nl

Een vreedzame school met oog voor ieder kind
Nieuwsgierig naar een kleinschalige, warme en prettige kwaliteitsschool voor uw kind?

We nodigen u uit om de warme sfeer te proeven, kennis te maken met leerkrachten, 
te praten over uw vragen m.b.t.  onderwijs. 

U bent van harte welkom op basisschool Kienehoef! 

OPEN DAG op maandag 20 januari van 09.00 uur tot 11.30 uur
OPEN AVOND op woensdag 22 januari van 17.30 uur tot 20.00 uur
U kunt ook altijd een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding!

Basisschool Kienehoef
Mariannestraat 34a • 5491 JD Sint-Oedenrode • Telefoon: 0413 475242

E-mail: info@bskienehoef.nl • Website: www.bskienehoef.nl 
Directeur: Gery van Meersbergen

Wat kunt u verwachten?

Een sterk pedagogisch klimaat  -  Goede, warme sfeer  -  Uitstraling van rust en overzicht voor kinderen  

Duidelijke structuur  -  Rijke, uitdagende leeromgeving voor kinderen  -  Denken in kansen en mogelijkheden van kinderen 

Doorlopende ontwikkeling met accent op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen  

Goede opbrengsten op leergebied (zie inspectierapport) 

Verschillende “ Master”  specialisaties binnen de school zorgen voor deskundigheid en Passend Onderwijs van uw kind 

Kleine instroomklas (met extra mogelijkheden voor peuters v.a. 3,5 jaar) 

Hoge betrokkenheid van ouders, leerlingen en team  -  Hoge klanttevredenheid 

Basisschool St. Antonius van Padua
Directeur: René Rooijakkers
Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472091, www.bsnijnsel.nl

Basisschool 
St. Antonius van Padua

Voor alle kinderen in Nijnsel 
passend onderwijs!
Met veel plezier, veel leren!
Op de toekomst voorbereid!
Samen scholen
Team – Kinderen - Ouders
Een veilig en sfeervol klimaat!

Open dagen: 
Donderdag 23 januari van 8.30 – 10.30 uur
Maandag 27 januari van 13.30 – 18.00 uur
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Meldingen

StandplaatsenGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Ontwerp wijzigingsplan 
Koeveringsedijk 33 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken be-
kend dat met ingang van donderdag 16 
januari 2014 tot en met woensdag 26 fe-
bruari 2014 het ontwerp wijzigingsplan 
“Koeveringsedijk 33 Sint-Oedenrode” 
NL.IMRO.0846.WP2013BUI05KOEVD33-
OW01 met bijbehorende stukken ter 
inzage liggen. 

Informatie over het wijzigingsplan  
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de vergroting van het agrarisch bouw-
vlak aan de Koeveringsedijk 33, kadas-
traal bekend gemeente Sint-Oedenrode, 
sectie S, nummer 57. 

Inzage  
In het kader van de zienswijzeprocedure 
liggen het ontwerp wijzigingsplan 
Koeveringsedijk 33 Sint-Oedenrode en 
de bijbehorende stukken  met ingang 
van donderdag 16 januari 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage. 
De stukken zijn op de volgende locaties 

in te zien:  
•  De gemeentelijke website:   

www.sint-oedenrode.nl . 
•  De landelijke voorziening:   

www.ruimtelijkeplannen.nl . 
•  Het publieksplein van het gemeente-

huis (geopend op werkdagen tussen 
9.00 en 12.30 uur). 

Zienswijzen  
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling een zienswijze 
indienen op het ontwerp wijzigings-
plan. Schriftelijke zienswijzen dienen 
te worden gericht aan: het college van 
burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA te 
Sint-Oedenrode. Tevens is het mogelijk 
om na het maken van een afspraak een 
mondelinge zienswijze in te dienen. 
Daarvoor kunt u telefonisch contact op-
nemen met J. den Otter van het team 
Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer: 
0413-481911. 

Ontwerp Projectafwijkingsbesluit 
Zijtaartseweg 14

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 3.10 en 
3.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij 
voornemens zijn met toepassing van ar-
tikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van 
de Wabo, medewerking te verlenen aan:
De activiteit afwijken van het bestem-
mingsplan: voor vergroting van het 
bouwvlak Zijtaartseweg 14 naar 1,5 ha 
ten behoeve van  het uitbreiden van het 
varkensbedrijf en de oprichting van een 
bedrijfswoning;
De activiteit bouwen: voor de oprichting 
van een varkensstal;
De activiteit milieu: voor het veranderen 
van de inrichting.

De locatie Zijtaartseweg 14, kadastraal 
bekend gemeente Sint-Oedenrode, sec-
tie K, nummers 53 en 91, is gelegen in 
het bestemmingsplan “Buitengebied 
Sint-Oedenrode”. De omschreven ont-
wikkeling is niet mogelijk binnen het ge-
noemde bestemmingsplan. Om mee te 
kunnen werken aan de aanvraag is een 
afwijking van het bestemmingsplan als 

bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3 van de Wabo vereist. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de 
ruimtelijke onderbouwing en de daarbij 
behorende stukken liggen met ingang 
van donderdag 16 januari 2014 tot en 
met woensdag 26 februari 2014 op 
werkdagen ter inzage bij het publieks-
plein van het gemeentehuis, Burgemees-
ter Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. 
Tevens is het ontwerp-besluit omge-
vingsvergunning digitaal te raadplegen 
op de website www.sint-oedenrode.nl.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan eenieder schriftelijk of monde-
ling zijn zienswijze over het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning kenbaar 
maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode, Post-
bus 44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Te-
vens is het mogelijk om na het maken van 
een afspraak een mondelinge zienswijze 
in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch 
contact opnemen met J. den Otter van het 
team Ruimtelijke Ordening, telefoon-
nummer: 0413-481911.

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 20 t/m 24 januari 
2014 vindt er een militaire oefening 
plaats binnen de gemeente. 

De oefening wordt gehouden in het ka-
der van luchtruim beveiliging. Praktisch 
gezien houdt dit in dat, tegelijkertijd en 
op diverse locaties, in de diverse  

gemeenten, voertuigen opstellingen in 
nemen om zo het luchtruim te verken-
nen en eventueel te verdedigen. 
Aan deze oefening nemen 200 personen 
en 8 militaire voertuigen deel.
Er wordt geen gebruik gemaakt van  
oefenmunitie. 

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan T.V. Nguyen voor het innemen van 

een standplaats op vrijdagmiddag en 
zaterdag op de Markt te Sint-Oedenrode 
voor het verkopen van vietnamese 
loempia’s. De vergunning geldt voor 
de jaren 2014-2018.

•  Aan J. Vrijhof voor het innemen van een 
standplaats op vrijdagmiddag en za-
terdag op de Markt te Sint-Oedenrode 
voor het verkopen van vis. De vergun-
ning geldt voor de jaren 2014-2018.

•  Aan R. Smits voor het innemen van een 
standplaats op maandag op de Markt 
te Sint-Oedenrode voor het verkopen 
van aardappelen, groente en fruit. De 
vergunning geldt voor de jaren  
2014-2018.

•  Aan Volendammer Vishandel Klaas 
Tol & Zoon voor het innemen van een 
standplaats op woensdag nabij de 
Beckart te Nijnsel voor het verkopen 
van vis. De vergunning geldt voor de 

jaren 2014-2018.
•  Aan Friet van Piet voor het innemen 

van een standplaats op woensdag en 
vrijdag nabij de Beckart te Nijnsel voor 
het verkopen van friet en snacks. De 
vergunning geldt voor de jaren 2014-
2018.

•  Aan Friet van Piet voor het innemen 
van een standplaats op zaterdag op 
het Ritaplein te Boskant voor het ver-
kopen van friet en snacks. De vergun-
ning geldt voor de jaren 2014-2018.

•  Aan Koelewijn – de Graaf voor het in-
nemen van een standplaats op dins-
dag in de Pieter Christiaanstraat te 
Sint-Oedenrode voor het verkopen 
van vis. De vergunning geldt voor de 
jaren 2014-2018.

•  Aan R. Babaei voor het innemen van 
een standplaats op vrijdag in de  
Pieter Christiaanstraat te   
Sint-Oedenrode voor het verkopen 
van dönerkebab. De vergunning geldt 
voor de jaren 2014-2018.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Lijsterbesstraat  ------ 24-12-2013 Kappen 1 moeraseik
thv nr.19 
Bernhardstraat 21 5491 HS 28-12-2013 Kappen 1 boom
Vogelenzang 16 5492 TP 31-12-2013 Uitbreiden loods met voerloods
Kofferen 60 5492 BP 20-12-2013 Realiseren showroom
Markt 30 5492 AB 20-12-2013 Verbouwen Sint Martinushuis
Hoogstraat 20 5492 VW 04-12-2013 Bouw biggenstal (betreft 2e fase   
   bouwvergunning/geen Wabo)
Vresselse-Akkers 3 5491 PG 24-12-2013 Definitieve situering paardrijbak en  
   verkleinen paardenpension
De Leijerweg 9 5491 TK 23-12-2013 Gewijzigd uitvoeren rundveestal
Hoek Lieshoutseweg/ ------ 20-12-2013 Bouw 8 appartementen
Jasmijnstraat 
Vresselseweg 33 5491 PA 11-12-2013 Inrichting sportterrein t.b.v. survivalsport
De Kampen 2 5491 VN 25-12-2013 Bouwen bouwwerken geen gebouw zijnde
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Heuvel thv  ------ 06-01-2014 Kappen 1 naaldboom
nrs 17, 21 en 23 
Lijsterbesstraat  ------ 07-01-2014 Kappen 1 moeraseik, met herplant
thv nr 19 
Jekschotseweg 21 5491 RB 09-01-2014 Milieuneutraal wijzigen hondenfokbedrijf  
   – schapenhouderij (van rechtswege)
Zwembadweg 62 5491 TE 14-01-2014 (Her-)plaatsen veldverlichting
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 14 5491 SG  Bouw stal/verandering inrichting/ 
   vergroten bouwvlak
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van 16 januari 
2014 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Oudeweg 4 5492 VG  Het volledig intrekken van de 
   omgevingsvergunning milieu
Witte-Bleek 4a-6a 5491 RH  Veranderen van een varkenshouderij,  
   activiteit milieu
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 16 
januari 2014 ter inzage.

Vergunningen

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Roze Ice-Watch
• Zwarte leren heren portemonnee met inhoud 

Er zijn geen gevonden voorwerpen.

Gerry van Roosmalen

Creatief….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 7 januari tot en met 13 
januari 2014 is de volgende aanvraag bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van Wielervereniging Schijndel voor het 

houden van de wielerronde Omloop van 
Schijndel op 9 maart 2014 aan de  
Koeveringsedijk te Sint-Oedenrode.

Evenementen

Weer over het weer

2013: een jaar zonder extremen 
en een gemiddeld weer

Er is weer een jaar voorbij en dat 
betekent terugkijken, maar vooral 
vooruitkijken. Toch lukt dat voor-
uitkijken met het weer niet meer 
dan een dag of vier. Verder voor-
uitkijken heeft ondanks de huidige 
techniek niet veel zin meer. Terug-
kijken kunnen we wat het weer 
betreft daarentegen net zo goed 
als bij alle andere aardse zaken. 
Laten we het dan ook maar hou-
den op een terugblik op het weer 
van 2013. En over 2014, hoe dat 
is geworden, leest u over een jaar 
wel weer.

Het afgelopen jaar was een jaar 
van de gemiddelden. We hadden 
weinig extremen en echte caprio-
len haalde het weer niet uit. Toch 
bleef het voorjaar lang koud en 
leek er geen einde te komen aan 
de winter. Maar daar staat weer 
tegenover dat het najaar door de 
bank genomen weer warmer was 
dan normaal. De gemiddelde tem-
peratuur bedroeg vorig jaar 10,0°C 
en door het lange koude voorjaar is 
dat net iets minder dan het langja-
rige gemiddelde van 10,2°C.

Koude en lange winter
De koudste dag van het jaar had-
den we op 16 januari 2013. Die 
dag koelde het af tot -11,7°C.  In 
totaal hadden we in 2013 drie da-
gen met strenge vorst, vijftien da-
gen met matige vorst en zeventig 
dagen met licht vorst. De laatste 
vorst van de winter hadden we 28 
april. Bovendien waren er dertien 
dagen met een temperatuur die de 
hele dag onder het vriespunt bleef. 
De gemiddelde minimumtempera-
tuur, die normaal 5,8°C is, was het 
afgelopen jaar 6,0°C en dat is dan 
weer net iets meer dan gemiddeld. 

Twee keer een hittegolf
De zomer kende in onze regio maar 
liefst twee hittegolven. Eén lan-
delijke en een regionale. De eer-
ste was van zondag 21 juli tot en 
met zaterdag 27 juli. De tweede, 
de regionale hittegolf was van 
donderdag 1 augustus tot en met 
maandag vijf augustus. Zaterdag 2 
augustus hadden we de warmste 
dag van het jaar. Het kwik steeg die 
dag tot  36,3°C.  Het afgelopen jaar 
telde honderd warme dagen, waar-
van vierendertig zomerse dagen en 

daarvan waren tien dagen zelfs tro-
pisch heet. Net als de gemiddelde 
temperatuur lag de gemiddelde 
maximumtemperatuur 0,3° lager 
dan normaal. Die was in 2013 na-
melijk 14,1°C in plaats van 14,4°C.

Net wat minder regen
Regen hadden we net iets minder 
dan normaal. Normaal kunnen we 
rekenen op circa 780 mm regen. 
Het afgelopen jaar was dat 718 
mm en dat is 62 mm minder dan 
normaal. De meeste regen viel er 
dinsdag 10 september. Die dag viel 
er 33,5 mm regen. In totaal waren 
er 184 dagen met regen. Daarnaast 
hadden we 23 dagen dat er meer 
of minder sneeuw lag.

Meer zon dan normaal
De zon schijnt gemiddeld 1575 
uur in onze regio. Het voorbije jaar 
scheen de zon 1617 uur en dat 
is 42 uur meer dan normaal. De 
meest zonnige dag van 2013 was 
zondag zeven juli, toen konden we 
maar liefst 15 uur en 27 minuten 
van de zon genieten. In totaal wa-
ren er 43 dagen waarop we het he-
lemaal zonder zon moesten doen.

Inzameling oud papier

Zaterdag 18 januari
•  Ouderraad van basisschool De 

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

•  Sint-Joris; container op het terrein 
achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de  
Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 
14.00 uur; 

•  Ouderraad basisschool Sint   
Franciscusschool; container bij school 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

ZE ZIJN ER WEER!
TULPEN VAN BREKELMANS!

TWEE BOSSEN VOOR € 4,95 
Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode

T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Veel goede ideeën! 
Bijna 50 betrokken Rooienaren dachten mee over de € 500.000,-  die de gemeente vanaf 2015 jaarlijks moet bezuinigen. Ze 
zochten mogelijkheden om kosten te besparen of inkomsten te vergroten. Ook vond de groep dat de gemeente bepaalde taken 
beter aan anderen kan overlaten. 

Het resultaat? Vier borden boordevol met goede ideeën! 

Alle ideeën die maandagavond in vier werkgroepen bovenkwamen, worden in een tweede bijeenkomst, op dinsdag 18 februari, 
besproken. Het is de bedoeling om op die avond met elkaar te discussiëren over wat belangrijk of minder belangrijk is. Of wat 
haalbaar is en wat niet. Hoe dan ook: het is de bedoeling om alle ideeën met de gemeenteraad te delen! 
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14 januari            
Eerste bijeenkomst Pastorale Raad                                                                                      
20.00-21.30 uur
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

20 januari            
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.45-14.30 uur

21 januari            
Repetitie koren KRO-TV Mis
19.30-22.00 uur
Bijeenkomst parochiebestuur
20.00-2..00 uur

22 januari            
Lourdes-infoavond, 
parochiezaal Nijnsel
19.30-21.00 uur
Bijeenkomst koorbesturen                                                                                                      
20.00-21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Laat ons een lege plaats bewaren aan onze tafel. 
Een plaats voor hen die het noodzakelijke voor hun leven 
moeten missen of voor hen die alleen zijn.

Paus Franciscus

Van de pastores

Bisschop bezoekt dekenaat

Vorig najaar heeft onze bisschop, 
Mgr. Hurkmans, een begin ge-
maakt met het bezoeken van de 
dekenaten in ons bisdom. Nu is het 
op zich niet zo heel uitzonderlijk dat 
de bisschop op bezoek komt in een 
dekenaat. Bij vormselvieringen, ju-
bilea ect. is de bisschop veelvuldig 
op bezoek geweest in de diverse 
parochies. De dekenale bezoeken 
die Mgr. Hurkmans nu aflegt wijken 
echter sterk af van wat we gewoon 
zijn. Een volle maand trekt de bis-
schop uit voor het bezoek aan een 
bepaald dekenaat. Volgende maand 
wil Mgr. Hurkmans het dekenaat 
Veghel /Sint-Oedenrode visiteren. 
Een maand zal de bisschop in ons 
dekenaat aanwezig zijn en de paro-
chies bezoeken. In de nieuwe paro-
chiestructuur van ons dekenaat zijn 
er vier parochieverbanden. Voor 
ieder van deze verbanden trekt de 
bisschop een week uit. De Odapa-
rochie, als parochie van de deken, 

mag het spits afbijten. Dat houdt 
in dat Mgr. Hurkmans van 1 tot en 
met 7 februari aanstaande in ons 
midden is en het parochiële leven in 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel zal 
proeven. Insteek van de bisschop is 
dat deze bezoeken een sterk pas-
toraal karakter zullen dragen. Op 
dit moment wordt het bezoek aan 
onze parochie voorbereid. Het ligt 
in de bedoeling dat Mgr. Hurkmans 
veelvuldig contact zal hebben met 
parochianen en kennis zal maken 
met het leven in onze dorpen en 
rond onze kerken. In de komende 
weken zullen wij u het programma 
meedelen. Mede namens de pas-
tores van ons dekenaat heet ik de 
bisschop welkom en hoop op een 
vruchtbaar en zegenrijk bezoek.

Pastoor Vincent Blom
Deken van Veghel / 
Sint-Oedenrode

Mgr. Hurkmans in de St. Martinuskerk bij het 13e eeuwfeest van de H. Oda.

Migrantenzondag
Komende zondag, 19 januari, is 
het de mondiale dag voor migran-
ten en vluchtelingen. “Migranten 
en vluchtelingen: op weg naar een 
betere wereld” is het thema dat 
Paus Franciscus heeft gekozen voor 
deze wereldwijde dag van gebed en 
aandacht voor migranten en vluch-
telingen. Dit thema is actueler dan 
ooit, kijkend naar de burgeroorlog 
in Syrië of de recente conflicten in 

de Centraal Afrikaanse Republiek 
of Zuid Sudan. Maar ook dichter bij 
huis staat de menselijke waardigheid 
van vluchtelingen onder druk. Ko-
mende zondag wordt in alle kerken 
een speciale voorbede uitgesproken 
voor alle migranten en vluchtelingen 
en op de website van de parochie is 
de brief van Paus Franciscus over dit 
actuele onderwerp te lezen.

Huwelijksvoorbereidingsdag
Zaterdag 1 februari aanstaande 
vindt een huwelijksvoorbereidings-
dag plaats. Aanmelden kan nog tot 
eind deze maand via het centraal 

secretariaat van de parochie: 0413-
477741 (ma t/m vr: 10-12 uur) of 
via team@heiligeodaparochi.nl.

Vijf broden en Twee visjes 
Vijf broden om 5000 mensen te eten te geven... 

En toch had niemand honger meer!  
Wil je meemaken hoe dat kan?  

Kom dan en deel mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viering voor peuters en kleuters en hun families  
op zondag 26  januari  

Om 9.30 uur in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son 

Om 11.00 uur in de Goede Herder kerk in Sint-Oedenrode 

We gaan weer muziek maken, dus neem je instrumentje maar mee. 

En misschien heb je ook iets wat je kunt delen? Neem maar mee! 

Tarieven voor diensten 2014
Onderstaand de tarieven voor 
de diverse diensten voor het jaar 
2014, zoals deze door de parochie 
van de H. Oda Sint Oedenrode, 
Son en Breugel is vastgesteld, con-
form de richtlijnen van het Bisdom 
's-Hertogenbosch.

Misintentie: € 10,--
Uitvaartdienst: € 440,-- Zij die paro-
chiebijdrage betalen, krijgen bij een 
uitvaartdienst een terugbetaling of-
wel restitutie. De restitutie is het be-
drag van de parochiebijdrage over 
de laatste 3 jaar tot een maximum-
bedrag van € 100,- Bij het overlij-
den van de langst levende partner 
wordt geen restitutie gegeven.
Huwelijksviering: € 360,--
Jubileumviering: € 270,--
Doop: € 40,--
Avondwake (zonder uitvaartdienst): 
€ 150,-- Deze vergoeding is ver-
schuldigd indien alleen een avond-
wake wordt gehouden en geen uit-
vaartmis.

Begraafplaatsen
Graf delven volwassene
€ 350,00
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar)
€ 150,00
Graf delven urnengraf
€ 100,00
Op verzoek zijn de tarieven voor de 
dubbele graven bij het centraal se-
cretariaat verkrijgbaar.
Opmerking: Graf delven op zater-
dag 150 %

Grafrechten + onderhoud 20 jaar
€ 855,00
Grafrechten + onderhoud 20 jaar 
kindergraf
€ 430,00
Verlenging grafrechten + onder-
houd 10 jaar
€ 430,00
Verlenging grafrechten + onder-
houd 10 jaar kindergraf
€ 215,00
Urnenzuiltje of keldertje:
Rechten + onderhoud 20 jaar
€ 565,00
Verlenging rechten + onderhoud 
10 jaar
€ 285,00
Columbarium (urnenmuur):
Rechten + onderhoud 20 jaar
€ 635,00
Verlenging rechten + onderhoud 
10 jaar
€ 320,00
Urn bijzetten
€ 72,00
Urn bijzetten in het weekend
€ 85,00
As uitstrooien
€ 70,00
De termijn van de grafrechten en 
reservering grafplaats loopt van 1 
januari t/m 31 december volgend 
op het jaar waarin de begraving en 
de reservering heeft plaatsgevon-
den. Rechten langer dan 40 jaar 
uitsluitend na toestemming van het 
parochiebestuur.
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Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 18 januari
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, Frans de Bije, 
Harrie Peters, Riky van Rulo-
Keijzers, ouders van Engeland-
Swinkels en Annelies Jansen-van 
Engeland, Fransje van den Hoven-
Martens, Martien Roestenburg.

Zondag 19 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor, Kinder-
woorddienst
intentie: Hanny Aertsen-van 
Keulen, overleden ouders Verbrug-
gen-Brugmans en dochter Doortje, 
Frans van de Wijdeven, Mien Brans-
van de Laar, Liza Teunissen-Feijen, 
An van Eck-van de Velden.

Zaterdag 
18.30 uur: Eucharistieviering in Son

De Goede Herder

Zaterdag 18 januari 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Theo Moeskops; Ou-
ders Foolen-v.d.Linden, ouders van 
Hommel-v.d.Linden en alle overle-
denen van beide families; uit dank-
baarheid voor een 50-jarig bruids-
paar; Rien Lathouwers-Wouters; 
Piet, Truus en Jozefa Hobbelen.

Martinuskerk

Zondag 19 januari 9.30u. 
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Antoon en Hendrika 
Konings-van Lieshout, Gerard en 
Mien Kluijtmans-van Nuland, 
Annie en Sjef Essens-van de 
Wetering, Riek van de Ven-van 
Beek, Marietje van Houten-van de 
Ven, Leonie van der Poels-Peeters, 
Overl. ouders Ploegmakers-van 
Rooij en Leo, Fons Welte, Overl. 
ouders van de Burgt-de Haan en 
overl. ouders van den Boogaard-
Merkx, Toon en Anna de Korte-van 
Kempen, Overl. ouders van Mosse-
veld-Raaijmakers, Antoon en Nellie 
Adams-Seijkens en zoon Willy, Jas 
en Miet Heijmans-van Wanrooij, 
zoon Wim en dochter José. Doop-
viering van Jesper Ketelaars.

Maandag 9.00u. Eucharistie.

Dinsdag 9.00u. Eucharistie.

Woensdag 9.00u. Eucharistie.

Donderdag 9.00u. Eucharistie. 

Vrijdag 9.00u. Eucharistie.

E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 18 januari
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)

Zondag 19 januari
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
intenties: Toos van den Boogaard-
van den Bruggen (1e jaargetijde), 
Jan en Toos Jonker-Gras, Toon van 
Eerd, Jo Aarts-van de Wetering, 
Ad van Dongen, Wiesje Spit-Fijen, 
Bertha de Groot-Janssen, Gerrit 
Ribbers.

Maandag 20 januari
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 22 januari
19.30 uur: Eucharistieviering

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 18 Jan. 
17.30 uur Eucharistieviering 
met zang Ritakoor.
Misintenties: 
Jan Dortmans vanwege verjaardag.

Odendael

Zondag 19 januari om 10.00 uur
Eucharistieviering met Odendael-
koor
Intenties: Vina van de Bogaard - de 
Korte

H. Martinus Olland

Zaterdag 18 januari  
Geen eucharistie.

Protestantse kerk Knoptoren
 
Zondag 19 januari, 
Dienst in Son, 10.00 uu, Predikant 
Ds. G. Baerends

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 19 Januari 
om 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties: 
Tine Verhagen- van Kuijk, Jans v.d. 
Meerakker, Jan van Lith, Tonia v.d. 
Burgt- v.d. Oever, Mien v.d. Brand- 
van Oorschodt, Elisabeth Sanders- 
Franken, Rien Lathouwers, Harrie 
en Tina Kerkhof- v.d. Heijden, Wil-
helmien Kuijpers- Kerkhof, Janny 
Kerkhof- van Rooij,  Gerardus en 
Antonia van Zutphen- van Beuse-
kom en zoon Gerrit.              

Cor van Lieshout Smartlapper van het jaar
Woensdag 8 januari hield Smartlap-
penkoor “Rooise Dommelklanken” 
alweer voor de 15e keer haar jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie. Bijna alle 
leden met hun partners waren naar 
deze avond gekomen om traditio-
neel aan iedereen de beste wensen 
uit te wisselen. 

Voorzitter Geer Bakker hield een 
korte terugblik op het afgelopen jaar 
en wenste voor iedereen weer een 
fijn en succesvol zangjaar. Vooral 
daar we dit jaar starten met een 
nieuwe dirigent (Otto van der 
Heijden) een nieuwe accordeonist 
(Theo van den Anker) en een welko-
me aanvulling met gitarist Peter van 
Kollenburg. Hierna onthulde onze 
penningmeester, Albert Fransen, de 
Smartlapper van het jaar. Om hier-
aan te voldoen dient men trouw de 
repetities en optredens bij te wonen. 
Niet opvallen , behalve door het zin-
gen. Helpen daar waar nodig en een 
steun voor anderen te zijn. Tevens 
moet hij de naam van het koor po-
sitief uitdragen. De Smartlapper van 
het jaar 2013 voldoet aan al deze ei-
sen en is dan ook terecht Smartlap-
per van het jaar. Na de spanning nog 
wat opgevoerd te hebben kwam 
Cor van Lieshout uit de enveloppe. 
Henk Janssen, Smartlapper van vorig 
jaar, mocht de trofee en de bos bloe-

men aan Cor uitreiken. Na al deze 
festiviteiten werd door de nieuwe 
muzikanten en het koor er nog een 

geweldig muzikale avond van ge-
maakt.

Praatwandeling over  “trouw”
Het Gesprek te Pas, dat op zondag 
19 januari in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft als onder-
werp ‘trouw’. Wat betekent trouw 
en wat houdt trouw zijn allemaal 
in? Aan wie of aan wat wil je en 
kun je trouw zijn? Is er verschil tus-
sen ontrouw en verraad? Iedereen, 
jong of niet meer zo jong, die over 
deze en dergelijke vragen mee wil 
denken en praten tijdens dit ‘ge-
sprek met wandeling’, is van harte 
welkom op zondag 19 januari om 
10.00 uur bij het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-
Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-
werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 

wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:

Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deelne-
mers in kleine groepjes een wande-
ling van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan, al of 
niet aan de hand van de meegege-
ven vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een ge-
zellige kop koffie/thee de ervarin-
gen, verhalen of meningen uit, be-
spreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze 
ontmoeting van mensen en hun 

ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over zich-
zelf en zaken, waarover we het in 
het algemeen niet zo vaak hebben. 
Al wandelend kunnen de deelne-
mers hun eigen verhaal kwijt en zo 
inspiratie opdoen of gemotiveerd 
worden om na te (blijven) denken 
over de maatschappelijke werkelijk-
heid en onze rol daarin.

Onze kosten bedragen per deelne-
mer ongeveer 4 euro, we zijn tevre-
den met elke bijdrage naar draag-
kracht. Voor alle informatie over 
de Gesprekken te Pas: tel. 0413-
291200 of 06-10223044.

Ook toe aan 
een nieuwe 

professionele 
coupe en 

kleuring voor 
in 2014?
en/of een 

professionele 
gezichtsbehandeling? 

van 14 jan. tot 14 maart 
Actie Savohs 

14%  korting 
voor iedere Coupe knip en 

Sebastian kleurbehandeling.
(evt. Cellophanes)

Ook hebben we aan de 
heren gedacht: 
10% korting 

als u binnen 5 weken een 
nieuwe afspraak maakt.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

maandag gesloten
di 08.30-21.00u
woe 08.30-18.00u

do 08.30-18.00u
vrij 08.00-18.00u
za 08.00-13.00u

NORMALE OPENINGSTIJDEN!
WIJ WENSEN U FIJNE 

FEESTDAGEN!

T: 0413-478388 E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl

Deuren open om 19:00uur. Kom op tijd!

Zaterdag prijsuitreiking 
De Rooise Kwis

Het kan aanstaande zaterdag wel-
eens druk worden in Zalencentrum 
De Beurs tijdens de prijsuitreiking 
van De Rooise Kwis. Op 28 decem-
ber waren 89 teams, en daarmee 
ruim 1100 Rooienaren, druk in de 
weer om alle vragen van de eerste 
editie van De Rooise Kwis te beant-
woorden. Na drie weken van onze-
kerheid zal zaterdagavond blijken 
welk team gewonnen heeft.

Advies: kom op tijd
Op basis van de ingevulde enquêtes 
worden ongeveer 750 nieuwsgierige 
deelnemers zaterdag in De Beurs 
verwacht. De organisatie heeft ge-
zorgd voor extra schermen en geluid 
om te zorgen dat iedereen goed de 
prijsuitreiking kan volgen. Het advies 
luidt wel om op tijd te komen en bij 
voorkeur te voet te komen. Er wordt 

op het binnenterrein van De Beurs 
echter ook voor extra fietsenstalling 
gezorgd. 

Vol programma
De bezoekers zullen een vol pro-
gramma voorgeschoteld krijgen. 
Omstreeks 20:00 uur zal de prijsuit-
reiking van start gaan, te beginnen 
met een terugblik op 28 december. 
Vervolgens zullen er van iedere ca-
tegorie een aantal vragen behandeld 
worden en worden ook de winnaars 
van de twaalf verschillende catego-
rieën in het zonnetje gezet. Ook de 
winnaar van de geheime expeditie 
en het team met de meest originele 
foto mag naar voren om een prijs 
in ontvangst te nemen voordat uit-
eindelijk de grote winnaar van De 
Rooise Kwis bekend gemaakt zal 
worden. Ieder team ontvangt na af-
loop ook nog een rapportkaart met 
hierop hun resultaten zodat zij pre-
cies kunnen zien hoe ze gescoord 
hebben.
De avond zal verder opgeluisterd 
worden door optredens van de da-
mes van Four Inspirations (winna-
ressen Voice of VanOuds) en zanger 
Bas Vermeer. Iedereen is welkom en 
de entree is gratis.

Paranormale avond: 
bloemenseance
Donderdag 23 januari a.s. wordt er 
een paranormale avond gehouden 
in Meerschot, Heistraat 22. Deze 
avond wordt verzorgd door Wim 
v.d. Heijden. Door middel van bloe-
men wordt contact gelegd met over-
ledenen en nog levende mensen. 

Bedenk vooraf eventuele vragen die 
u wilt stellen, dat maakt het op deze 

avond voor u gemakkelijker.  Het is 
belangrijk dat de bloemen minimaal 
drie dagen in huis hebben gestaan.  
Één bloem is voldoende om een 
sessie met succes te laten verlopen. 
Aanvang 19.30 uur, de zaal is vanaf 
19.15 uur open.

De toegang is gratis en voor ieder-
een toegankelijk. 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Mooi op  leeftijd
“Muziekverkenningen”: 
muziek door de eeuwen heen
De KBO zal vanaf maart 2014 een 
maandelijkse activiteit verzorgen 
onder de titel “Muziekverkennin-
gen”. Tijdens elke bijeenkomst zul-
len twee componisten met hun wer-
ken centraal staan en zullen deze 
nader beluisterd en toegelicht wor-
den. Van Bach tot Bernstein. Ook de 
vergelijking met andere componis-
ten van die tijd en andere kunstvor-
men zullen ter sprake komen.

De gehele “cursus” zal bestaan uit 
tien bijeenkomsten op donderdag-
middag van 13.30 uur tot 15.00 uur in 
Odendael. Het minimum aantal deel-
nemers bedraagt twaalf personen. De 
cursus wordt gegeven door Nicoline 
van Esch, muziekdocente. Kennis van 
muziek is zeker niet vereist. De dagen 
waarop de cursus gegeven zal worden 
zijn: 6 maart 2014, 3 april, 1 mei, 25 
september, 30 oktober, 27 november, 
18 december, 29 december, 30 januari 

en 27 februari 2015. Voor KBO-leden 
bedragen de kosten € 50,= per per-
soon, inclusief een kop koffie/thee; 
voor niet-leden bedragen de kosten 
€60,- per persoon voor de gehele 
cursus. Bij opgave te voldoen door 
overmaking van het bedrag op de re-
kening van de KBO Sint-Oedenrode, 
bankrekeningnummer: 138218145 
o.v.v.: “Muziekverkenningen”.

Aanmelding kan plaatsvinden tot 
uiterlijk 1 februari 2014 met behulp 
van het inschrijfformulier dat bij de 
receptie van Odendael aanwezig is. 
Het inschrijfformulier kunt u depo-
neren in de brievenbus nr.9 van de 
KBO achter de receptie van Oden-
dael. U kunt de gegevens ook digi-
taal invullen op de website: 
www.formdesk.com/rooi/Muziek-
verkenningen. Zodra de activiteit 
definitief doorgaat ontvangt u hier-
van bericht.

PVGE houdt wandeling door Sint-Oedenrode

Onder leiding van een gids organi-
seert de PVGE op vrijdag 24 januari, 
aanvang 14.00 uur voor haar le-
den een winterwandeling door het 
mooie dorp Sint-Oedenrode. Men 
verzamelt zich op de markt bij de 
kiosk en van daaruit zal de gids ons 
rondleiden en alles vertellen over de 
historie en de bezienswaardigheden 

van het dorp, zoals het Sint Paulus-
gasthuis, kasteel Henkenshage en 
kasteel Raadhuis Dommelrode.

Halverwege de wandeling pauzeren 
we even en gaan we een kopje kof-
fie of thee drinken bij een plaatselijke 
horecagelegenheid. Daarna wande-
len we nog een stukje door het dorp. 

De wandeling zal ongeveer 2 uur 
duren, inclusief pauze. U dient der-
halve mobiel te zijn. Let op dat er in 
Sint-Oedenrode een blauwe zone is. 
Leden kunnen zich aanmelden door 
vóór 20 januari 2014 € 3.- over te 
maken op bankrekeningnummer NL 
52 RABO 01482 59642 t.n.v. PVGE-
afdeling Son onder vermelding van 
“wandeling”. U kunt zich ook opge-
ven door dit bedrag met uw naam 
en de vermelding “wandeling” in 
te leveren bij Nel van Meulebroeck, 
Amerikalaan 20 te Son.

Vierde leesclub PVGE
Er blijkt voldoende belangstelling 
voor een 4de leesclub binnen de 
PVGE, die juist  ’s avonds haar bij-
eenkomsten wil houden. Daarom 
wordt op dinsdag 21 januari in 
wijkgebouw Braecklant in de Genti-
aan in Son om 19.30 een avond ge-
organiseerd voor belangstellenden 
voor zo’n leesclub. 

Door de maatschappelijke verande-
ringen, met name het tijdstip waar-
op mensen met pensioen gaan, blijkt 
dat veelal jongere senioren overdag 

hun werk fulltime of parttime heb-
ben. Ook voor deze doelgroep wil 
de PVGE haar krachten inzetten: 
want de PVGE is een open vereni-
ging voor senioren vanaf 50 jaar.  De 
reeds drie bestaande leesclubs van 
de PVGE houden de sessies overdag. 
Op de avond zelf zal worden inge-
gaan op de organisatie van een lees-
club, zoals bespreking van boeken en 
de leenmogelijkheden van de biblio-
theek. Er zijn nu al gegadigden voor 
deze vierde leesclub. Het is echter 
prettig om met alle belangstellenden 

gelijk te starten in een groep. Mocht 
u belangstelling hebben voor deze 
nieuw op te zetten leesclub, welke 
’s avonds haar activiteiten zal ont-
plooien, meldt u  zich dan z.s.m. bij: 
Herman Hendriks, PVGE bestuurs-
lid clubs, tel. 0499-473042 of per 
email: herman.j.hendriks@planet.nl 
U krijgt dan een uitnodiging voor 
een 1ste kennismakingsbijeenkomst 
voor deze vierde 
leesclub. 

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.
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Visslaatje € 4,25
naast Slagerij Dennis vd Ven

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Cursus digitale fotobewerking voor beginners
Welzijn De Meierij biedt een cursus digitale 
fotobewerking aan. In deze cursus leert u de 
beginselen van het bewerken, verfraaien en 
veranderen van uw digitale foto's. Er wordt 
gewerkt met het programma 'Photoshop Ele-
ments'. De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 

uur op woensdagmiddag van 13.15 tot 15.15 
uur. Start bij voldoende belangstelling op 
woensdag 12 februari 2014.

Aanmelding bij de administratie van Welzijn 
De Meierij of bel naar 073 – 544 14 00.

Omgaan met je iPad
Welzijn De Meierij biedt op maandagmiddag een cursus iPad aan. In deze cursus leert u de ba-
sisbeginselen van uw iPad. We starten met de uitleg over de iPad zelf en het verbinding maken 
met een netwerk. Verder komen aan bod: mailen en internetten met uw iPad en natuurlijk maakt 
u kennis met de standaard apps (o.a. de agenda, kaarten en foto’s) en leert u apps downloaden. 

We werken aan de hand van een boek van Seniorweb.
De cursus bestaat uit 5 lessen. De startdatum is 20 januari van 14.00 – 16.00 uur. 
De vervolglessen zijn gepland op 27 
januari, 3 februari, 10 februari en 17 
februari. 
 Aanmelden bij de administratie van 
Welzijn De Meierij 073 – 544 14 00.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Sint Oedenrode
Uw auto in vertrouwde handen...

SUZUKI ALTO ACTIE
Pak uw voordeel!

Suzuki Alto comfort 2014   € 10.308,-
- Afl everingskosten   €      609,-
- Legeskosten    €        48,70
- Verwijderingsbijdrage  €        45,-
- Metallic lak    €      330,-
BPM (VERHOGING IN 2014) €      809,-
      ===========
      € 11.340,70

NU IN 2014 RIJKLAAR  € 8.999,-

UW VOORDEEL  € 2.341,70
Nog 12 stuks op voorraad, leverbaar in diverse kleuren.

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode
0413-474059
www.garagemarkgraaff.nl
info@garagemarkgraaff.nl

Uw mobil iteit onze zorg...

Verjaardagsfeest Elvis: succes verzekerd

The King is alive, bleek zondagmiddag maar weer eens 
in café Van Ouds.  Succes verzekerd, maar dat wil niet 
zeggen dat dat succes vanzelf komt. Eigenaar Bernie de 
Brouwer, Roois bekendste Elvisfan, had het feest weer 
goed voorbereid en er voor gezorgd dat de 79-e verjaar-
dag van The King weer een volle bak fans opleverde, 
die van te voren wisten dat ze niet teleurgesteld zouden 
worden. 

Zweetdruppeltjes parelden van zijn voorhoofd 
toen hij met de verjaardagstaart met Elvis’ 
beeltenis tussen de vele feestgangers door 
laveerde, want die moest natuurlijk wel heel 
blijven. Terwijl het publiek hun lippen en even 
later hun vingers aflikten bij het verjaardags-
cadeau van bakkerij Verhoeven, zette Elvis 
tribute artist Mark Elbers professioneel de 
eerste zwoele klanken in van Elvis’ repertoire 
op het podium neer. Het volume was prima 
afgeregeld zodat de gasten ook nog een 
praatje konden maken. Achter in het café 
was de gebruikelijke uitstalling van Elvis-paf-
ternalia, van aansteker tot mousepad, van 
sleutelhanger tot paraplu, van speelkaarten 
tot horloges, je kon het zo gek niet beden-

ken of Elvis’ beeltenis stond erop. 
Mark Elbers schakelde een tandje bij en dat was met-
een te zien aan de heupen van het publiek, waardoor de 
laatste restjes gebak snel naar binnen gewerkt moesten 
worden. Voor menigeen was Sweet Caroline, door het 
duo Mark en Bernie, een van de hoogtepunten van het 
feestje. Het was een beetje krap voor de rock-n-rolldan-
sers op de voorgrond, maar ze  maakten het feest wel 
compleet.

Primera verkoopt voortaan e-sigaret
De e-sigaret, ook wel de elektroni-
sche sigaret genoemd is een alter-
natief voor het traditioneel roken. 
De e-sigaret bevat een vloeibare 
vulling die wordt verdampt door 
middel van opwarming. De vloei-
stof wordt opgewarmd door een 
verwarmingselement met behulp 
van een batterij. Primera kan u hel-
pen met het kiezen van de juiste e-
sigaret.

Heeft u ervaring in het roken van e-
sigaretten? Wilt u een e-sigaret die 

u kunt opladen en hergebruiken? 
Wilt u zelf vullen of prefereert u 
een kant-en-klare vulling? Allemaal 
belangrijke vragen die u na beant-
woording sturen naar de juiste keu-
ze. Bij Primera aan de Borchgrave 
kennen ze de verschillende types, 
dus zij geven u het juiste advies. Er 
zijn wegwerp e-sigaretten, oplaad-
bare e-sigaretten met cartridge vul-
ling en oplaadbare e-sigaretten met 
vloeistofvulling. Heel belangrijk: alle 
typen e-sigaretten die Primera ver-
koopt zijn Europees gecertificeerd. 

advertorial
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nog   dagen

tot carnaval  
46PAPGAT JOURNAAL

COLUMN

De Neije Prins van Papgat
Beste Papbuiken en Papbuikinnen. 
Iedereen een fijne jaarwisseling ge-
had? Wij in ieder geval wel. Na een 
toch wel kort nachtje, een brunch bij 
de schoonfamilie, weer op tijd naar 
Oud Rooij voor het Nieuwjaarscon-
cert van ’t Skrothupke. Altijd gezel-
lig, zeggen ze! En dat was het zeker!

Zoals afgesproken zouden we za-
terdag 4 januari  de catering bij de 
carnavalswagen van de Heikneuters 
en ’t Skrothupke verzorgen. De dag 
ervoor de boodschappen gedaan 
en die zaterdag stond Paul om tien 
uur op de stoep om eten te gaan 
koken. Na een bakje koffie, de plan-
ning doorgesproken, keukenschort 
aan en aan de gang. Om precies 
half een stonden we bij de carna-
valswagen met zo’n 5 liter tomaten-
soep, een paar kilo gekookte rijst en 
Tante Sidonia, zoals ze dat noemen. 
Iedereen liet het zich goed smaken. 
Ook TV Meijerij kwam even langs 

om nog wat vast te leggen over de 
saamhorigheid en het bouwen van 
een carnavalswagen.
Na een paar flesjes bier konden 
Paul en ik met bijna lege pannen 
huiswaarts en aan de afwas begin-
nen. De zondag erna hebben we 
een familiebezoekje gebracht, aan 
een Oom van mij, die helaas niet 
de mogelijkheid heeft om naar Rooi 
te komen. We werden goed en erg 
enthousiast ontvangen. Daarna na-
tuurlijk nog een bezoekje aan de 
druk bezochte receptie van Harrie 
Vulders. Een man die veel voor de 
Beckart heeft betekend! 7 januari 
stond de Nieuwjaarsreceptie van de 
Gemeente op het programma. Vele 
handjes gegeven en ook meteen 
inspiratie voor de sleuteloverdracht 
opgedaan. 
Afgelopen vrijdagavond was weer 
de maandelijkse vergadering van 
de Raad van de elf. Alle activiteiten 
doorgenomen, zodat iedereen weer 

op de hoogte is en natuurlijk nog 
even gezellig nageborreld. Mooi om 
te zien dat iedereen binnen die club 
voor elkaar klaar staat om er weer 
een geweldige carnaval van te ma-
ken!
Afgelopen zaterdagochtend verga-
dering gehad over de carnavalsmis, 
samen met jeugdprins Willem. Een 
thema voor de mis bedacht en het 
goede doel doorgegeven, waarvan 
een gedeelte van de collecte naar 
toe gaat. Dit jaar is het bedoeld voor 
Hospice St-Oedenrode. Binnenkort 
volgt hier meer informatie over. ’s 
Middags hebben we een paar men-
sen bezocht en bedankt en diverse 
foto’s gemaakt die we de komende 
tijd nog nodig hebben. Ook meteen 
wat oude foto’s opgezocht van 25 
jaar geleden, toen ik Jeugd Adju-
dant was. Geweldig om te zien en 
te lezen! Zondag 12 januari  nog 
een kort bezoekje gebracht aan het 
Nieuwjaarsconcert van de Plekkers 

en Samba Rooi, dit zonder ons pak. 
’s Avonds de beentjes omhoog en 
nagenieten van wat we weer alle-
maal meegemaakt hebben. Dit wa-

ren weer twee geweldige weken als 
de Neije Prins van Papgat.

Prins Erwin Pap d’n Urste

Door Marga van Acht, één van de artiesten

De Prinsenzitting in Sint-Oedenrode….
Iedereen weet ‘t. Lachen is gezond. 
Je vergeet even de dagelijkse zor-
gen, je wordt er gelukkig van en 
verbrandt de nodige calorieën. Wij 
als artiesten staan te popelen om 
van de Prinsenzittingen weer een 
geweldige, verrassende, gevarieer-
de en boeiende avond te maken. Ik 
vind het geweldig en ben trots op 
het feit dat we dit met Rooise ar-
tiesten voor elkaar kunnen krijgen. 

De artiesten; een voor een mensen 
die naast hun baan of andere activi-
teiten er veel tijd in steken om uitein-
delijk een geweldig stuk op de plan-
ken te krijgen. Elk jaar is het weer 
een uitdaging om iets nieuws en ori-
gineels te bedenken; wat voor type-
tje, wat is verrassend, leuk, nog niet 
eerder vertoond, origineel, maar ook 
herkenbaar. Dan de tekst schrijven… 

ook zoiets…. Soms zit je achter je pc 
en komt er niks en dan ineens uit het 
niets begint het te borrelen. En dan 
gaat het zo snel dat je het bijna niet 
bij kunt houden met typen wat je in 
gedachten hebt. Daarna begint het 
repeteren. Wekelijks en soms meer-
dere keren per week. De tekst leren 
en jezelf voorbereiden. Er komt zo-
veel bij kijken; houding, mimiek, ti-
ming. Het is allemaal zo bepalend of 
de grap wel of niet valt. Vooral in de 
laatste weken vóór de Prinsenzittin-
gen ben je er zoveel mee bezig dat 
je je soms hardop afvraagt: ‘Ik lijk 
wel gek, al die uren repeteren, waar 
doe ik het allemaal voor?’ Maar dan 
is het zover…. Opkomen van achter 
uit de zaal, al dat publiek, mensen 
kunnen boeien van het begin tot 
het eind, de slappe lach bezorgen en 
uiteindelijk het applaus. Daar doe je 

het allemaal voor! Dan ben je dank-
baar dat je de gave hebt om mensen 
te kunnen laten lachen en boeien. 
Maar ook de spanning voordat je op 
moet, de gezelligheid met de andere 
artiesten, die allemaal maar één doel 
voor ogen hebben: de mensen in de 
zaal optimaal te entertainen en ver-
maken.

De verwachtingen zijn hooggespan-
nen. En terecht, want elk jaar lijken 
de avonden succesvoller te worden. 
Dat geldt zeker voor dit jaar. Wat 
er bij de artiestenpresentatie te zien 
was liegt er niet om. Succes verze-
kerd, dus koop de laatste kaartjes en 
kom genieten bij de prinsenzitting! 
Kaartjes voor de Prinsenzittingen zijn 
te koop bij De Beurs, ’t Paperas en 
bij Piet Klaasen.

Halfvasten Spektakel 
CV ’t Skrothupke / Café Oud Rooy
In het weekend van 28, 29 en 30 
maart 2014 organiseren Café Oud 
Rooi en CV ’t Skrothupke in Sint – 
Oedenrode  weer een groots Half-
vasten Spektakel.

Op vrijdag 28 maart zal het spekta-
kel in Oud Rooi beginnen met een 
spetterende avond georganiseerd 
door Café Oud Rooy. Verdere invul-
ling volgt nog.   Op zaterdagavond 
29 maart is er vanaf 20.30 uur een 
grootse skrotavond met diverse ar-
tiesten.  Deze avond zal geopend 
worden door onze eigen Skrotkapel 
onder leiding van Jan van der 
Heijden. Deze avond staat altijd ga-
rant voor goeie muziek, entertain-
ment en veel gezelligheid

Op zondag 30 maart is er op de 
markt vanaf 10 uur een heuse Kof-
ferbak Verkoopmarkt.
Heeft U spullen die u kwijt wilt, dan 
kunt U zich hiervoor nog opgeven. 
Kijk voor informatie op 
www.skrothupke.nl of stuur een E mail 
naar: info@skrothupke.nl In Oud Rooi 
staat vanaf 11 uur een groots kapel-
lenfestival gepland met verschillende 
kapellen van eigen bodem en van 
buitenaf, met elk hun eigen steil en 
muziek. Ook is er volop gelegenheid 
om bij de gezellige kraampjes de in-
wendige mens te versterken. Entree: Is 
gratis, alleen voor de kofferbakmarkt 
is €2.   Locatie: Café Oud Rooi aan de 
Markt. Kortom een waar spektakel dat 
U niet mag missen. Houdt verdere in-
formatie in de media in de gaten.

Commissie van Rossum Papgat, Sponsoring en 
Scholenproject

Al ben ik inmiddels gestopt als pre-
sident, ik zit nog wel in een aantal 
commissies in het belang van de 
Rooise carnaval.

Door: Ed Steenbakkers

De Van Rossum 
Papgat commis-
sie bestaat uit 
Coes van der 
Coelen, Johan 
van den Bon-
gaardt, Bart van 
der Steen (oud 

Prins), Ans Verbakel en Theo Ge-
vers (winnaar in 2013). De prijs is 
in het leven geroepen toen Cees 
van Rossum afscheid nam als pre-
sident. De prijs wordt jaarlijks uit-
gereikt aan een persoon uit Sint-
Oedenrode die achter de schermen 
veel werk verzet voor de carnaval 
in Papgat. Kent u zo iemand? Laat 
het weten via telefoonnummer 
0413-475234 of per mail 
amjsteenbakkers@chello.nl.

Commissie Sponsoring zorgt er 
voor dat de nodige financiële mid-
delen binnengehaald worden om 
de optocht te kunnen bekostigen. 
De commissie bestaat uit enthousi-
aste personen die dit realiseren. Dit 
zijn Elise Strijbos, Gerrit Ketelaars, 
Sandra van der Linden, Frank van 
den Brand en Henk van Baast. We 
hebben diverse evenementvlaggen 

beschikbaar voor de promotie van 
uw bedrijf. Heeft u interesse? Dan 
kunt u ons bereiken op volgend e-
mailadres: 
amjsteenbakkers@chello.nl of 
dagelijks bij de Forum op de 
Liempdseweg.

Afgelopen jaar hebben we het 
Scholenproject opgestart om 
er voor te zorgen dat de kleine 
Papbuikskes de carnaval met de 
Paplippel wordt ingegivve. Alle 
scholen ontvingen hiervoor een 
werkmap. Door de commissie en 
vele vrijwilligers worden er op de 
scholen workshops georganiseerd 
om ons cultureel erfgoed over te 
dragen. Tevens zal de grote Prins 
samen met de Kneuterkapel diver-
se scholen een bezoek brengen op 
vrijdag voor de carnaval. Dit alles 
wordt mogelijk gemaakt door de 
commissieleden Tilly van den Til-
laar, Henry van der Zanden, Elise 
Strijbos, Coes van der Coelen en 
Fieke Bartens van stichting Skoso.  
Hopelijk kunnen wij ons enthousi-
asme overbrengen via deze com-
missies en zien we jullie graag bij 
de vele carnavalsactiviteiten.
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 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Lezing Frits van Oostrum
Op vrijdag 24 januari geeft 
Frits van Oostrum een lezing 
in de Rooise Knoptoren. De 
lezing begint om 20.00 uur.

Frits (F.P.) van Oostrom is 
hoogleraar in Utrecht. Hij is 
gespecialiseerd in de  
Nederlandse letterkunde van 
de Middeleeuwen. Voor zijn 
wetenschappelijk werk kreeg 
hij in 1995 de Spinozaprijs. 
Zijn boek Maerlants wereld 
werd in 1996 bekroond met 
de AKO literatuurprijs. Zijn 
meest recente werk - Wereld in Woorden - da-
teert van februari 2013. In dit boek beschrijft 
Van Oostrom de Nederlandse literatuur in de 

veertiende eeuw. Een eeuw 
die, geteisterd door 
pestepidemieën en oorlogen, 
ook veel literaire vernieu-
wing kende. Naast zijn werk 
als wetenschapper was Van 
Oostrom o.a. voorzitter van 
de commissie die de Canon 
van Nederland ontwierp.

Kaart Kaarten à € 10,00  incl. 
consumptie zijn verkrijgbaar 
bij Boekhandel ’t Paperas, 
het VVV kantoor en biblio-
theek de Meierij te Sint-

Oedenrode. Leden van de bibliotheek krijgen 
bij aankoop van een kaartje in de bibliotheek 
korting.

Nagelzenzo neemt intrek bij Stylish kappers

De nagels zijn het verlengstuk van 
het lichaam van een vrouw. Tegen-
woordig kom je niet zomaar meer 
weg met een gewone nagellak. Er 
zijn zo veel vormen van verfraai-
ing en verzorging. De nagel valt 
vandaag de dag vaak meteen op, 
in positieve zin. Lonneke Friede-
man van Nagelzenzo is daar mede 
schuldig aan. Dag in dag uit heeft 

ze dames in behandeling. Vanaf 
deze week ook in Sint-Oedenrode. 
Ze trekt in bij Stylish kappers aan de 
Heuvel.

Stylish opende begin dit jaar de 
nieuwe kapsalon onder een nieu-
we naam en met een nieuw jasje. 
In de salon bleek nog een hoekje 
vrij. Ideaal voor Lonneke om haar 
studio in te richten. Een nagelstu-
dio en een kapsalon vullen elkaar 
naadloos aan. Het heeft beide met 
de verzorging van het uiterlijk te 
maken en na een knipbeurt kan 
makkelijk direct een nagelbehande-
ling gepland worden. Alles onder 
één dak, makkelijk toch!?

Het is niet dat Nagelzenzo een 
beginnende nagelstudio is. Inte-
gendeel, eigenaresse Lonneke is 
al jaren bezig met haar eigen sa-
lon, in buurdorp Schijndel. Aan de 
Chopinstraat runt ze haar eigen 
nagelparadijsje en dat breidt ze nu 
uit met een dependance in Sint-Oe-
denrode. “De aanloop is natuurlijk 
super in het pand van Stylish. Bo-
vendien kunnen de kapsters hun 
klanten wijzen op de mogelijkheid 
om de nagels te laten doen. Zo 
hoop ik dat het zich als een olievlek 
verspreidt en dat Nagelzenzo steeds 
bekender wordt”, vertelt Lonneke. 
Behandelingen zijn op afspraak en 
online te plannen. Overdag is Lon-
neke straks waarschijnlijk in Rooi 

Bedrijf: Nagelzenzo
Eigenaar: Lonneke Friedeman

advertorial

Thema-avond “Hoogsensitief Kind”
Sasja van Geel, ervaringsdeskundige 
en eigenaar van de praktijk Pure Spi-
rit, neemt je tijdens deze lezing mee 
in de wereld van het “Hoogsensitieve 
kind”. Voor ouders/ verzorgers, maar 
zeker ook zeer zinvol voor leerkrach-
ten, leidsters en andere geïnteresseer-
den.     

Vraag je je wel eens af of jouw kind, 
jouw leerling, of iemand anders die je 
kent hooggevoelig is, dan is deze le-
zing echt iets voor jou. Tijdens de in-
formatiebijeenkomst wordt ingegaan 
op:   
- wat is hooggevoeligheid - verschil-
lende benamingen, zoals “nieuwe-
tijdskinderen” - kenmerken van hoog-
gevoelige kinderen - is mijn kind, 
leerling etc. hooggevoelig - positieve 

en negatieve kanten van hooggevoe-
ligheid - hooggevoeligheid, een last of 
een geschenk? Ook is er ruimte in het 
programma om vragen te stellen.
Wanneer: donderdag 23 ja-
nuari 2014 Tijd: Van 20.00 tot 21.30 
uur (zaal open vanaf 19.45 uur) Waar: 
Bibliotheek, Markt 30 Sint-Oedenrode 
Kosten: Geen Overige: Aanmelden 
noodzakelijk

Bent u geïnteresseerd in deze thema-
avond dan kunt u zich tot uiterlijk 18 
januari 2014 aanmelden. Dit  kunt u 
doen door te bellen naar onderstaand  
nummer of een email te sturen naar 
info@cjggeeftantwoord.nl met uw 
gegevens en het aantal deelnemende 
personen. We verzoeken u om uw be-
vestigingsmail mee te nemen. 

werkzaam, in de avonden werkt ze 
in Schijndel. “Zo probeer ik zoveel 
mogelijk wensen van klanten te be-
dienen”, zegt ze.

Nagelzenzo werkt met het topmerk 
Pronails. U bent er op het juiste 
adres voor gelnagels, gelnagellak, 
wimperverlenging, cosmetische 
voetverzorging, manicure en nog 

meer. Kwaliteit, service, hygiëne 
en persoonlijke aandacht zijn voor 
Lonneke het belangrijkste. Maar 
dat merkt u meteen als u in behan-
deling bent geweest bij 
Nagelzenzo.

Nagelzenzo, Heuvel 30, 
Sint-Oedenrode, 
06-51363514, www.nagelzenzo.nl 
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Meedenken over Sint-Oedenrode, meepraten over uw eigen dorp. Meld u nu aan voor het burgerpanel!
Aanmelden via www.tipmooirooi.nl

Bezuinigingen: 
veelbesproken maar niet gewenst. 

Via Tipmooirooi kunnen jong en oud, 
met elkaar en de gemeente, ideeën delen 

en oplossingen bedenken zonder harde bezuinigingen!  
  - Willem van der Heijden

en oplossingen bedenken zonder harde bezuinigingen!  

Lijsttrekkers nemen stelling

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Verkiezingsprogramma’s laten zien 
waar een partij voor staat, maar zijn 
zelden verrassend. In aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen gaat 
DeMooiRooiKrant daarom iedere 
week een stelling voorleggen aan 
de nieuwe lijsttrekkers. Het gaat 
daarbij om theoretische situaties 
die zich voor zouden kunnen doen 
in de komende raadsperiode, met 
de vraag hoe hun fractie daarop zou 
reageren.    

Stelling week 3: 
Door een bouwfraude 

verdriedubbelt het 
tekort op de 

grondexploitatie in 
Veghel

Het Rijk heeft Veghel nu onder cura-
tele geplaatst en de fusiegemeentes 
hangt dit ook boven het hoofd.  Dit 
wordt bekend op de dag voor de 
raadsvergadering waarop het de-
finitieve fusiebesluit moet worden 
genomen. Nee, er is geen uitstel 
mogelijk! Wat zou het standpunt 
van uw fractie dan zijn t.a.v. de fu-
sie? Besluiten om NIET te fuseren 
met Veghel, alleen met Schijndel? 
Een amendement indienen om het 
huwelijk met Veghel alleen op hu-
welijkse voorwaarden aan te gaan? 
Gewoon met z'n allen doorgaan. We 
steunen elkaar in goede en slechte 
tijden? Of anders…

Coby van der Pas, 
lijsttrekker CDA Rooi: 

“Het CDA verkiezingsprogramma 
heet niet voor niets ‘Samen Sterk’. 
Het CDA is voorstander van schaal-

vergroting, niet klakkeloos maar 
weloverwogen. Bestuurskwaliteit, 
daadkracht, kostenreductie en ef-
ficiëntie zijn vooraf geformuleerde 
doelen. Rooi moet er samen met 
Schijndel en Veghel op vooruitgaan, 
niet achteruit. CDA Rooi heeft een 
visie op de nieuwe gemeente, maar 
uw kijk op de nieuwe gemeente 
vinden wij heel belangrijk. Denk en 
praat daarom met ons mee: Een 
dynamische woon-/werkgemeente 
met aandacht voor natuur en duur-
zaamheid. Goede busverbindingen 
en fietspaden tussen de kernen en 
dorpen met uitstekende voorzienin-
gen en hoogwaardige werkgelegen-
heid. En de cultuur? Uitgesproken 
Brabants.
Sint-Oedenrode onderscheidt zich 
en groeit gestaag door haar bijzon-
dere woonkwaliteit. Onze groene 
omgeving, aantrekkelijk centrum en 
cultuuraanbod stimuleren toerisme 
en recreatie. Onze inwoners zijn ini-
tiatiefrijke en betrokken vrijwilligers. 
Zij zijn actief in sport- en vereni-
gingsleven.
De gemeentelijke organisatie is 
daadkrachtig, financieel solide en 
servicegericht met actieve aandacht 
voor de gevarieerde kernen/dorpen. 
Burgerparticipatie en samenwerking 
met maatschappelijke organisaties 
is een vanzelfsprekendheid. De fu-
sieplannen zijn belangrijk voor de 
toekomst van Sint-Oedenrode. Wij 
accepteren geen lijken in de kast 
en gaan daarbij niet over één nacht 
ijs. Objectief onderzoek zal duidelijk 
maken wat de risico’s zijn. Als blijkt 
dat ‘het ijs nog te dun is’ laten we 
het gewoon ‘nog even vriezen’.

Piet Klaasen, lijsttrekker VVD: 

“De raden van de fusiegemeenten 

hebben op 28 november 2013 het 
besluit genomen tot fuseren. Op 19 
december is als gevolg daarvan een 
plan van aanpak voor het komende 
traject vastgelegd. Voor de VVD 
staat vast dat het gehele proces van 
fuseren gebaseerd is op gelijkwaar-
igheid, zowel op inspraak als besluit-
vorming als op het gebied van het 
te voeren toekomstig beleid en dus 
ook op het gebied van financiën. 
Het genomen besluit betekent niet 
zomaar wat, we zijn een verbinding 
aangegaan met Veghel en Schijndel. 
Voor de VVD betekent dit dan ook 
samen uit, samen thuis. De VVD is 
van mening dat een fusie gebaseerd 
moet zijn op een lange termijn visie. 
Dit betreft o.a. het verhogen van de 
dienstverlening, terugdringen van 
de kwetsbaarheid en op wederzijds 
vertrouwen. De VVD gaat met open 
vizier de toekomst in en richt zich 
op uitdagingen, op basis van diverse 
mogelijkheden en kansen, die ons 
inziens ruimschoots aanwezig zijn. 
De VVD is er van overtuigd dat we 
met Veghel en Schijndel  twee zeer 
betrouwbare partners hebben waar-
mee  een geweldige toekomst voor 
ons Rooi is weggelegd. Dat wil niet 
zeggen dat we niet zorgvuldig en 
nauwlettend te werk moeten gaan 
in het gehele fusie traject en ons 
niet gek moeten laten maken. Liefde 
maakt niet blind, je moet willen kij-
ken.”

Janneke van Vugt, 
lijsttrekker Hart voor Rooi: 

“A: Besluiten om NIET te fuseren 
met Veghel. Dit zou voor ons wel 
een ontzettende bittere pil zijn. We 
hebben altijd gezegd en zullen dat 
ook blijven zeggen dat in potentie 

de financiële positie wel goed moet 
zijn. De meerjarenbegroting moet 
solide zijn en de gemeente moet 
verantwoord met geld omgaan. Op 
het moment dat je weet dat er frau-
de binnen een gemeente is zegt dat 
wel heel veel over het ontbreken van 
een solide beleid. In Rooi zijn we al 
jaren bezig om ons financieel beleid 
zo transparant mogelijk te maken. 
We zijn ook met ombuigingen be-
zig geweest, ombuigingen die onze 
Rooienaren voelen. En dat is niet ge-
makkelijk, iedereen heeft het in deze 
tijd financieel zwaar en als je dan 
als gemeente daar nog een schepje 
bovenop moet doen, doet dat pijn! 
Wij willen ons goed opgebouwde 
financiële beleid niet gaan verkwan-
selen door te fuseren met Veghel 
welke geconfronteerd is met een 
bouwfraude.  We willen voorkomen 
dat ons mooie Rooi in de rode cij-
fers zakt waardoor de kans bestaat 
dat we onder curatele komen te 
staan. Dat is ons een fusie nimmer 
waard. Overigens, dit zou ook ons 
antwoord geweest zijn wanneer het 
niet Veghel maar Schijndel betrof!” 

Tilly van den Tillaar, Fractievoorzit-
ter fractie DGS/BVT Rooi:

“Een mogelijke bouwfraude kan 
niet alleen Veghel, maar ook Rooi 
of Schijndel overkomen. Geluk-
kig komt dit niet veel voor. In zo’n 
situatie ziet de wereld er ineens 
anders uit. Er komt een strafrech-
telijk onderzoek met alle onrust en 
speculaties die daarbij horen. Een 
fusieproces tussen gemeenten is 
een langdurig en zorgvuldig tra-
ject waarbij de gemeenteraden, 
colleges, provincie, minister van 

Binnenlandse Zaken en  parlement 
betrokken zijn. Er zijn 4 fasen: In 
de verkenningsfase, die is afge-
rond, hebben de drie gemeenten 
hun keuze voor elkaar bepaald. 
De voorbereidingsfase gaat nu 
van start. De colleges gaan een 
concept-herindelingsontwerp op-
stellen, dat na vaststelling door 
de gemeenteraden, 8 weken ter 
inzage wordt gelegd om inwoners 
en organisaties in de gemeen-
ten in de gelegenheid te stellen 
te reageren. De colleges moeten 
reageren op de reacties vanuit de 
burgers en hierover een verslag 
opstellen. De reacties van burgers 
kunnen aanleiding zijn om het 
concept-herindelingsontwerp aan 
te passen. Vervolgens komt het 
aangepaste en definitieve herin-
delingsontwerp/advies opnieuw 
terug in de gemeenteraden. Wan-
neer de  gemeenteraden met het 
advies akkoord zijn, wordt het ad-
vies naar GS van onze provincie 
gestuurd. Op de datum waarop 
de  raden het herindelingsadvies 
hebben vastgesteld verandert het 
financieel toezicht door de provin-
cie. In de besluitvormingsfase ge-
ven GS hun advies en sturen alles 
naar de minister van BZ. Deze legt 
een wetsvoorstel over de voor-
genomen fusie voor aan de mi-
nisterraad. Hierna gaat alles naar 
de Raad van State en de Tweede 
Kamer. Na besluitvorming worden 
per 31 december in het betreffen-
de jaar de gemeenten opgeheven. 
Het zal duidelijk zijn dat de voor-
bereidingsfase, die we nu ingaan, 
belangrijk is. Het is nu het moment 
om gebruik te maken van alle in-
spraakmogelijkheden die inwoners 
ter beschikking staan. Er worden 
inloopavonden georganiseerd 
waar burgers kunnen reageren op 
de plannen. Dit kan ook per post 
en via de mail. DGS-BVT ROOI 
roept alle burgers op om gebruik te 
maken van de mogelijkheden om 
hun stem tijdig te laten horen!”
 

foto: robertgovers.nl

Den Haag kan wel wat zachte G  
gebruiken

KiesKlaas.nl  #16 KiesCora.nl   #13

Hart voor Rooi
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Een gezellig avondje uit

Dansen bij De Vriendschap
Dit jaar bestaat De Vriendschap/
Danscentrum Cultura alweer drie 
jaar. Inmiddels heeft Danscentrum 
Cultura ruim driehonderd leerlingen 
die zes dagen in de week dansles-
sen en dansavonden kunnen vol-
gen. Hierdoor weten velen de weg 
naar Boskant te vinden voor een 
gezellige avond bewegen. Voor die 
mensen is er goed nieuws, want 
maandag 20 januari gaat het nieu-
we dansseizoen weer van start. 

Er zal worden gedanst op alle ni-
veaus. Daaronder behoren de stijlen 
Salsa, Zumba, Kidz Swing en Zum-
batomic (Zumba voor kinderen van 
8 tot 14 jaar). Natuurlijk mogen de 
beginners niet achtergesteld wor-
den. Zij kunnen zich vermaken met 
stijldansen, Latin (Swingende dans 
op Latijns-Amerikaanse muziek), 
Country line dancing en ook Salsa.
In het nieuwe seizoen zal er ook 
aandacht besteed worden aan de 
fitness-dance work-out genaamd 

“Pimp your body.” Deze is gericht 
op conditie en spieropbouw gecom-
bineerd met high impact Zumba. 
Iedereen die als goede voornemen 
voor 2014 werken aan het lichaam 
heeft, dit is je kans!

Op zondagavond  19 januari zal 
Danscentrum Cultura/De Vriend-
schap haar Open Huis houden. Deze 
avond zullen diverse demonstraties 
te zien zijn. Daarnaast zullen ver-
schillende korte workshops gegeven 
worden in diverse dansstijlen die 
Cultura op haar programma heeft 
staan. Deelname hieraan is gra-
tis. Het is ook mogelijk om je in te 
schrijven voor een danscursus voor 
het nieuwe seizoen. Het Open Huis 
is gratis toegankelijk voor iedereen 
en vind plaats van 18.00-23.00 uur. 
Voor meer informatie kun je kijken 
op www.danscentrumcultura.nl of 
bellen naar De Vriendschap: 
0413 472572

advertorial

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
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Zweetdruppels strooien tijdens Zumbanight

Een stevige beat klonk door de zaal. 
Menig sportieveling liet heel wat 
zweetdruppels vloeien in Grand 
Café De Vriendschap.  Vanuit Dans-
centrum Cultura gaf Dennis van 
Rensch afgelopen vrijdag de hele 
avond Zumbales. Iedere geïnteres-
seerde was welkom. Het was niet 
voor niets Zumbanight. 

 “Heel je lichaam gebruiken. Armen 
omhoog: even hoog als je schou-
ders”, fanatiek als geen ander liep 
Dennis door de zaal. Her en der 
duwde hij een arm een stukje ho-
ger, deed hij een paar pasjes voor en 
moedigde hij een danser aan. Vanuit 
het publiek werd vol bewondering 
gekeken hoe al die dames en een 
aantal heren de danspassen volgden, 
de heupen lieten schudden en dat op 
het tempo van Gangnam Style.

Achterin de zaal zaten drie jongeda-

mes. Suze (9jr) bleek al Zumbales te 
volgen. Ze werd vergezeld door haar 
zusje Maud (7 Jr) en vriendin Fieke 
(5jr). “Zumba is superleuk”, aldus 
Suze. “Freestyle gaat te snel en ballet 
te langzaam. Zumba zit ertussenin.” 
Tijdens dit korte gesprek verschenen 
plotseling verschillende danseressen 
uit de zaal: als vliegen op de stroop. 
Misschien hadden ze toch even rust 
nodig? 

“Het is heel goed voor je conditie en 
je krijgt er sterke spieren van”, gaf 
een groepje dames aan tijdens de 
pauze. Ze waren nog niet zo lang be-
zig met zumbales. De eerste periode 
van 14 weken hadden ze net ach-
ter de rug. “De eerste lessen denk 
je ‘dat leer ik nooit’. Je moet zoveel 
pasjes leren”, aldus één van de da-
mes. “Snelheid en coördinatie zijn 
erg belangrijk”, beaamde een ander. 
Astrid haakte erop in. “Dennis zorgt 

er ook wel voor dat je doorgaat. Hij 
is één brok energie. Bovendien weet 
hij wel hoe hij je uit je comfortzone 
moet halen. Wij Nederlanders zijn 
natuurlijk toch wat stijver.  Zumba 
is een Zuid-Amerikaanse dans. Die 
losse stijl, daarvoor moeten wij toch 
even uit onze comfortzone komen.” 
En hoe is het als heer tussen al die 
dames? “Zwaar,” gaf één van de 
weinige heren aan, “vooral zonder 
conditie.” Hij gaf direct toe dat dat 
niet aan de dames lag.

Dennis van Rensch was tevreden. 
“Goede sfeer he”, glom hij. Op ver-
zoek begon hij na de pauze met ‘Talk 
dirty to me’. Met een brede lach op 
zijn gezicht keek hij even naar een 
aantal zeer jonge dames voor in de 
zaal die de dans al behoorlijk goed 
beheersten. Daarna sloot hij zich bij 
hen aan en samen met de hele groep 
ging het dansen nog even door…
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Mooi in de regio
Jaarlijkse Antonius Abtviering
Op zondag 26 januari 2014 is de 
jaarlijkse Antonius Abt viering in 
Kasteren, met medewerking van het 
gilde Antonius abt.

Het programma is als volgt: 10.30u. 
H.Mis bij café ’t Groenewoud, Kas-
terensestraat 23, Liempde. De H.Mis 
wordt opgedragen door Pater Geld-
meijer. Geassisteerd door de heer M. 
Hendriks en zang van Jan v.d. Heijden.

Daarna in processie naar de kapel. 
Vooraf gegaan door het gilde Anto-

nius abt. Na een kort gebed en zege-
nen van kleinvee en de vendelgroet 
van het gilde keren ze terug naar het 
café ‘t Groenewoud waar voor de 
liefhebbers de koffietafel met bran-
dewijn en gerechten van het varken, 
platte ribben, zult, kaantjes, worst 
enz. klaar staat. U kunt zich voor de 
koffietafel opgeven voor 20 januari 
bij Rien vd Langenberg: 
0411-632724, Jan vd Sande: 
0411-631895 en Jos vd Leest: 
0411- 631303. 

Jubileumconcert ‘Best of 140’
Fanfare Concordia Liempde staat in 
2014 garant voor maar liefst 140 
jaar muzikale activiteiten binnen de 
Liempdse gemeenschap. Dit gaat 
natuurlijk groots gevierd worden 
met diverse activiteiten door het 
jaar heen.

Op 11 januari 2014 wordt het start-
schot aan het jubileumjaar gegeven 
middels het jubileumconcert "BEST 
OF 140". Tijdens dit concert passe-
ren de favoriete muziekstukken uit 
het verleden van de fanfare de re-

vue. Elke sectie uit de fanfare heeft 
een muziekwerk gekozen dat juist 
zij speciaal vonden, en de slagwerk-
groep zelfs enkele stukken.

Vermeldenswaardig is dat ons oud-
ste meespelend lid, Marinus van de 
Sande, samen met zijn mede-bassist 
Henk van der Steen een heel oud 
nummer uit de kast heeft getoverd. 
Omstreeks  1949 speelde Marinus 
als beginnend muzikant de derde 
bugelpartij van het sprookjesachtige 
"Doornroosjes Bruidsvaart". En ook 

nu speelt Marinus het stuk mee, al-
leen op de Es-Bas. Opvallend is ook 
dat elke muzieksectie het muziek-
stuk waarin zij zelf in de hoofdrol 
staan op ludieke wijze zal aankondi-
gen. Dit speciale jubileumconcert, de 
aftrap van ons jubileumjaar, mag u 
zeker niet missen! Het concert vindt 
plaats op zaterdagavond 11 januari 
2014 in De Serenade, Oude Dijk 117 
te Liempde. Vanaf 19.30 uur bent u 
welkom, het concert vangt aan om 
20.00 uur en natuurlijk is de toegang 
gratis.

Meerdaagse- en dagbedevaart vanuit Rooi naar 
Beauraing (B)
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom 
Den Bosch heeft een vierdaagse be-
devaart met extra zorg naar het Bel-
gische bedevaartplaatsje Beauraing 
met begeleiding van een priester 
en het Nederlandse Rode Kruis. Er 
is goede medische begeleiding aan-
wezig. Aan deze bedevaart kunnen 
ouderen, zieken, gehandicapten, en 
gezonde pelgrims deelnemen. 

De dagbedevaart op zondag 4 mei 
2014 heeft de opstapplaats Sint-
Oedenrode. 
Programma: Hoogmis met zegening 
van de processiekaars 11.00 uur, 
DVD over Beauraing, Mariahulde, 

lof en krijgt u de persoonlijke zegen 
met het H. Sacrament 14.30 uur, 
vieringen op 4 mei zijn m.m.v. een 
koor uit Duizel. U kunt desgewenst 
een diner bestellen. Ook kunt u op 
eigen gelegenheid het heiligdom 
ontdekken en het dorpje. Er wordt 
een gewone bus ingezet. 

Beauraing is een bedevaartplaatsje 
aan de rand van de Belgische Ar-
dennen. In een meidoornstruik 
verscheen Maria vanaf 29 novem-
ber 1932, 33 maal aan 5 kinderen. 
Maria, de moeder met het Gouden 
Hart, vroeg om gebed en beloofde 
aan zieken en bedroefden hulp en 

troost. Beauraing is rust, vrede en 
zorg voor elkaar. “Dat men hier op 
bedevaart kome.” Het is een uit-
drukkelijke wens van de Heilige 
Maagd met het Gouden Hart. Ver-
geet niet op de wens van Maria in te 
gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro 
Maria: dhr Slits, Kapelstraat 3, 
5298 CT Liempde, 06-21547951, 
mw R. Senders, Schapendries 16, 
5521 LH Eersel, 0497-682296, web-
site http://home.kpn.nl/m.de.wit-
ssc/
Opgave tot zes weken voor de be-
devaart.

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!
Meubels & Accessoires!

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

Passe Partout©

Leverbaar in diverse opstellingen

Mevr. Marietje van den Berg van Hedel 
Eerdeburger 2014
Mevr. Marietje van den Berg van He-
del is tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van de Dorpsraad en Eerdse vereni-
gingen benoemd tot Eerdeburger. Zij 
is benoemd voor haar jarenlange bij-
zondere inzet voor Eerde. Zij ontving 
hiervoor uit handen van de voorzitter 
van de dorpsraad Ad Bekkers de oor-
konde en het zilveren  Oiver speldje.

De 73 jarige Marietje van den Berg 
van Hedel is na haar huwelijk met 
Tonnie van den Berg op 24 jarige leef-

tijd uit Veghel naar Eerde gekomen en 
heeft een zeer bijzondere plaats in de 
dorpsgemeenschap ingenomen.
Haar inzet voor de Eerde was en is 
nog steeds bijzonder. Genoemd wor-
den haar eerlijke, gastvrije en trouwe 
instelling. 27 jaar actief in de Paro-
chie als kosteres. De gastvrouw van 
de kerk die elke dienst verzorgt zodat 
de gasten er zich welkom voelen. Bij 
alle voorbereidingen een belangrijke 
kracht. Daarnaast actief bij de Missie 
werkgroep voor de Eerdse missiona-

rissen. Ook steeds als collectant voor 
vele goede doelen op pad. Ze is posi-
tief ingesteld en houdt van bloemen 
en is vanaf de oprichting actief in de 
Dahlia vereniging de Pompon. Marie-
tje is trotse moeder van 3 zonen en 8 
kleinkinderen.
Dit jaar is de commissie voor Eer-
deburger tot deze keuze gekomen 
vanwege haar vele werk op de ach-
tergrond waarmee zij een fundament 
vormt onder de organisatie van de 
Eerdse dorpsgemeenschap. 

Optocht Prinsenvereniging 
De Ploegers
Op zondag 2 maart 2014 houdt 
Prinsenvereniging De Ploegers uit 
Liempde wederom de jaarlijkse car-
navalsoptocht in Ploegersland. Het 
motto van Z.D.H. Willem Oranje 
luidt: “As ge d’n aor(d) mar het!”. 
Iedereen kan meedoen aan de op-
tocht, door zich tijdig in te schrij-
ven. Inschrijven kan in de catego-
rieën kleine en grote loopgroepen 
en wagens; zowel voor junioren 
als senioren. Voor verenigingen is 
er daarnaast nog een speciale cate-
gorie. Inschrijven kan tot en met 16 
februari.

Deelnemers kunnen zich inschrijven 
in de volgende categorieën:
-  Loopgroepen junioren tot 4 perso-

nen.
-  Loopgroepen junioren meer dan 4 

personen.
-  Loopgroepen senioren tot 4 perso-

nen.

-  Loopgroepen senioren meer dan 4 
personen.

- Wagens.

Ook wordt dit jaar weer de vereni-
gingsprijs uitgereikt. In aanmerking 
voor deze prijs komen deelnemende 
carnavalsverenigingen, buurtvereni-
gingen, sportverenigingen etc. uit 
elk van de categorieën die zich te-
vens inschrijven als vereniging (met 
vermelding van KvK-inschrijvings-
nummer) en die met een minimaal 
aantal van 11 personen aan de op-
tocht deelnemen. 

Inschrijven kan tot en met 16 fe-
bruari a.s. Voor nadere informatie 
of voor een inschrijfformulier, kunt 
u terecht bij Claudia Megens – tel. 
(0411) 63 31 24 - optochtploegers-
land@gmail.com of op de website 
www.ploegers.nl.

Open Dag Koning Willem I College
Op het Koning Willem I College 
in ’s-Hertogenbosch begint jouw 
toekomst! Kom dus naar de Open 
Dag op zaterdag 25 januari en laat 
je informeren over de opleiding 
van jouw keuze. Deze dag presen-
teren alle afdelingen zich van 9.30 
tot 16.30 uur en bruist het op alle 
locaties van de activiteiten. 

Leerlingen zijn met hun docenten 
in hun eigen (praktijk)ruimtes aan-
wezig om je specifieke informatie te 
geven over hun opleiding. Zij pre-
senteren projecten waar ze op dat 
moment mee bezig zijn en vertel-
len je daarover. Op Vlijmenseweg 
2 kun je terecht als je interesse ligt 
op het terrein van Economie, Cul-
tuur, Welzijn, Horeca, Uiterlijke 
Verzorging, Toerisme en Gezond-
heidszorg, zoals bijvoorbeeld de 
opleidingen Artiest/Drama of Zelf-
standig werkend kok. Ook kun je 
hier de diverse Mhbo-trajecten be-
zoeken.

Techniek en veiligheid 
Op Onderwijsboulevard 3 vind je 
de opleidingen op het gebied van 

Techniek en Technologie én oplei-
dingen die te maken hebben met 
veiligheid en toezicht, bijvoorbeeld 
de nieuwe opleiding Veiligheid en 
vakmanschap / Medewerker be-
heer ICT of Allround ondernemer 
klussenbedrijf. Ook vind je hier het 
Kort Middelbaar Vak Onderwijs 
met bijvoorbeeld de opleiding Fa-
cilitair Medewerker. Op Onderwijs-
boulevard 1 vind je de opleiding 
International Business Studies.

Sport en andere locaties
In de hal van Flik-Flak aan de Mara-
thonloop in de Maaspoort presen-
teert de Sportacademie zich. Voor 
schilders- en stukadoorsopleidingen 
kun je terecht in de praktijkruimtes 
in de Meester Vriensstraat 2 en voor 
bouw, meubel- en interieurbouw in 
de Kleine Elst 11 (Bouwhuis), alles 
in ‘s-Hertogenbosch. 

Voor alle entreeopleidingen, zoals 
Zorghulp, kun je op Weidonklaan 
99-100 kijken.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

advertorial

Startschot jubileumjaar fanfare Concordia succes-
volle reis door tijd
Op zaterdagavond 11 januari 2014 
ontving Fanfare Concordia Liempde 
haar publiek in een overvolle Sere-
nade voor haar jubileumconcert "Best 
of 140". Het jubileumconcert, wat de 
aftrap bleek voor een ambitieus jubile-
umjaar, werd door het publiek bijzon-
der goed ontvangen.

Allereerst nam de slagwerkgroep van 
Fanfare Concordia het publiek mee 
in haar reis in de tijd. In een vijftal 
nummers namen zij onder leiding van 
Willie van der Steen het publiek mee 
langs de periodes die slagwerk binnen 
de vereniging heeft gekend, van tam-

boerkorps naar lyrakorps, naar uitge-
breidere slagwerkgroep en melodieus 
slagwerk. Uiteindelijk sloten zij af met 
een spetterend hedendaags stuk in 
happy hardcore.
Uit het fanfareorkest had elke mu-
zieksectie een werk gekozen wat voor 
hen ene speciale betekenis had. Op 
bijzondere wijze werden deze werken, 
vaak via filmpjes, door de muzikanten 
zelf aan het publiek gepresenteerd. Zo 
brachten onder andere de hoornisten 
een ode aan de rokjes van de vroegere 
kostuums van de fanfare middels "The 
Rock", gingen de saxofonisten in een 
soort slapstick naar de stad voor "Sax 

in the City" en kwamen de trompettis-
ten speciaal over uit Mexico voor "The 
Mexican Trumpets". Tot slot kreeg de 
fanfare het publiek van haar stoelen 
met een spetterende solo van de slag-
werksectie in "The Final Countdown".
Bijzonder aan dit concert was ook de 
gulle gift van de Vrienden van Fan-
fare Concordia. Willie van Zuylen nam 
namens hen het woord. De Vrienden 
schonken een bedrag aan de fanfare 
voor de aanschaf van gekleurde in-
strumenten voor de "Blazersklas". 
Een project wat de fanfare samen met 
basisschool De Oversteek in Liempde 
oppakt.
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We zijn aan het opruimen, mijn vrouw en ik. ’t Werd hoog tijd, de dozen 
stonden er nog steeds sinds de verhuizing, anderhalf jaar geleden. Het 
wordt mijn kamer, met jachttrofeeën, jachtbibliotheek en met schilders-
attributen, mijn atelier dus. Ik had mijn oude jachtliteratuur voorlopig 
rondom in de kasten gezet, toen mijn blik viel op een klein groen no-
titieboekje waarop met gouden letters “Beknopt Wildregister” gedrukt 
stond. Ik sloeg het vluchtig open, voorin zaten wat verkleurde briefjes 
gevouwen en daarna las ik de bekende kolommen met afschotcijfers, 
beginnend in 1940, dat wel. “Iets voor vanavond in bed”, dacht ik, mij 
bij voorbaat verheugend op de inhoud van zo’n antiek boekwerkje, ik 
zag het nooit eerder. Eenmaal onder de wol vouwde ik een van de brief-
jes open. Het was een lang gerekt vel dun papier, “Dieetlijstje” stond 
bovenaan en daaronder was met een minuscuul handschrift mijn naam 
geschreven. Erbij stond: “De opgegeven hoeveelheden zijn voor een 
volwassene en kunnen tot op 1/2 of 2/3 worden verlaagd”. Binnen lut-
tele seconden besefte ik dat het om mijn geelzucht ging, toen ik ’n jaar 
of acht was en begon geamuseerd de verplichte of de strikt verboden 
kost te lezen. Vooral vetten waren uit den boze, vanwege de aangetaste 
leverfunctie, maar daar tegenover stond veel fruit en zoetigheid, niet 
verkeerd voor een jong manneke. Hoe kwam dat briefje in godsnaam in 
dat jachtboekje terecht en wat een toeval dat ik dat eruit viste?
Nou, verder dan met de daadwerkelijke inhoud van het register: Nauw-
keurig en met potlood opgetekende cijfers van de jachtdagen, waar en 
wat ze schoten en met wie ze er op uit trokken. Nou heb ik altijd ge-
dacht dat mijn vader een hardwerkende, als smid opgevoede, onder-
nemer was, maar ziet: hij gaat op patrijzenjacht op 2, 3, 4, 7, 11 en 14 
september en daarna volgt nog een hele trits data en ze schieten er in 
iets meer dan een maand 228, met tussen neus en lippen door ook nog 
244 konijnen. Ach, volgens mij hadden ze vroeger ook geen vakantie, 
behalve met Rooi kermis en diende de jacht als compensatie, ieder z’n 
meug. Mijn grootvader overigens, had naast zijn smidse ook een café en 
daar schonken ze tijdens de kermis Ranja (kennen jullie dat nog, cola- 
en redbulljongens en –meisjes?) uit een regenton. Voor de volwassenen 
was er bier uit een houten vat zonder koolzuurfles en dus maar hopen 
dat ’t een beetje vers was. Alcohol zat er natuurlijk wel in en dat was de 
enige schrale troost bij dat schrale glas doodslaand bier. 
Terug naar de jacht en dat boekje: In dat eerste jaar van de bezetting 
schoten ze 1365 konijnen, het halve dorp vegeteerde er op. De jacht-
passie won het blijkbaar van de zorgen om de Duitse overheersing of 
wellicht was het een uitlaatklep. 265 Patrijzen belandden in de pan, 
meer dan dat er nu in de hele Meierij worden geteld. En in de jaren daar-
na bleven het dezelfde aantallen. Ergens halverwege de jaren zeventig 
gaat het mis. Ruilverkavelingen, grootschaliger landbouw, het gebruik 
van pesticiden en insecticiden maken een eind aan het welvarend be-
staan van Perdrix perdrix, zoals “het” patrijs wetenschappelijk wordt 
genoemd. Als cultuurvolger van het kleinschalig agrarisch landschap 
ging het deze wakkere, monogame hoenderachtige voor de wind, maar 
die tijden komen nooit meer terug. De landbouw kan niet weerkeren 
naar de kneuterigheid van vroeger, dat snapt iedereen, maar we kun-
nen in een netwerk van inefficiënte overhoekjes en minder vruchtbare 
akkerranden bloemrijke mengsels zaaien en daarmee wat van het oude 
simuleren. Dat zal de patrijs en daarmee de biodiversiteit ten goede ko-
men. Hoogste tijd, handen uit de mouwen!

We eten dus geen patrijs meer, dat zou immoreel zijn, maar een verwant 
kweekvogeltje:
Kwartels met druiven (4 pers.)
4 hele kwartels (poelier), 1 trosje zoete pitloze witte druiven
4 plakken bacon, 1 borrelglas cognac, peper, zout, 50 gr. boter
6 eetlepels gevogeltefond (Petrushoeve), 2 eetl. olijfolie, beetje balsa-
mico
Verwarm de oven voor op 220°C. Peper en zout de kwartels, stop 2 à 
3 gehalveerde druiven in elke buikholte. Leg een lapje spek op de borst 
en bind of prik dit vast.Leg de kwartels naast elkaar in een ovenschaal, 
besprenkel met de olie en zet 10 minuten in de oven. Haal na 10 mi-
nuten eruit en overgiet met de cognac. Steek dit aan (voorzichtig, niet 
onder de afzuigkap). Leg de resterende gehalveerde druiven tussen de 
kwartels en plaats de schaal nog 10 minuten terug. Houd de vogels 
warm en deglaceer de ovenschaal met ’n theelepel balsamico. Roer er 
de fond door en monteer met blokjes koude boter. Haal het spek van de 
kwartels, knip ze doormidden en serveer ze met de druivensaus. Weet 
u wat hierbij smaakt? Een halbtrocken Spätburgunder uit de Ahr. Nicht 
Schlecht.
P.S. De Patrijs verdient het om onze nationale vogel te worden, waak-
zaam en volhardend.

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

Wildregister

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
Website: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Wederom drie kringkampioenen 
gehuldigd

paardensport

De laatste kringkampioenen werden 
dit weekend bekend gemaakt op de 
dressuurwedstrijd in Son, waar de 
ponyruiters nog alles uit de kast 
haalden. Lieke van den Eertwegh 
en Hilde van den Oever werden dan 
ook gehuldigd als kringkampioen. 

Hilde van den Oever moest op de 
laatste wedstrijd laten zien wat ze in 
huis had. De afgelopen weken heeft 
ze heel wat uren gestoken in de voor-
bereiding. Dat bleek niet voor niets. 
Hilde en haar pony Rana wonnen de 
klasse D-M1 en werden gehuldigd 
als kringkampioen in hun klasse. Na 
wat tegenvallende punten van de 
jury vorig seizoen, hebben Lieke van 
den Eertwegh en Lady dit seizoen la-
ten zien dat ze toch echt meer waard 
zijn. Na een reeks goede resultaten 
moesten ook zij op de laatste wed-
strijd nog een goed resultaat neerzet-

ten. Niets leek hen meer in de weg 
te staan, want ook hier behaalden zij 
een 2e plaats in de klasse C-B. Ook zij 
mogen zich kringkampioen noemen. 
In Geldrop werd vorig weekend voor 
de paarden de laatste selectie spring-
wedstrijd georganiseerd. Bram van 
Gaal nam hier door griep niet aan 
deel. Gelukkig was het kringkampi-
oenschap in de klasse Z  al beslist.  
De titel kringkampioen ging in deze 
klasse naar Bram van Gaal en Wan-
nebee. Bovenstaande drie combina-
ties zijn nu verzekerd van deelname 
aan de Brabantse Kampioenschap-
pen Indoor. 
 
Nog een aantal andere Rooise Rui-
ters namen deel aan het driedaagse 
Indoor Oirschot. Julia Geers in de 
klasse B. Haar paard Darwin vond 
het erg spannend, maar ondanks 
de spanning wisten zij tweemaal 

foutloos te blijven. Dit leverde hen 
een mooie 4e plaats op. Op zon-
dag waren de pony’s aan de beurt. 
Joris Bekkers liet wederom zien dat 
hij constant kan presteren met zijn 
pony Miss Ghibly. Zij mochten na 
twee goede ritten in de klasse C-B, 
de winst in ontvangst nemen. In de 
klasse D/E-B was een van de deel-
nemers Pleun van der Vleuten. Zij 
startte haar nog jonge pony Kyara. 
Het ging super. Ze bleef tweemaal 
foutloos en eindigde, met een helaas 
wat teleurstellend aantal stijlpunten, 
toch op een knappe 5e plaats. 

Een aantal amazones reden dit 
weekend naar verschillende dres-
suurwedstrijden. Zo startte Judith 
Gilsing-Fernhout haar paard Goofie 
W op de dressuurwedstrijd in Asten 
Heusden. Zij behaalde een 2e prijs 
in de klasse L1. Ingrid de Groot reed 
dit weekend nogmaals naar Eersel, 
waar zij met Evita Black deelnam in 
de klasse B. Twee proeven werden 
er verreden en Ingrid eindigde twee-
maal in de prijzen. De eerste proef 
werd beloond met een 3e plaats en 
in de tweede proef ging ze ervan-
door met de 4e prijs. Evelyne Evers 
nam op maandagavond 6 janu-
ari deel aan de dressuurwedstrijd in 
Liempde. Nadat ze de zaterdag er-
voor net buiten de prijzen viel, wist 
ze hier met Ohlala een 2e plaats te 
behalen in de klasse M1. Afgelopen 
zaterdag gingen ze het in Berlicum 
een klasse hogerop proberen. Ze na-
men succesvol deel in de klasse M2 
en behaalden ook hier een 2e plaats. 

Lieke en Lady Hilde en Rana

Grote Prijs van Oirschot voor Bram van Gaal

Een mooi weekend Hippisch Indoor 
Oirschot stond op het programma 
bij manege ’t Vierspan. Van vrijdag 
tot en met zondag was het een ko-
men en gaan van springruiters. Als 
hoogtepunt van dit festijn werd op 
zaterdagavond de Grote Prijs van 
Oirschot verreden. 

De Grote Prijs van Oirschot bestaat 
uit een Indoor Derby, waarbij vijf-
entwintig regionale ruiters uit de 
klasse M en Z waren uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen. Onder 

deze ruiters was Bram van Gaal; 
hij streed mee voor de flinke prij-
zenpot. Een Derby is een parcours 
met natuurlijke hindernissen, zoals 
boomstammen, strooibalen etc. Par-
coursbouwer Peter Versteijnen wist 
met deze materialen een prachtig 
parcours neer te zetten. Zaterdag-
avond rond de klok van 20.30 uur 
ging de Derby van start. Voor Bram 
van Gaal was dit de eerste keer dat 
hij aan een Derby deelnam. Door het 
grote aantal sprongen die gemaakt 
moesten worden, was het nog een 

hele opgave om deze allemaal in de 
juiste volgorde te onthouden. Het 
parcours verliep super en de uitslag 
was, na vijfentwintig hindernissen, 
uiteindelijk een foutloze rit. Dit be-
tekende dat hij zich geselecteerd 
had voor de ‘Winning Round.’ Een 
aantal deelnemers, die niet foutloos 
rondgereden was, mocht toch deel-
nemen aan deze volgende ronde. 
Zij namen echter wel strafseconden 
mee, waardoor het op deze manier 
nog steeds spannend bleef. Bram 
reed als derde combinatie het par-
cours binnen. Hij draaide en wendde 
elke bocht erg kort, waardoor hij 
geen meter teveel reed. Dit resul-
teerde in een tijd van 44,25 seconde; 
een erg snelle tijd. Het was afwach-
ten, want er waren nog 7 deelne-
mers te gaan. Uiteindelijk was de tijd 
van Bram en Wannebee, met ruim 
vier seconden sneller dan de num-
mer twee, goed voor de overwin-
ning!  Zij werden onder luid applaus 
gehuldigd als winnaar van de Grote 
Prijs van Oirschot en gingen er met 
de riante prijzenpot vandoor. 

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787
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Tweemaal competitiewinst voor Dioscuriturnen

Zondag 12 januari namen twee 
teams het op tegen KDO uit Deur-
ne. 

Namens het Dioscuri D1-team 
kwamen Amber Minten, Evi van 
den Meerendonk, Kaya van der 
Wijst, Frederieke Hengstman en 
Nynke Pontzen in actie. De meiden 
begonnen hun wedstrijd op brug, 
waar Nynke een mooie 13.30 pt 
behaalde met een spectaculaire 
salto als afsprong. Mede daar-
door behaalde Dioscuri een kleine 
voorsprong op haar tegenstanders, 
die het ook fantastisch deden. Bij 
sprong waren het Evi en Amber die 
het gat met de Deurnese turnsters 
kleiner maakten. 

Op vloer lieten de meiden een 
mooie oefening zien. Amber en 
Kaya scoorden beide 13.65pt voor 
het teamtotaal en ook Frederieke 
deed met haar moeilijke vloeroefe-
ning niet onder met een dikke 13 
pt. Bij het laatste onderdeel, balk, 
was Dioscuri met 1.25 pt duidelijk 
beter dan de meiden van KDO uit 
Deurne. Kaya behaalde de hoog-
ste score van de dag met een mooi 
uitgevoerde radslag. Het was een 
close finish tussen beide teams, 
maar met een paar tiende verschil 
hebben onze dames de winst bin-
nen weten te halen. In het indivi-
duele klassement werd Kaya 1e en 
Amber 2e. 

Het tweede team dat het in de 
competitie opnam tegen de turn-
sters van KDO was het D2-com-
binatieteam, bestaande uit vier 
turnsters van De Meere uit Box-
meer en twee turnsters van Dio-
scuri: Evelien den Ouden en Janne 
Oerlemans. Zowel Evelien als Jan-
ne maakte bij sprong een goede 
eerste indruk in vergelijking tot 
de KDO dames en vertoonde een 
mooie handstandplatval met prima 
scores tot gevolg: Evelien 12.35 pt 
en Janne 12.30 pt. Met een klein 
verschil haalde het team van KDO 
echter een kleine voorsprong op 
dit onderdeel. 
Op het tweede onderdeel, de brug, 
wist het team van De Meere/Dio-

scuri met vloeiende bewegingen 
weer in te lopen op het team uit 
Deurne. Op balk lieten twee da-
mes van De Meere een knappe 
oefening zien met een score van 
elk 13.00 pt. De koprol op de balk 
bleek echter voor velen nog een 
struikelblok te zijn en werd door 
de dames van KDO dan ook vaak 
achterwege gelaten. Mede dankzij 
deze extra moeilijkheidsgraad wis-
ten de meisjes van De Meere/Dio-
scuri hun voorsprong te behouden. 

Op het laatste toestel, vloer, lieten 
de turnsters van beide teams zich 
van hun beste kant zien, wat voor 
beide teams resulteerde in prach-
tige scores. Samen met De Meere 
wisten de meisjes van Dioscuri uit-
eindelijk de winst binnen te slepen 
met maar liefst 9 punten verschil. 

Met tweemaal winst op zak kon-
den de dametjes van Dioscuri de 
competitie in 2014 niet beter be-
ginnen. Gefeliciteerd! 

Inzamelactie Boskant C2 team 
groot succes

voetbal

De inzamelactie, opgezet door de 
teamgenoten van Jimmy Vorsten-
bosch, is een groot succes gewor-
den. De teller staat op 1948,47 
euro, een tussenstand slechts, dus 
de opbrengst zal nog hoger zijn.
In de media was de actie van het 
C2 team van voetbalvereniging Bos-
kant al aangekondigd. Tijdens de 
Boskant’s got Talent dagen zou het 
team geld gaan inzamelen voor de 
dialyse afdeling van het Radboud 
ziekenhuis. Geld waarmee voor de 

patiënten, waaronder teamgenoot 
Jimmy Vorstenbosch, een  spelcom-
puter met beeldscherm zou kunnen 
worden aangekocht. Op de afdeling 
was al wel een spelcomputer aanwe-
zig, maar die moest met vijf perso-
nen worden gedeeld. En dat was, in 
de ogen van Jimmy’s teamgenoten, 
een situatie die moest veranderen.

Met een goed onderbouwd verhaal 
werd door Marel (links op de foto) 
en Fleur (rechts), twee teamgeno-

ten van Jimmy, aan het publiek en 
de deelnemers zowel op de vrijdag-
avond als de zondagmiddag uitge-
legd wat de bedoeling was van de 
actie die door het team op touw was 
gezet. En met succes! Maar liefst 
1948,57 euro is er tot nu toe ingeza-
meld. En het bedrag wordt gegaran-
deerd nog hoger, want de actie loopt 
nog enkele dagen! 

Enigszins beduusd, maar zeker ook 
met trots laten Willem (links op de 
foto, medepatiënt van Jimmy en af-
gelopen zondag speciaal aanwezig 
i.v.m. de actie) en Jimmy (rechts op 
de foto) de cheque zien waarop het 
bedrag is genoteerd wat tot dusver 
door het team is opgehaald.

Nu ook  
Carnavalskleding 

Te Koop bij 
Maskerade!

Voor jong......... en  oud.........

Hertog Jan II laan 42a 
5482BJ SCHIJNDEL

Maskeradekledingverhuur.nl

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Papier wordt gemaakt van oudpapier en 
hout. Het Europese bosoppervlak is de 
afgelopen 50 jaar gegroeid met 30%*.

Mede door het duurzame bosbeheer van de 
papierindustrie. Voor iedere gebruikte boom 
worden er meer teruggeplant. Wist je dat daar-
naast 84%** van het gebruikte papier en karton 
wordt ingezameld en hergebruikt? Ook deze 
krant is voedsel voor nieuw papier en karton. 
Lees dus met een gerust hart jouw favoriete 
kranten.

*  World Forest Resources 1953 en UN FAO Global Forest Resources 
Assessment 2010

** Bron: Monitor Papier Recycling Nederland (www.prn.nl)

Ontdek hoe verrassend duurzaam papier 
en kranten zijn op:

 100% lokaal 
   30% meer bos

Papierenkarton.nl is een initiatief van de hele papier- en kartonketen. Op www.papierenkarton.nl word je 100% geïnformeerd over de bijzondere en 
duurzame eigenschappen van papier en karton.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Spetterend muziekweekend bij v.v. Boskant

Schitterende optredens, mooie 
decors, veel plezier en vooral veel 
gezelligheid. Allemaal ingrediënten 
voor een spetterend muziek week-
end. Als er al enige twijfel was over 
de voortgang van het Boskant’s 
Got Talent muziek weekend, dan 
is die afgelopen weekend door de 
deelnemers rigoureus van tafel ge-
veegd.  

Dat begon al op de vrijdagavond 
met liefst 14 optredens op het 
programma. En niet zomaar een 
optreden, de kwaliteit lag dit jaar 
duidelijk op een hoger niveau dan 
de afgelopen jaren. En ook de ver-
schillen tussen de teams was bij 
een aantal optredens minimaal. De 
deskundige jury moet na afloop on-
getwijfeld een bezweet voorhoofd 
hebben gehad. Uiteindelijk ging 
Boskant 1 er met hun Eurovisie 
songfestival medley, met de 1e prijs 
van door. De prijs voor het meest 
originele optreden ging naar de 
kantinedames met een blacklight 
compilatie van het poppentheater.
De twee gastoptredens op de vrij-
dag, in de pauze van Steffie van 
de Braak en na afloop van Piet de 
Koning, zorgden voor een uiterst 
sfeervolle “derde helft”.

Op de zondagmiddag was het al 
niet veel anders. Vanaf het begin 
een vol podium met een groot aan-
tal (ook dank aan de ouders voor de 
aankleding) in het oog springende 
optredens. Bij de 7-tallen ging de 
beker naar de Mini-F met hun 
vertolking “Material girl” van Ma-
donna. Bij de 11-tallen viel die eer 
te beurt aan het D1-team met het 
nummer “Cups” van Anna Kendrik. 
De prijs voor het meest originele 
optreden ging naar het E1 team met 
hun (blacklight) vertolking van het 
“Vliegerlied”. 
Het optreden van ras entertainer 
Twan van Brabant, na afloop van de 
jeugdoptredens, zorgde er voor dat 
het nog een hele tijd gezellig bleef 
in de feesttent van v.v. Boskant.

De organisatie kan terugkijken op 
een uiterst geslaagd weekend en 
kan gaan rusten met de weten-
schap dat er nog ruim voldoende 

muzikaal talent binnen de v.v. Bos-
kant aanwezig is om ook volgend 
jaar weer een Boskant’s got Talent 
weekend in te plannen!

Aanstaand weekend zal er, als het 
weer het tenminste toestaat, weer 
gevoetbald worden. Voor onze 
jeugd en voor de selectie staan er, 
in de aanloop naar de herstart van 
de competitie, een aantal oefen-
wedstrijden op het programma.

Kijk voor nog meer foto's op 
www.mooirooi.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

D1

Mini-F

Kantine dames

E1

Boskant 1

voetbal

Oud en nieuw talent gaan prima samen...

Op vrijdag 3 januari kwam de groep 
recreanten van de Rooise Badminton 
Club in De Kienehoef-sporthal bij el-
kaar om samen met enkele jeugdle-
den (en kinderen en kleinkinderen) 
een partijtje te spelen. De leeftijd 
varieerde van ongeveer 2 tot 69 jaar. 
Dit was een geslaagd idee dat ze-

ker de saamhorigheid van de groep 
bevordert. Voor herhaling vatbaar. 
Misschien is dit wel een voorbeeld 
hoe het later in de ouderenzorg en 
peuteropvang ook gecombineerd 
kan worden.

badminton

www.facebook.com/demooirooikrant

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Rooise Biljart Competitie

biljarten

D’n Toel en Oud Rooi zijn de 2e 
helft van de competitie uitstekend 
begonnen met 93 punten. 

Korte partijen: Hennie Immens 
(D’n Toel) 28 car. in 11 beurten 
(moy. 2.54), Nick Derks (Oud Rooi) 
32 car. in 12 beurten (moy. 2,66), 
Martien Rovers (Wapen van Eer-
schot) 28 car. in 12 beurten (moy. 
2,33) Lia van de Ven (Dorpsher-
berg) 20 car. in 12 beurten (moy. 
1,66) en Marcel de Beer (Krijt op 
Tijd) 26 car. in 13 beurten (moy. 
2,0). Jan van de Oetelaar van 
Boskant maakte een serie van 25 
caramboles.

Uitslagen: Boskant – Kofferen 64-
76, St.Joris – Krijt op Tijd 73-67, 
D’n Toel – Wellie Winne Welles 93-
47, Beurs – Wapen van Eerschot 

73-67, Jachtrust – B.C. Eerschot 
69-71, ’t Pumpke – Oud Rooi 47-
93, Gin Keus – Dorpsherberg 77-
63.
Stand: 1 Oud Rooi 1113, 2 Gin 
Keus 1112, 3 D’n Toel 1052, 4 Kof-
feren 1019, 5 Wapen van Eerschot 
1010, 6 Boskant 1008, 7 Jachtrust 
1003, 8 Wellie Winne Welles 998, 9 
St.Joris 967, 10 Beurs 961, 11 Krijt 
op Tijd 928, 12 ’t Pumpke 889, 13 
B.C. Eerschot 850, 14 Dorpsher-
berg 771.

Programma ma. 13 jan: B.C. 
Eerschot – Gin Keus, Krijt op Tijd – 
Wellie Winne Welles en Boskant – 
D’n Toel
Di. 14 jan.: Oud Rooi – St.Joris en 
Dorpsherberg – Kofferen
Do. 16 jan: Wapen van Eerschot – 
Jachtrust en Beurs – ‘t Pumpke 
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'De Vresselse Ruiters' naar 
Brabantse kampioenschappen

paardensport

Het komt niet vaak voor dat alle rui-
ters die daarvoor hebben gereden 
van één vereniging zich hebben ge-
selecteerd voor de kers op de taart: 
de Brabantse Kampioenschappen.

Het is nu ook Maud Tillemans gelukt 
om zich, via een tweede plaats met 
194 punten, tijdens de dressuurwed-
strijd in Son bij deze selectie te rijden. 
Ysabella, haar pony, zal een enorme 
knuffel hebben gekregen omdat ze 
met dit resultaat zich ook nog kring-
kampioen dressuur klasse DE van 
kring Eindhoven mag noemen. Een 
zeer fraaie prestatie van deze, nog 
prille, combinatie.
14 dagen geleden reed Maud Tille-
mans ook in Haarsteeg haar proeven 
die werden gewaardeerd met pun-
ten over de 200 wat betekend dat 
ze voor beiden proeven een eerste 
plaats mocht noteren. 
Een duidelijke bevestiging van de 
goede vorm van deze combinatie

We mogen dan ook nog vermelden 
dat Sidney Renders vorige week een 
derde prijs, in de klasse BL heeft ge-
wonnen bij een springwedstijd in Uden 
met haar pony Silver. Vandaag had ze 
Colinda gezadeld voor een springwed-
strijd in Oirschot waar ze naar een 
tweede plaats reed in de CB klasse.
Ook Nina van Enckevort was duide-
lijk aanwezig in Oirschot. Mistery is 
in vorm en laat dit duidelijk zien in de 
ring. Een welverdiende eerste plaats, 
na een snelle barrage, in een sterk 
bezette DL rubriek. Tijdens haar eer-
ste internationale wedstrijd is Veerle 
van de Pasch in het Belgische Peer 
op een verdiende 12e plaats geëin-
digd bij de 1 m wedstrijd met haar 
pony Suprise.

Wij wensen Nina van Enckevort (met 
3 pony's), Maud Tillemans, Sidney 
Renders (met 2 pony's), Anne Mark-
graaf, Veerle van de Pasch met hun 
pony's heel veel succes in Schijndel 
(dressuur) en Oosteind (springen)

Niels en Pascal Brabants 
kampioen op 100m schoolslag

zwemmen

Tijdens de Brabantse Winter Kampi-
oenschappen die gehouden werden 
in het 'Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion' in Eindhoven zijn 
Niels Rooyakkers en Pascal van  
Bakel Brabants kampioen geworden 
op de 100m schoolslag. 

Pascal in een tijd van 1.12.63 en 
Niels in een tijd van 1.31.91. Verder 
behaalde Pascal een zilveren medaille 
op de 100m vrije slag in 0.57.64 en 
was er brons voor Fime Namwansa 
op de 100m vlinderslag in 1.00.63 
en Pascal op de op de 100m vlinder-
slag in 1.08.47. De estafetteploeg 
bestaande uit Niels Rooyakkers, Ma-

nuel van Oorschodt, Roel Janssen 
en Luc van Eijndhoven wist twee 
bronzen medailles te behalen: op de 
4x100m vrije slag in 5.18.36 en op 
de 4x100m wisselslag in 6.00.32

De verdere uitslag:
Jannus van Dinther: 7e op de 100m 
vrije slag in 0.59.96.
Luc van Eijndhoven: 5e op de 100m 
rugslag in 1.25.07, 6e op de 200m 
wisselslag in 3.03.20, 6e op de 
100m vlinderslag in 1.35.86 en 7e 
op de 100m vrije slag in 1.14.42.
Fime Namwansa: 6e op de 100m 
rugslag in 1.09.42, 4e op de 200m 
wisselslag in 2.19.94, 6e op de 

100m vrije slag in 0.56.50 en 4e op 
de 100m schoolslag 1.12.55.
Niels Rooyakkers: 5e op de 100m 
rugslag in 1.24.05 en 4e op de 100m 
vrije slag in 1.14.66.
Lars Diesch werd gediskwalificeerd 
op de 100m schoolslag.
Er nam nog een estafette ploeg deel 
bestaande uit: Antwan Peijnenburg, 
Pascal, Fime en Jannus, zij werden 11e 
op de 4x100m wisselslag 4.40.70.

Komende zondag staat de 3e Com-
petitie wedstrijd op het programma, 
die wordt gehouden in zwembad 
Den Ekkerman in Veldhoven, aan-
vang 10.15 uur.

Medaille winnaars tijdens de Brabanste Kampioenschappen: 
Pascal, Niels, Luc, Manuel en Roel. Fime ontbreekt op de foto.

KV Rooi 1 speelt sterk tegen 
Oranje Wit 1
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dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Na 10 minuten zoeken naar de 
kansen was het Sanne Kuijpers die 
vanaf afstand voor KV Rooi de score 
opende met 1-0. Niet veel later wis-
ten ook Rachel Heijmans en Ilse van 
den Bosch de korf te raken van af-
stand. Dit bracht de stand op 3-0. In 
de time-out werd door coach, John 
Nooijen duidelijk gemaakt dat KV 
Rooi deze stijgende lijn door moest 
zetten: ‘’Dit is korfbal volgens het 
boekje!’’ 

Helaas werd dit niet waargemaakt 
en wist Oranje Wit maar liefst 2x 
te scoren: 3-2. KV Rooi liet het hier 
niet bij zitten en liet zich van haar 

sterkste kant zien. De dames brach-
ten hiermee de ruststand op 4-2. Na 
goed verdedigend werk aan de kant 
van KV Rooi, viel er toch een punt-
je voor Oranje Wit. Dit bracht de 
stand op 4-3. KV Rooi creëerde kans 
naar kans, maar uiteindelijk was het 
Anouk Brus die met een prachtige 
doorloopbal 5-3 op het scorebord 
wist te zetten. Hier werd direct op 
gereageerd door Oranje Wit met een 
afstandsschot. Maar ook KV Rooi 
reageerde snel en wist ook met een 
afstandsschot van Sanne Kuijpers 
te antwoorden met 6-4. Na goede 
aanvallen van KV Rooi, wist Sanne 
Hulsen haar strafworp keurig af te 

ronden. KV Rooi leek even niet goed 
wakker te zijn, waardoor Oranje Wit 
nog wist te scoren: 7-5.  Met nog 
15 minuten op de klok was het weer 
Sanne Kuijpers die van afstand wist 
te scoren voor KV Rooi. Ook hier 
werd weer snel op gereageerd door 
Oranje Wit en maakten er 8-6 van. 
Het laatste woord zou aan KV Rooi 
zijn en dat maakte Sanne Hulsen 
waar. Zij maakten haar korte kansje 
achter de korf keurig af. Dit bracht 
de eindstand, voor de zeer sterke 
ploeg KV Rooi, op 9-6. Dit spel moet 
KV Rooi vast weten te houden, om 
te beginnen volgende week uit bij 
De Horst in Groesbeek om 15.15u.

Odisco speelt goed in moeilijke wedstrijd
Afgelopen zondag nam Odisco 
1 het thuis op tegen Tovido 1. De 
laatste wedstrijd die de teams tegen 
elkaar speelden, eindigde in een 
gelijkspel. Een mogelijkheid voor 
Odisco om punten pakken zou je 
zeggen, al zou dat een hele opgave 
worden. Een andere opstelling dan 
normaal was noodzakelijk door de 
afwezigheid een aantal dames door 
blessure en vakanties. 

Toch nam Odisco het heft in han-
den en kwam op voorsprong door 
een raak afstandsschot van Anouk 
de Jong. Tovido maakte echter snel 
weer gelijk (1-1). Jessie Wouters zet-
te de thuisploeg weer op voorsprong 
met een afstandsschot. Maar Tovido 

bleef bij en scoorde zelfs twee keer 
achter elkaar (2-3). Meike Leenderts 
zorgde er met een schot van afstand 
voor dat de ploegen weer naast el-
kaar kwamen te staan, maar toch 
wist Tovido voor rust nog een doel-
puntje te maken (3-4).

In de kleedkamer van Odisco werd 
de dames verteld verdedigend meer 
vertrouwen in elkaar te hebben en 
daardoor korter durven te verdedi-
gen. Bovendien was er meer bewe-
ging tijdens het aanvallen nodig. Het 
was Tovido dat effectief de tweede 
helft begon door meteen twee keer 
te scoren (3-6). Maar Marlon van 
Heeswijk hield haar team in de wed-
strijd door een doorloopbal door de 

korf te gooien (4-6). Tovido mikte 
weer een afstandschot binnen, maar 
ook Lisa Wouters deed dat voor 
Odisco (5-7). Anouk de Jong maak-
te de wedstrijd weer spannend met 
nog een raak afstandsschot (6-7). 
Met een doorloopbal maakte  
Tovido het gat weer wat groter (6-
8). In de laatste minuut scoorde Jes-
sie Wouters nog voor Odisco, maar 
dat maakte helaas niets meer uit 
voor de verdeling van de punten. 
Met een eindstand van 7-8 nam 
Tovido terecht de punten mee naar 
Esch. Toch kan Odisco tevreden te-
rugkijken op deze wedstrijd, waarin 
de dames alles hebben gegeven wat 
ze konden, maar dat was helaas niet 
genoeg.

KV Nijnsel 1 begint het nieuwe 
jaar met winst
Winnen, dat was zoals gewoonlijk het 
doel van de wedstrijd. Nijnsel stond 
zondag tegenover De Eendracht, wat 
de vorige keer geen gemakkelijke 
wedstrijd was. Het doel is gehaald, 
maar niet geheel tevreden verliet Nijn-
sel sporthal De Kubus in Deurne. 

Nijnsel opende de wedstrijd goed,  
de bal wist de korf goed te vinden. 
Al snel stond Nijnsel voor door twee 
mooie doorloopballen van Sandra 
verhagen en Myrna Foolen. Er werd 
gewisseld van functie en ook nu wist 
Nijnsel in een rap tempo te scoren wat 
de stand op 0-4 bracht. De Eendracht 
reageerde hier te weinig op waardoor 
Nijnsel nog meer punten wist te pak-
ken. In de allerlaatste minuut van de 
eerste helft gaf De Eendracht echter 
wel antwoord en scoorde. Wat de 
ruststand op 6-1 bracht. 
Blijven scoren en felheid was de op-

dracht van coach Fred van Oekel. De 
eerste minuten lukte het Nijnsel om 
dit advies op te volgen en scoorde 
daardoor nog twee keer. Vanaf dat 
moment kwam De Eendracht sterk  
terug en maakt de wedstrijd weer 
spannend. Nijnsel maakte verschil-
lende verdedigingsfouten en was de 
felheid in de aanval kwijt. Het leek de 
verkeerde kant op te gaan want De 
Eendracht wist in korte tijd terug te 
komen naar 4-8. De dames van Nijn-
sel werden tijdens een time out duide-
lijk toegesproken door hun coach en 
wisten het daarna in de verdediging 
gelukkig nog dicht te houden. Myrna 
Foolen sloot de wedstrijd af met 4-9. 

Doelpunten: Myrna Foolen (4x), San-
dra Verhagen, Monique Merks, Ni-
cole de Koning, Marlou vd Vleuten en 
Manon van Walbeek (1x).

Suzan van Gastel kringkampioen 
springen klasse L
Nijnselse Ruiter Suzan van Gastel is 
na een sterk seizoen kampioen van 
kring Eindhoven geworden met Blik-
vanger in het springen klasse L.

Marloes van Stiphout kwam afge-
lopen weekend voor het eerst aan 
start met haar dit jaar vier wordende 
paard, Figaro. Ze deed mee aan de 
dressuurwedstrijd in Berlicum en 
wist direct de overwinning op te ei-
sen in  de klasse B, dat belooft wat.
Tijdens Hippisch Indoor Oirschot 
werden er vele rubrieken gereden. 

Suzan van Gastel wist een knappe 
prestatie neer te zetten door met 
Coco Flanel de 3e plaats in de derby 
te bezetten. In de klasse Z mocht ze 
zich als 4e opstellen met Barca.
In de klasse L wist Suzan van Gastel Dr. 
Dré ook nog eens naar een 3e plaats 
te sturen. Juliët Bosshardt mocht zich 
direct als 4e achter Suzan plaatsen 
met Dutch Pride en behaalde met 
Dalve een 7e prijs in diezelfde klasse. 
In de klasse B ging Marieke Boers na 
twee mooie parcoursen met Enjoy 
met de 2e prijs aan de haal.
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OLAT wandeltocht Kampina en 
landgoederen vanuit Esch

Op zondag 19 januari houdt Wan-
delsportvereniging OLAT in het ka-
der van haar winterserie een mooie 
wandeltocht vanuit Esch. 

Zoals men van OLAT mag verwach-
ten wordt er voornamelijk over on-
verharde paden gewandeld door het 
gevarieerde landschap rond Esch. 
Alle afstanden doen hierbij enkele 
landgoederen aan, waaronder Eiken-
horst en Sparrenrijk van het Brabants 
Landschap. Mede afhankelijk van 
de afstand die men gaat wandelen, 
ziet men verder de riviertjes Kleine 
Aa, Essche Stroom, de Beerze en de 
Rosep. Alsmede het landgoed Uilen-
broek, de Kampina, Oisterwijkse bos-
sen, Belversven, Banisveld  en Kasteel 
Nemelaer. Kortom de routes kennen 
veel variatie: bos, water, weilandjes 

en heidegebieden. Ook bij sneeuw en 
vorst zal het voor eenieder een leuke 
wandeling worden. 
Startlocatie is Café-Zaal Ons Café, 
Leunisdijk 28, 5296 KZ Esch. Alle 
afstanden mogen vanaf 08.00 uur 
starten. De ervaren wandelaars kun-
nen wandelen op de 40, 30 of 20 km. 
Voor degenen die minder willen wan-
delen en voor families met kinderen 
kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook 
starten op de 15 of 10 km. Men moet 
voor 17.00 uur weer terug zijn op de 
startlocatie. Onderweg heeft OLAT 
enkele wagen- en caférustposten in-
gericht. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waardoor 
de routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Nadere informatie 
op www.olat.nl of winter@olat.nl. 

wandelenvoetbal Ollandia oefent

De trainingen voor de diverse teams 
is of wordt hervat als voorbereiding 
op de 2de competitiehelft. Hierin 
moet door het Ollandia vaandel-
team alles op alles gezet worden om 
zich te handhaven in de 4de klasse, 
want het zou jammer zijn om de 
plek in de 4de klasse waar zo lang 
en hard voor moest worden gestre-
den, weer na 1 seizoen te verliezen. 

De andere senioren herenteams 
moeten dan proberen om hun goe-
de positie op de standenlijst zien te 

behouden of te verbeteren. Ollandia 
3 en 4 beginnen al op zondag 2 fe-
bruari met hun eerste wedstrijd hier-
voor. De Ollandia Vrouwen oefenen 
zondag thuis tegen de Vouwen van 
Maaskantse Boys en bereiden zich 
hiermee voor op hun voorjaarserie, 
waarin ze dan kunnen meestrijden 
voor promotie. De Ollandia jeugd 
moet op zaterdag 1 februari al weer 
te beginnen met hun voorjaarsreek-
sen. De KNVB heeft hiervoor, mede 
aan de hand van de resultaten in de 
najaarsreeksen, nieuwe indelingen 

gemaakt, waardoor de teams tegen 
meer gelijkwaardige tegenstanders 
komen te spelen. Als voorbereiding 
hierop spelen de diverse jeugdteams 
oefenwedstrijden. Op woensdag 
15/1 staat er al een voor Ollandia 
A1 op het programma en ook a.s. 
zaterdag komen de meeste jeugd-
teams in actie. Maar in deze periode 
van oefenen met mogelijk slecht 
weer, zijn er altijd aanpassingen en/
of afgelastingen mogelijk. Daarom 
kijk voor de laatste informatie op de 
site www.ollandia.nl.

Praktijkavond jeugdtrainers 
V.V. Ollandia groot succes

Op woensdag 8 januari jl. waren 
alle jeugdleiders en jeugdtrainers 
van V.V. Ollandia uitgenodigd om 
deel te nemen aan de speciaal geor-
ganiseerde praktijkavond. 

Deze avond stond in het teken 
van het organiseren van trainin-
gen waarbij het zwaartepunt op de 
techniek ligt. Het programma was 
samengesteld door Eric van Gogh 
van Voetbalschool Uden en speci-
aal toegespitst op de verschillende 
teams bij de pupillen van 18.30 
uur tot 20.00 uur en voor de juni-
oren van 20.15 uur tot 21.30 uur. 
Dat de jeugdtrainers en jeugdleiders 
zeer leergierig zijn en er graag een 
steentje aan bij willen dragen om de 
jeugd van Ollandia op een hoger ni-
veau te brengen, was wel af te lezen 
aan de gigantische opkomst. Alleen 
een aantal kaderleden met een hele 
goede reden hadden zich af moeten 
melden maar verder was iedereen 
aanwezig.  Na een opwarmsessie 
met bal mochten een aantal  spelers 
van de E en D pupillen en later de C, 
B en A junioren zich verdelen over 
het veld. Op een groot gedeelte van 
het hoofdveld waren de verschil-
lende trainingsvormen uitgezet, de 
ene voor een duidelijk één op één 
duel en andere voor een groepsva-

riant.  Centraal bij alle oefeningen 
stond de techniek, balvaardigheid 
en positieve benadering van jeugd-
spelers. Eric van Gogh had samen 
met zijn collega trainer Wil Janssen, 
tevens van Voetbalschool Uden, een 
gevarieerd programma waarbij de 
spelers de oefeningen uitvoerden en 
de trainers aan de zijlijn uitleg en tips 
kregen of eventueel vragen konden 
stellen. De doelstelling van de avond 
was duidelijk bereikt als wij afgaan 

op de enthousiaste reacties van de 
verschillende trainers. Met grote 
dank aan Eric van Gogh en Wil 
Janssen kon de technische commis-
sie terugkijken op  een groot suc-
ces wat zeker nog een vervolg zal 
krijgen. Met name de motivatie en 
inspiratie bij alle trainers is na deze 
avond zeker nog gestegen! Voor 
geïnteresseerden zijn er binnenkort 
nog beelden te zien op www.ollan-
dia.nl of www.voetbalschooluden.nl 

Cloeck & Moedigh verenigings-
kampioen NJBB afd. 14

jeu de boules

Op de zaterdag gespeelde wedstrij-
den om het verenigingskampioen-
schap NJBB afd 14 is het Cloeck & 
Moedigh team verenigingskampioen 
in deze afdeling geworden. 

Er streden deze dag 3 teams om de 
titel en het ging daarbij onderling 
telkens om het resultaat uit “best of 
five”. Het  team bestaande uit Anny 
Hartman, Johan van Kuijk, Kees 
Luijten, Gerrie vd Rijdt, Wim v/d Rijdt 
, Jan v/d Schoot en Henk Smulders 
wist in de 1e ronde PV Tilburg met 3-0 
en in de 2e ronde Dommelsch Boeleke 
met 3-1 te verslaan. Hiermee was een 
3e ronde niet meer nodig. Cloeck & 
Moedigh gaat nu op 1 en 2 maart in 
Nieuwegein namens de afdeling mee-
spelen in de landelijke finales om de 
nationale titel verenigingskampioen 
NJBB 2014. 

NJBB Winteravondcompetitie
Mede door de winst van 3 partijen van 
het triplet Marco v Wanrooij/Joris van 
Liempd/Igor vd Loo wist team 2 in de 
NJBB wintercompetitie thuis met 6-3 
te winnen van JBC Dongen 1. Team 

2 blijft hiermee aan kop (+19) in de 
hoofdklasse met 2 punten voorsprong 
op PV Tilburg 1 (+17). Team 1 kon het 
in haar uitwedstrijd tegen PV 
Tilburg 2 niet bolwerken en verloor 
deze wedstrijd met 3-6. Zij blijft hier-
mee onderaan (+6) staan in de rang-
schikking hoofdklasse en moet zich 
zorgen gaan maken over eventuele 
degradatie naar de 1e klasse. In de 1e 
klasse speelden team 3 en 4 thuis te-
gen elkaar en team 3 wist in de eerste 
ronde 2 van de 3 partijen te winnen. 
In de tweede ronde was dit het geval 
voor team 4, zodat met een gelijke 
stand aan de laatste ronde werd be-
gonnen. Team 4 had hierbij de lang-
ste adem en won uiteindelijk met 5-4. 
Team 5 kreeg PV Tilburg 3 op bezoek. 
Na twee ronden was het 4-2 voor 
team 3 en alleen doordat in de laatste 
ronden het triplet Harrie v Genugten/
Jeanne Sanders /Albert v Schijndel de 
partij met 13-6 naar zich toetrok werd 
deze ontmoeting uiteindelijk met 5-4 
gewonnen. Team 5 staat nu tweede in 
de 1e klasse (+13), team 4 vierde (+9) 
en team 3 onderaan (+8).
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 12 JANUARI

T/M ZATERDAG 18 JANUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND
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PRIJSDOORBRAAK!

400 ML SET/3

HEREN
SWEATER

7.49

SAU’CEE
BELGISCHE MAYONAISE
of Amerikaanse fritessaus 
of originele fritessaus
500 ml

1.09

QUIX
REINIGER
spray 
750 ml

0.75

RESERVE 
OVERTREK

2.99

dames:
maten 
S-XXXL

1.99

dames:
maten S-XL

1.99

DAMES
MINIROK
met print
maten XS-XL

1.99

DAMES
JOGGINGBROEK

4.49
HEREN
JOGGINGBROEK

6.49

DAMES 
SWEATVEST
diverse kleuren
katoen/elastan
maten S-XL

HEREN
BOXERSHORT
365
diverse kleuren
katoen/elastan
maten S-XL

NIVEA
SHAMPOO
color protect, 
volume sensation 
of straight & easy

UNI KLEUR
KUSSENHOES
100% katoen
40x40 cm

NATURE DELUXE
VOGELZAADMIX
1 kg

JOHN WEST 
TONIJN
in water of zonnebloemolie
145 gram

SMART
ACCULADER
voor accu’s laden zonder zorgen
6 of 12 volt, gel of normale accu’s 
beveiligd tegen kortsluiting 
en oververhitting 
met geisoleerde klemmen 
en aansluitringen

VOGELVOER
PLATEAU
diverse kleuren
29 cm
excl. vogelzaadmix

OFFICE ESSENTIALS
C6 ENVELOPPEN
114x162 mm
50 stuks

KNUTSEL
DOOSJES
diverse varianten
rond, vierkant of hartvormig
om zelf te decoreren met 
verf, papier of glitters

2-IN-1
ROK EN TOP
structuur
meisjes: 
maten 128-170

XXL
SLEE
rood of blauw
extra stevig
met trekkoord
80x40x30 cm

QUIX
ONTVETTER
krachtige ontvettende 
werking voor harde 
oppervlakken, voor 
gebruik in badkamer, 
keuken of huiskamer
spray 750 ml

THERMOPANTY 
OF LEGGING
meisjes:
maten 92-158

MINI
ROK
katoen/elastan
meisjes: 
diverse kleuren en prints
maten 116-164
dames: 
diverse uni kleuren
maten S-XL

VILEDA
VLOERSYSTEEM
- reinigingsysteem voor 
  nat en droog gebruik
- is heel absorberend en 
  neemt vuildeeltjes op
- ideaal voor hoeken
- wasbaar op 60° C

1.69

1.59

0.85

6.49

1.79

1.49

0.45

1.09

0.79

19.95

1.49

1.05

1.79

15.95

6.99

1.49

Elders
2.99
3.49

Elders
3.79
4.99

Elders
1.99
2.99

Elders
0.99
1.49

Elders
27.95
34.95

Elders
1.19
1.49

Elders
2.19
2.99

Elders
2.99
3.99

Elders
34.95
43.95

Elders
12.95
16.95
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SPORT–MODE ARTIKELEN

Vouwwagenshow
• De grootste specialist van Nederland!
• Alle topmerken: o.a.Cabanon, Jamet, 3Dog,

Europa Camper, Pennine, Conway en Comanche. 

Tentenshow
• Meer dan 300 modellen tenten
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, 

Nomad, Eureka, De Wit, Outwell, Coleman,
Easy Camp, High Peak en Vango.

3999,-VANAF

Cabanon collectie 2014
• Moderne vormgeving en perfecte kwaliteit

Vouwwagenshow
• 
• 

Tentenshow
• 
• 

Cabanon collectie 2014
• 

Helmen vanaf 29,99

Helmen

Goggles vanaf 34,99

Goggles

Skisets vanaf 199,99

Skisets

Skischoenen vanaf 99,99

Skischoenen

Skistokken vanaf 19,99

Skistokken

Snowboards vanaf 199,99

Snowboards vanaf 199,

Snowboardschoenen vanaf 159,99

 vanaf 29,29,

ZONDAG 19 JANUARI OPEN

WINTER ACTIE DAGENWINTER ACTIE DAGENWINTER ACTIE DAGENWINTER ACTIE DAGENWINTER ACTIE DAGENWINTER ACTIE DAGENWINTER ACTIE DAGEN
Live muziek (zo.) 9.30 –17u9.30 –21u 12 –17u

18
JANUARI
ZATERDAG
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VRIJDAG
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JANUARI

ZONDAGZATERDAG ZONDAG

Promotieteam

    Pitztal (zo.)
ZONDAG 19 JANUARI OPEN
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Wintersportspecialis
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Arno Bloks: veelzijdig dammerdammen

In het seizoen 2012-2013 werd hij 
Brabants kampioen dammen in de 
B-categorie. Vorige maand nam 
Arno Bloks van de Rooise Dam- en 
Schaakvereniging (RDS) de Bra-
bantse beker mee naar huis. Tijd 
om eens te kijken wat er allemaal 
komt kijken bij een potje dammen!

Er zijn in Brabant ongeveer twee-
honderdvijftig schakers, die op 
competitieniveau met elkaar spelen. 
Bij elke wedstrijd die in de compe-
titie wordt gespeeld, zijn punten te 
verdienen, maar ook te verliezen. 
Afhankelijk van het aantal punten 
dat iemand heeft wordt zijn of haar 
rating bepaald. Spelers met meer 
dan elfhonderd punten spelen in de 
A-categorie. Arno Bloks speelt in de 
B-categorie, dat zijn de spelers die 
tussen de negenhonderd en elfhon-
derd punten hebben. In die B-cate-
gorie won Arno afgelopen maand 
de Brabantse beker.

Veelzijdig
Arno Bloks is behoorlijk actief in de 
damwereld. Naast zijn lidmaatschap 
van RDS speelt hij ook bij Dammen 
is ons genoegen in zijn woonplaats 
Uden. Als of dat nog niet genoeg is 
komt hij ook namens de Rosmalen-
se vereniging Excelsior HED uit in 
de landelijke competitie. Daarnaast 
bekleedt Arno ook nog verschil-
lende bestuursfuncties bij de Uden-
se vereniging en de Provinciaalse 
Brabantse Dambond. Verder heeft 
Bloks ook nog drie instructieboeken 
geschreven die gebruikt worden om 
de jeugd te leren dammen, want 
dammen is meer dan het slaan van 
de schijven van de tegenstander.

Hoe speelt mijn tegenstander anders
“Dammen leer je niet alleen door 
veel partijen te spelen”, legt Arno 
uit. “Je kunt ook veel leren door 
partijen van anderen, die je te-
genwoordig op internet kunt vin-

den, na te spelen en te analyseren. 
Waarom deed iemand die zet op die 
manier? Wat gebeurde er toen hij 
dat anders deed? En voordat ik een 
competitiewedstrijd speel bestudeer 
ik de partijen die mijn tegenstander 
eerder speelde. Zo kom je erachter 
waar zijn mindere kanten zitten en 
daar maak je dan gebruik van”, ver-
telt Arno.

Wit begint, maar wie wint?
De tactiek die Arno in het spel gaat 
gebruiken is zelfs afhankelijk van de 
kleur die je speelt. De speler die met 
wit speelt heeft feitelijk het initia-
tief, die bepaalt hoe het spel wordt 
geopend. De speler met zwart moet 
daarop reageren en heeft dus min 
of meer een nadeel. “Maar”, zo 
sluit Arno af, “een goede speler 
kent zoveel tactieken dat met wit of 
zwart spelen niet bepalend is voor 
wie wint”.

Hans Vogels benadert top 20 van 
Dakar klassement

De totale gekte in Bolivia was 
maandag voorbij gegaan aan Hans 
Vogels. Hij was naar eigen zeggen 
“zo ver van het padje af” dat hij er 
niets van meekreeg. Weer hersteld 
besloot hij er dinsdag, in de achtste 
etappe, extra van te genieten. “On-
gelooflijk, zo veel mensen. Vijf rijen 
dik, vlaggen, vuurwerk. Het leek 
wel of er straf op stond als mensen 
thuis zouden blijven.”

Aan zijn 21ste tijd, waarmee hij over 
462 kilometer maar een half uur 
toegaf op dagwinnaar Cyril Despres, 
was te zien dat Vogels zich vandaag 
stukken beter voelde dan gisteren 
in de zevende etappe, toen hij last 
kreeg van de hoogte. In het bivak in 
Uyuni werd hij goed geholpen met 
zuurstof en medicatie tegen hoog-

teziekte. “Ik heb niet veel 
aan mijn motor gedaan. Ik 
vond rust pakken en her-
stellen belangrijker.”

Vanochtend, aan de start 
van het tweede deel van 
de marathonetappe, 
merkte hij al meteen dat 
het had geholpen. “Het 
rijden ging vanaf het be-
gin goed. Ik zat vrij snel bij 
Henk Knuiman en Robert 

van Pelt, die voor me waren gestart. 
Ik had me voorgenomen om tot CP1 
bij hen te blijven en daarna door te 
rijden. Ik kan harder dan zij, maar ik 
durfde toch niet goed. Ik voel me 
beter, maar nog niet 100 procent. 
Voor mijn eigen veiligheid ben ik 
daarom een eindje achter Henk blij-
ven rijden, zodat ik me op hem kon 
focussen. Er zaten namelijk best wat 
gevaarlijke stukjes tussen. Ook heel 
mooie. Ik heb af en toe opzij ge-
keken naar de zoutvlakte waar we 
langs kwamen. In de zon zag je er 
een laagje water op liggen. Dat was 
een mooi gezicht. Ik heb bewust ge-
probeerd ervan te genieten.” Bij het 
gaan van deze krant stond Hans Vo-
gels op een knappe 23e plek in het 
klassement. 
(bron: www.rallymaniacs.com)

motorsport
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Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslag jeugd za 11/1:
Nuenen E6 – Nijnsel/TVE E1    5-1

Programma za 18/1:
Nijnsel A1 - BMC A           14.30u
BMC B2G - Nijnsel B1        14.30u
MVC C1 – Nijnsel C1          12.30u
Nijnsel C2 – MVC C2          13.00u
Nijnsel D1 – MVC D1G       11.30u
MVC MD1 – Nijnsel MD1  11.00u
Nijnsel E1 – MVC E1          10.00u
MVC E2 – Nijnsel E2          09.30u
Nijnsel F2 – MVC F2           10.00u
MVC F3M – Nijnsel F1        09.30u
MVC F-mini – Nijnsel F-min  11.00u

Programma zo 19/1:
Nijnsel/TVE Reclame 1 - VOW 1    12.00u
Nijnsel/TVE Reclame 2 - MULO 2  12.00u
Merlijn VR1 - Nijnsel/TVE VR1      15.00u
Merlijn VR2 - Nijnsel/TVE VR2    12.30u

VV Boskant

Programma senioren zo 19/1:
Avanti ’31 1-Boskant 1  12.00u.
Oirschot Vooruit 2-Boskant 2  11.30u.

Programma jeugd woe 15/1:
Ollandia A1–Boskant A1   v.18:30u.
Wilhelmina B. C2–Boskant C1   v.18:30u.

Programma jeugd za 18/1:
Boskant A1–Avesteyn A2  a.14:30u.
Boskant C1–Avesteyn C2G  a.13:00u.
Avesteyn C3–Boskant C2   v.11:30u.
Avesteyn D3G–Boskant D1  v.10:00u.
Boskant E1–Avesteyn E3  a.10:30u.
Avesteyn F4–Boskant F1   v.8:45u.

Ollandia

Programma senioren.
Do 16/1: Start training lagere teams 
19.15 uur. 
Zo 19/1: Ollandia Vr1 – Maaskantse 
Boys Vr1  10.00 uur.

Programma jeugd.
Woe 15/1: 
Ollandia A1 - Boskant A1   19.30u
Za 18/1: 
Den Dungen A2 - Ollandia A1   
v:13.45u
Ollandia B1 – Den Dungen B2   14.30u
Irene C2 – Ollandia C1   v:12.00u
Irene D1 – Ollandia D1   v:10.30u
VOW E1 – Ollandia E1   v:8.30u
VOW E2 – Ollandia E2  v:8.30u 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen Vr 03/01:
Wetering Boys – Royal Queen seeds 3-4
Pijnappels/van Schijndel – 
JT Carservice/v. Kasteren 2-3
van Ouds – 
Amigos Menswear/van Dijk 0-5
Dorpsherberg/van Driel – HNM 1-1

Vrijdag 17/01:
Huiskens  – 
Woonwinkel Excl. Wonen 19:30u
Klerkx Hoveniers – 
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 20.15u
Schildersbedr  Harks – 
Raaymakers/der Kinderen 21.00u
Gerits/vd Warenburg – Krans 21.45u
Maandag 20/01:
www.twinscooking.nl – 
Wetering Boys 21.00u
JT Carservice/van Kasteren - 
Presenteert.com 21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 8/1:
1 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 67,50 

% 2 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
67,08 % 3 Mevr. A.v.d.Velden- 
Hr. L.v.Uffelen 60,00 % 4 Hrn. 
H.v.Genugten- H.v.Erp 59,58 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 
woensdag 8 januari
A-lijn : 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 70,83 2.Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen  56,77 3. Marion Konings & 
Thea v.d. Laar 55,73 4. Nancy Lathou-
wers & Anni Oppers-van Boxtel 51,35
B-lijn: 1.Yvonne Daemen & Antony 
Maat 62,32 2. Diny v.d. Biggelaar & 
Wilma v.d. Biggelaar 61,96 3. Riet v.d. 
Laar & Mia de Leijer 60,49 4.Willem 
Pieters & Rien Voets 53,06 
C-lijn: 1. Anneke Majoor & Toon  
Majoor 61,67 2. Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 61,46 3. Marijke van den Berk 
& Francine de Koning 58,33 4.Marcel 
Janse & Willy Swinkels 56,25

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 7/10
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 61,81 
% 2.Cor & Marietje Mollen 59,72 % 
3.Riet v.Hout & Corry Kastelijn 59,38 
%4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven 
57,9 % B-lijn: 1.Joke Petit & Maria 
Rijken 60,42 % 2.Henk v.d.Linden & 
Mien Vissers 58,33 % 3 Piet & Toos 
Reijbroek 56,60 %  

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 10/1
A-lijn: 1.Cees & Riet v.Hout 61,90 % 
2.Jan Langenhuijzen & Tonnie Kivits 
54,76 % 3.Harrie Lucius & Nelleke 
Stolk 52,98 % 4.Anny v.d.Berkmortel 
& Marietje v.Schaijk 51,79 % B-
lijn: 1.Harrie & Rina v.Berlo 56,25 % 
2.Martien v.Cleef & Marietje v.d.Horst 
55,83 % 3.Mien v.d.Crommenacker & 
Maria Rijken 55,00 %.  

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 8/1:
A lijn.1.Mia Poels- Ria v. Zon 64.90 
2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 56.25 3. 
Mieke Ketelaars- Riet Donker 55.94  
4. Jo Evers- Anja Lafleur 54.38  B Lijn 
1. Netty v Dijck-Rinus Kuipers 64.38 2. 
Marie-Cathrien Wielens-Jan v.d. Vel-
den 53.33 3. Netty Leytens-Nel v.d.Pijl 
52.08  zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 9/1:
A-lijn: 1.Mia Poels & Annie Stevens 
65.41; 2. Nellie & Jan Seegers 61.25; 
3. Riet & Cees v. Hout 59.58; 4. Betsie  
& Jan v. Gerwen 56.66. 
B-lijn: 1. Gerda & Berts Schellekens 
65.41; 2. Marietje Aarts & Zus v.d. 
Rijt 58.90; 3. An v. Erp & Leny v. Rooij 
55.26.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 13/1:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 66.96; 2. Mien v Rooy & 
Mien v Schijndel 61.90; 3.Mia Poels & 
Peter Wagenaar 59.82
B-lijn: 1. Mia & Mies Habraken 65.63; 
2. Truus v. Heesch & Nelleke Kappen 
64.84; 3. Wilmien & Albert v. Gastel 
58.59
C-lijn: 1. Cor v. Gerwen & Toon v.d. 
Vleuten 58.93; 2. Gerda & Bert Schel-
lekens 56.85; 3. Josien v.d. Berkmortel 
& Jan v. Gerwen 56.55
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje 

Uitslag 13/1:
A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 61,81; 2/3 Cees Laas & Sjef van 
Rooij en Tonnie & Ton van Acht 57,29
B-lijn: 1 Coen Meuwissen & Geert 
van der Zanden 61,81; 2 Tiny van der 
Steen & Lies Vissers 60,76; 3 Wil Mer-

kelbach & Jeanne Swinkels 55,90
C-lijn: 1 Jan Verbunt & Wil Janse 
56,25; 2 Riet van de Laar & Ans 
Wiessing 55,21; 3 Leon Heijckmann & 
Vic van der Hulst 53,13  

waterpolo

Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 – DBD 15.40u
E2 - De Treffers 16.15u
D1 – Aegir 17.00u
C1 – Aegir 17.45u
Heren 1 - HZPC Horst 18.30u
Heren 2 – Gorgo 20.30u
Zaterdag in Sportfondsenbad -West te 
Nijmegen:
Aqua-Novio`94 - Dames 1 16.00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen: 
KV Rooi 1 – Oranje Wit 1  9-6
KV Rooi 2- Be Quick 4  12-6 
KV Rooi MW2-Tuldania MW1  10-5
KV Rooi MW3-De Korfrakkers MW1  9-5
KV Rooi A1-Altior A1  10-8 
KV Rooi A2-Altior A2  1-15
KV Rooi B1-Prinses Irene B1  7-3
KV Rooi C1-Tovido C1  8-5 
KV Rooi C2-De Korfrakkers C2  3-6
KV Rooi D1-Swift D1  1-11 
KV Rooi D2-Corridor D1  0-8 
KV Rooi E1-Rosolo E2  11-1 
KV Rooi E2-Corridor E1  0-7
KV Rooi F1-De Korfrakkers F4  3-0

Programma woe 15/1:
SCMH MW1-KV Rooi MW1  a. 20.35u. 
EDN’56 MW1-KV Rooi MW2  a. 19.30u. 
KV Rooi MW3-De Kangeroe MW1  
a. 20.00u.

Programma za 18/1:
SCMH A1-KV Rooi A1  v. 14.30u. 
Korloo A1-KV Rooi A2  v. 11.00u. 
Oranje Wit B1-KV Rooi B1  v. 12.00u. 
Flamingo’s C1-KV Rooi C1  v. 11.45u. 
Corridor C1-KV Rooi C2  v. 14.15u. 
DDW D1-KV Rooi D1  v. 09.45u. 
SDO’99 E1-KV Rooi E1  v. 09.00u. 
Spoordonkse Girls E2-KV Rooi E2  v. 
08.45u. 
Avanti F1-KV Rooi F1  v. 10.15u.

KV Odisco

Uitslagen Woe 8/1:
Odisco MW1 - Korloo MW1    9 - 9
Za 11/1:
Odisco C1 - Spoordonkse Girls C2    7 - 3
Tovido F1 - Odisco F1                       6 - 2
Zo 12/1:
Odisco 1 - Tovido 1                         7 - 8
Odisco 2 - Emos 4                           8 - 18

Programma Za 18/1:
Nijnsel C1 - Odisco C1       13:00u
MKV D1 - Odisco D1      10:00u
Odisco F1 - BMC F1            09:30u
Zo 19/1:
ELKV/FLYNTH 1 - Odisco 1   10:30u
Prinses Irene 3 - Odisco 2    10:00u
Woe 22/1:
Rooi MW1 - Odisco MW1     21:00u

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
De Eendracht 1-Nijnsel 1 4-9
Nijnsel MW1-Prinses Irene MW1 4-13
Omhoog MW1-Nijnsel MW2 10-9

Uitslagen jeugd:
Stormvogels (L) A1-Nijnsel A1 3-8
DOS (A) B2-Nijnsel B1 12-1
Klimop (A) C2-Nijnsel C1 5-1
Winty E1-Nijnsel E1 2-2

Programma senioren zo 19/1:
Nijnsel 1-Eendracht (M) 1 a:9.15u
woe 15/1:
Odisco MW1-Nijnsel MW1 v:20.15u
Nijnsel MW2-DDW MW2 a:21.00u

Programma jeugd za 18/1:

handboogschieten

Volle agenda voor HBV Ontspanning
Dinsdagmiddag vond bij de Roze-
laer de uitreiking van de competi-
tie 2013 plaats. Deze gaat over 20 
wedstrijden. Winnaar is de schut-
ter die het dichtst bij zijn opgege-
ven gemiddelde aan het begin van 
de competitie eindigt. Winnaar is 
geworden Jan van Bergen met een 
verschil van in totaal +10 punten. 

Verdere uitslag Leo van Breugel +19, 
Antoon Vervoort -23, Wim  
Boonstoppel +27, Ron Spijker +28, 
Jan van Erp -35, Jan Lathouwers 
-43, Jan Habraken -48, Piet van Ke-
menade -53, Albert Ofwegen -64, 
Jan Gordijn +80 en Anton Hermes 
+124. De uitslagen van de eerste 
wedstrijd uit de competitie van 2014 
zijn: Antoon Vervoort 221, Jan van 
Erp 214, Jan Gordijn 208, Jan van 
Bergen 205, Leo van Breugel 203, 
Ron Spijker 183, Wim Boonstoppel 
181, Albert Ofwegen 167, Antoon 
Hermes 154 en Jan Lathouwers 122. 

Dinsdagavond heeft een team van 
Ontspanning de 2e wedstrijd ge-
schoten uit de 25m1p competitie 
van de NHB bij L ’Union Boxtel. De 
uitslag was: Jos van den Berg 202, 
John van Mulukom 191, Mark Kuys 
191, Mart Verhoeven 186, Toon 
Hermes 178 en Albert Ofwegen 
102. Met deze scores was Ontspan-
ning de winnaar in de D-klasse.

Op vrijdagavond is de 1e ZONA 
wedstrijd geschoten. De uitslagen 
waren: William Huyberts 12*9, Frans 
van de Braak 7*9, Jan van Erp en  
Agnes Vissers 6*9, Antoon Vervoort 
en Mart Verhoeven 5*9, Sjef van den 
Berg 4*9, Marleen Moonen en Jos 
van der Veer 3*9, Wim Boonstoppel 
2*9 en Michael Moonen 0*9.

Op vrijdagavond heeft de jeugd ook 
de tweede competitiewedstrijd ge-
schoten. De scores waren: Piet van 
den Berg 237, Remco Boleij 91,Dani 
Hobbelen 169, Bram Kuys 133, Daan 
Martens 160, Ray Matuszewski 145, 

Dione Mesu 198, Floris Mesu 199, 
Thomas Mesu 158 (PR), Lotte  
Steijaert 178, Simon Boersbroek 203 
en Martijn de Kok 189.

Op zaterdag schoot Sjef in Almere 
de indoor interland Nederland-Bel-
gie. Sjef schoot bij de heren senio-
ren. De heren wisten met 15-0 van 
hun Belgische tegenstanders te win-
nen. De einduitslag was 62-26 voor 
Nederland. De wisselbeker blijft dus 
nog een jaar in Nederland.

Op zondag schoten Jos, Sjef en Piet 
van den Berg en Agnes Vissers een 
indoorfita in Boekel.
Zij schieten alle vier bij de recurve. 
Agnes werd 25e met 399 punten, 
Jos 22e met 438 punten, Piet 6e met 
560 punten en Sjef was de winnaar 
met 580 punten.

Komende zondag, 19 januari, schie-
ten Sjef en Piet van den Berg in Am-
sterdam het Nederlands kampioen-
schap indoor voor senioren. Voor 
Piet is het de eerste keer dat hij hier-
voor geselecteerd is.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. De 
leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtraining 
is op woensdagavond.

Nijnsel A1-Flash A1 a:14.30u
Nijnsel B1-Flash B1 a:13.30u
Nijnsel C1-Odisco C1 a:12.30u
Nijnsel E1-OVC ’63 E2 v:9.15u

hardlopen

Egmond Pier Egmond, 
Egmond aan Zee 11 januari 
 
Mannen wedstrijd, 36000m 
393. Marco van Schijndel Mannen 
wedstrijd 36.000 m 1.52.56
Mannen cyclosportieven 
 
156. Edwin  Eijkemans  1.48.57
241. Henrie  Raaijmakers 1.53.10
312. Gerard van de Biggelaar 1.56.29
500. Thijs  Dekkers  2.03.27
676. Theo van der Eerden 2.09.11
681. Kees Temmink 2.09.14
838. Henk Pennings 2.14.45
1166. Jos  Dekkers 2.25.01
1224. Fons van Boxmeer 2.27.45

Egmond halve marathon, 
Egmond aan Zee 12 januari  
 
Vrouwen Trim 
1257. Marianne  Versantvoort 
10.500 m 1.17.49 
Mannen 35 21.097 m 
64. Thijs  Dekkers Mannen35  
1.33.27
Mannen 40  
59. Jorrit  Dekkers Mannen40  
1.32.04 
Mannen 45  
49. Eric van den Oetelaar  

1.30.58 
211. Peter van Rooij 2.10.43 
Mannen 55  
45. Henry Wijffelaars 1.41.01 
72. Pierre Lardenois 1.45.59 
Mannen Trim  
1228. Bart van de Sande  
1.43.18 
2916. Pieter  Jansen  
1.51.37 
Henk Pennings 2.10.00 
Vrouwen 35  
40. Pam van den Hurk 2.04.46 
Vrouwen 50  
10. Rikie  Huyberts 1.46.51 
Vrouwen 55  
27. Tineke  Mous 2.03.24 
Vrouwen Trim  
327. Ingrid  Jansen 1.52.53 
1834. Isa van Heijningen   2.25.50

Stratenloop Rosmalen, 12 januari 
  
Mannen Trim 10.000 m 
Jeffrey van Hout  40.01
Jos van Uden 48.26 

Genneper Parkenloop Eindhoven, 
6 januari 
 
Vrouwen Trim 
Pam van den Hurk 08.000 m 
  43.29
Rikie  Huyberts 14.000 m 1.07.30
MannenTrim 14.000 m 
Eric van den Oetelaar  57.36
Henry  Wijffelaars 1.07.30 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Voor jong en oud

Kennismakingslessen duiken en 
snorkelen

duiken

In januari en februari houdt The 
Dutch Dive Academy kennisma-
kingslessen duiken en snorkelen. 
Tijdens deze lessen leer je de ba-
sisbeginselen van het snorkelen en 
duiken, zoals o.a. snorkel en auto-
maat leegblazen, hoekduiken ma-
ken,  buddybreathen en reddings-
technieken. 

Was er tijdens Jeugd in Beweging of 
Sjors Sportief geen plaats meer, dan 
is dit je kans! Ook is het mogelijk 
een introductieduik te maken met 
perslucht. De lessen zijn voor ieder-
een vanaf 10 jaar en vinden plaats in 
zwembad de Neul. Voor meer infor-
matie en/of interesse neem je con-
tact op met DDA op 
tel.nr. 06-22425634 of via e-mail:
info@dutchdiveacademy.com.

Rhode F1 winnaar Rhode Got Talent

Rhode staat als club bekend om het 
goed gevulde entertainmentpro-
gramma buiten het gewone voetbal 
om. Dat voetbal op de eerste plaats 
staat is een ding wat zeker is, maar 

een gezellige middag voor zowel 
spelers, familieleden en toeschou-
wers komt al snel op de tweede 
plaats bij de voetbalclub. Zo ook dit 
weekend dat in het teken stond van 

Rhode Got Talent. De winnaar van 
deze middag was Rhode F1 met het 
liedje Gangnam Style. 
Zie www.Rhode.nl. Kijk voor nog 
meer foto’s op www.mooirooi.nl

voetbal

Rooi dames 1 nog altijd aan kophockey

Mede dankzij de droomstart vorige week gaan de Rooi-
se dames na twee speelronden nog altijd aan kop in de 
Topklasse zaal. 

Wel moest Rooi afgelopen zondag haar eerste nederlaag 
incasseren. Tegenstander Were-Di uit Tilburg kreeg van 
beide scheidsrechters op cruciale momenten het voor-
deel van de twijfel. Rooi verloor de spannende wedstrijd 
uiteindelijk met 3-4. Doelpunten werden gemaakt door 
Floor Oppers en Karien Thielen (2x). 

Later in de middag speelde Rooi haar tweede wedstrijd, 
dit keer was laagvlieger Drunen de tegenstander. Rooi 
was haar teleurstelling van de eerste partij intussen te 
boven en schoot uit de startblokken. De grote groep 
Rooise supporters werd getrakteerd op snel zaalhockey 

en veel goals. Rooi won met maar liefst 9-0 (Lin Scha-
kenraad 7 x, Floor Oppers, 1x, Loes van der Heijden 1x) 
en behoudt dankzij het indrukwekkende doelsaldo de 
eerste plaats op de ranglijst. 

Aanstaande zondag wacht de laatste 
reguliere speelronde waarin Eindhoven 
de tegenstander is. Mocht Rooi bij de 
bovenste twee eindigen, dan zal het 
mogen spelen voor het Zuid-Neder-
lands kampioenschap. Mocht Rooi der-
de of lager eindigen, dan is zelfs degra-
datie nog mogelijk. Een bloedstollende 
ontknoping wacht..

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Wederom duur puntverlies Rooi Heren 1
Afgelopen weekend stond er voor Rooi  
Heren 1 weer twee competitiewedstrijden op 
het programma. In de Veghelse sporthal de 
Beemd werd aangetreden tegen de Hopbel 
uit Schijndel en hockeyclub Etten-Leur. 

Beide tegenstanders werden tijdens de tweede 
speelronde van deze competitie al verslagen 
door de Rooise formatie maar toch mocht er 
van onderschatting geen sprake zijn. Tijdens 
de eerste wedstrijd moest Rooi het opnemen 
tegen de Hopbel. Uit twee rake strafcorners 
nam de Rooise ploeg meteen afstand en het 
liep daarna zelfs uit tot een 3-0 voorsprong. 
Met name de eerste helft was het Rooi Heren 
1 dat dicteerde en enorme kansen wist te cre-
eren.  De ploeg vergat alleen deze kansen om 
te zetten in goals. In de tweede helft kwam 
Hopbel beter in het spel en wist de ploeg nog 
terug te komen tot 4-2. Uiteindelijk was het 
toch Rooi dat de drie punten mee naar huis 
kon nemen nadat de eindstand op 5-3 was 
bepaald.

De tweede wedstrijd was Etten-Leur de te-

genstander. Deze ploeg had een aantal han-
dige, vlugge aanvallers opgesteld en schuwde 
ook het fysieke spel niet. Nadat Rooi op een 
1-0 voorsprong was gekomen wist de te-
genstander de score snel om te buigen, zo-
dat Heren 1 tegen een 2-1 achterstand aan 
keek. Het spel golfde daarna op en neer en 
beide ploegen wisten de score dicht bij elkaar 
te houden. Uiteindelijk was het Etten-Leur 
dat de 4-3 wist te scoren en restte de Rooise 
ploeg niets anders dan op zoek te gaan naar 
de gelijkmaker. Deze viel vlak voor tijd maar 
het doelpunt bleek te laat voor de winst, 
waardoor de ploeg genoegen moest nemen 
met een 4-4 gelijkspel. 

Volgende week zondag staat voor Rooi Heren 
1 de laatste speelronde op het programma. 
Hierin moet de ploeg het, in de Rooise sport-
hal De Streepen, opnemen tegen concur-
rent Zwart Wit uit Breda en MOP uit Vught. 
Beide wedstrijden zullen gewonnen moeten 
worden wil de ploeg nog kans maken op het 
kampioenschap.
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
Afleveringen van Rooi Actueel – 
korte filmimpressies - worden op elk 
heel uur uitgezonden, voorafgaand 
aan de andere programma’s.

Rondje Rooi 
Tot en met 22 januari kijkt Rondje 
Rooi terug op uiteenlopende zaken 
van de voorgaande 2 weken zoals: 
- Monumentale bomen langs Bobbe-
nagelseweg gerooid - Harrie Vulders 
legt functie als beheerder De Bec-
kart neer - Rooise Kwis brengt veel 
enthousiasme teweeg - Tentoonstel-
ling Tineke Teunis - van der Plas in 
Mariëndael  - Nieuwjaarsconcert met 
demonstratie stijldansen in Odendael

Uitzending op de volgende tijden na 
Rooi Actueel:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
Het 2e Rondje Rooi van 2014 volgt 
op 23 januari 2014.

Rondje Rooi Special
Nieuwjaarsreceptie gemeente. Hier-
van is een wat langer verslag ge-
maakt met:
Nieuwjaarstoespraak burgemeester 
P. Maas,  Interviews met lijsttrekkers 
komende verkiezingen en de burge-
meesters van Rooi en Veghel

Uitzending  tot en met 19 januari 
Uitzendtijden 01:00 – 04:00 – 07:00 
– 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 en 
22:00 uur.

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

Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen via www.tvmeierij.nl 
Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  Like ons en u blijft op de hoogte 
!!
www.facebook.com/tvmeierij

2 november - 1 februari 
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling
Het Lindenhuis, Hongerstraat 14, 

5492 VE St. Oedenrode

27 november 2013 - 26 november 
2014

Iedere woensdag dansmiddag
Odendael

4 december 2013 - 3 december 2014 
Mamacafé

Grand café de Gouden Leeuw

14 december - 8 februari
Duo-expositie 

schilderijen en keramiek
Bibliotheek

5 januari - 23 februari
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

15 januari
Roois biergilde
Café van Ouds

17 januari
Pre-Apréss Ski party

Café Van Ouds

17 januari
Karin Bruers & Henk van Straten 

(Try-Out)
Mariendael

18 januari
Tribute to the sixties band

Eet- en muziekcafé De Ossekop

18 januari
Open Dag

Openbare Basisschool 
‘De Springplank’

18 januari
Apress ski party 2014

Café Van Ouds

19 januari
Pianoconcert Frederic Voorn

De Knoptoren

19 januari
Olat wandeltocht

Esch

19 januari
Open Huis

Danscentrum Cultura

21 januari
Presentatie archeologisch onderzoek 

voormalig Sint-Odakerkhof
Grand Café de Gouden Leeuw

22 januari 2014
Ontbijten in de bieb

Bibliotheek

22 januari
Lourdes-infoavond
Parochiezaal Nijnsel

23 januari
Paranormale Avond

Meerschot

23 januari
Film: Todo sobre mi madre

Mariendael

24 januari
Lezing Frits van Oostrom

De Knoptoren

24 januari
Live muziek: Twenty Sicks

Café Van Ouds

25 - 26 januari
Open Dagen boomkwekers
Boomkwekerij van den Hurk

25 januari
Meet & Greet met 

Topstylist Mari van de Ven
Stylish Kappers

25 januari
Hollandse avond met Frans Duits

De Beurs

26 januari
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

26 januari
Rikken en jokeren

Dorpsherberg

31 januari
Prinsenzittingen 2014

De Beurs 

1 februari 
Dr. Bloezz

Eet- en muziekcafé De Ossekop

1 februari
Prinsenzittingen 2014

De Beurs

1 februari
Dansavond KBO

Odendael

1 februari
70’s and 80’s party

Café Van Ouds

1 - 2 februari 
Coverband La Stampa

Dorpsherberg

2 februari
Mathieu Dirven koffi econcert

Kasteel Henkenshage

3 februari
Lezing ‘voortplanting’

d’n einder

7 - 8 februari
Prinsenzittingen 2014

De Beurs

7 februari
90’s party

Café van Ouds

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl




