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Folders deze week:

De Nachtegaal
Roxs Elektro

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

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

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Opknapbeurt schoolplein Boskant nadert voltooiing

Trouwe vrijwilligers hebben de laat-
ste maanden, ondanks de regen en 
de relatieve kou, gewoon doorge-
werkt aan het schoolplein van de 
Boskantse basisschool. Daardoor 
nadert de enorme opknapbeurt haar 
voltooiing.

De tijdelijke stoomboot is definitief 
omgetoverd tot een echt piraten-
schip, de schatkist is toegevoegd, 
de patrijspoorten zijn klaar, de pi-
ratenvlag hangt in top en binnen-
kort wordt het beeldhouwwerk 
van de Boskantse kunstenaar Theo 

Sonnemans geplaatst op het schip. 
Ook kunnen de kinderen nu al ge-
nieten van een fietstunnel van wil-
genhout op het speelterrein van de 
peuterspeelzaal. Hoepelmakerij Fried 
van den Brand en zijn medewerkers 
hebben daarvoor gezorgd. Het klim-

touw, wat als reuzenschommel kan 
worden gebruikt, is bevestigd door 
sponsor Van Laarhoven Port Equip-
ment BV.

» lees verder op pag. 23

Harmonie Zonder Zaal valt in herhaling
Vorig jaar werd Harmonie Zonder 
Zaal winnaar van de Blèrcup. Waar-
schijnlijk omdat het  zoet van de 
overwinning goed smaakte, won-
nen ze afgelopen zaterdag gewoon 
weer. Nou ja gewoon, het was vol-
gens de jury kantje boord, want ook 
de nummers twee en drie hadden 
zo maar kunnen winnen. Harmonie 
Zonder Zaal, wist met 'Soame Car-
navalle' de eerste prijs te winnen 
en liet daarmee de Heikneuters en 
Samba Rooi nipt achter zich. 

Maar liefst acht kapellen en een sam-
baband stonden er zaterdagavond op 
het podium van 'De Beurs'. Naast het 
maken van gezellige muziek stond 
natuurlijk ook de strijd om de 'Blèr-

cup' op het programma. Harmonie 
Zonder Zaal, die de cup een jaar ge-
leden won, was er op gevlast om dat 
kunstje nog een keer te flikken. Maar 
ook de andere kapellen deden hun 
uiterste best om de felbegeerde cup 
mee naar huis te nemen. Dat sommi-
gen daar goed in zijn geslaagd bleek 
wel toen Harry Passier de uitslag aan 
het eind van de avond bekendmaak-
te. “Het verschil tussen de eerste 
drie, hebben we in tienden van pun-
ten moeten meten. Maar uiteindelijk 
scoorde Harmonie Zonder Zaal op het 
geheel net wat beter dan Samba Rooi 
en de Kneuterkapel, die respectieve-
lijk als derde en tweede eindigden”.

» lees verder op pag. 10

Inbraak dupeert OJC de Werf
In de nacht van woensdag op donder-
dag werd bij OJC De Werf ingebroken. 
Door één van de vrijwilligers werd ge-
constateerd dat de ruit naast de achter-
deur was opengebroken. De kassa was 
gekraakt en al de geluidsapparatuur 
verdwenen.

Vrijwilliger Joep Eijkemans is veront-
rust, maar ziet toch nog zon ach-
ter de donkere wolken. “Vandaag 
komt de recherche”, verklaarde hij 
afgelopen vrijdag. “De daders heb-

ben namelijk een latexhandschoentje 
achtergelaten. Ook zijn er voetspo-
ren aangetroffen. De laatste tijd vin-
den er steeds meer inbraken in Sint-
Oedenrode plaats, dus wellicht heb-
ben we met dezelfde dader te maken. 
Dit zou het de politie in ieder geval een 
stuk makkelijker maken.”

Het is niet de eerste keer dat er bij 
De Werf is ingebroken. Bijna een jaar 
geleden werd de kassa helemaal leeg-
geroofd. “Daarna hadden we beslo-

Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt u 
het filmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 

www.mooirooi.nl

ten geen geld meer in de lade te laten 
liggen”, aldus Joep. “Een wijs besluit, 
want nu was de kassa al leeg voordat 
de inbraak plaatsvond. Helaas hebben 
de dieven de cd-spelers, speakers, ver-
sterkers, platenspelers en het mengpa-
neeltje buitgemaakt. De grote vraag is 
hoe het nu verder moet met carnaval. 
Alles opnieuw aanschaffen is wel heel 
erg duur. Het is zonde van de spullen, 
maar de emotionele waarde is nog veel 
hoger. Wij waren één van de weinigen 
die nog ouderwetse plaatjes draaiden 
op een avond. Dat kan nu niet meer.”
Inmiddels is via een reactie van een an-
dere vrijwilliger duidelijk dat carnaval in 
de Werf gewoon doorgaat. Ook blijkt 
dat de inbrekers door de enorme buit 
erg lang bezig zijn geweest. Iedereen 
die iets gezien of gehoord heeft, wordt 
gevraagd dit te melden bij de politie 
(0900-8844) of contact op te nemen 
met de Werf: info@ojcdewerf.nl.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

Lieve Helma,

Ik zie je in de bloemen
Ik zie je in de zon

Al ben je niet meer zichtbaar
Ik speur je warmtebron

Steeds voel ik jouw nabijheid
Steeds ben je om mij heen
Door wat wij samen hadden

Voel ik mij nu alleen

Mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Helma van de Loo –  
van de Groenendaal 

∗ 2 juli 1953                                 † 11 februari 2014 

echtgenote van

Albert van de Loo

Sint-Oedenrode:    Maurice en Femke
Levi, Finn, Jade

Sint-Oedenrode:    Igor en Sabine
                                         Ziva, Imani

Tartwijck 77
5491 EJ Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst heeft op 15 februari plaatsgevonden in de 
H. Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Daarna hebben we 
afscheid genomen in crematorium Rosmalen.

Graag willen wij iedereen bedanken, die met ons heeft 
meegeleefd tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma. 
Speciaal onze familie, vrienden en kennissen,
Dr. Tersmette voor de begeleiding en in het 
bijzonder thuiszorg Pantein voor de verzorging.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
en de oprechte steun, in welke vorm dan ook, 

die wij van jullie ontvangen hebben na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa 

Noud van den Heuvel

Jullie medeleven heeft ons getroffen en gesteund.
In het bijzonder bedanken wij degenen 

die Noud hebben verzorgd, huisarts Maurice van Osch 
en Team B van Brabant Zorg Thuiszorg en de mensen 

die met ons de uitvaart hebben vormgegeven.
Jullie gulle bijdrage voor Hospice Sint-Oedenrode 

is zeer op prijs gesteld.

Ans van den Heuvel - van der Pol
Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, februari 2014

Een klompenmaker is niet meer ... 
 

In de leeftijd van 80 jaar is plotseling overleden, 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 

 

Jan van de Laar 
 

∗ Sint-Oedenrode, 6 september 1933                   Eindhoven, 17 februari 2014 
 

onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau 
 

echtgenoot van 
 

Riet van de Laar-Verhoeven 
 

 
Sint-Oedenrode: Riet 
Sint-Oedenrode:  John en Karin 
  Anne 
  Floor 
Sint-Oedenrode: Marianne en Peter 
  Pieter 
  Joris 
Sint-Oedenrode: Annemarie en Stef 
  Sanne 
  Floris 

 
 
Schijndelseweg 36a 
5491 TB Sint-Oedenrode  
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 22 februari 2014 om 10.30 uur  
in de Martinuskerk van de H. Odaparochie aan het Kerkplein in Sint-Oedenrode.  
Aansluitend begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. 
 
Voorafgaand aan de uitvaart is er gelegenheid het condoleanceregister te tekenen. 
 
Jan is thuis opgebaard. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen  
dagelijks na 14.00 uur. 

OVERLĲDENSBERICHTEN



Woensdag 19 februari 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

  bakkerij bekk
e

r
s

babab
kkerij bekk

e
r

s
r

s
r

carnavalsbroeder
rozijnenbrood gevuld met 

spijsroom en kersen, 

6-8 personen

6,95

19 februari t/m 4 maart2 WEKEN GELDIG

Bij besteding van € 7,50

Berliner bol

1,00

19 februari t/m 4 maart2 WEKEN GELDIG

11 worstenbroodjes

11,11

2 WEKEN GELDIG

19 februari t/m 4 maart

elluf, elluf
allaaf, allaaf…

MAANDAG 3 MAART

zijn al onze winkels GESLOTEN.

DINSDAG 4 MAART

zijn alleen onze winkels in

Sint Oedenrode, Son en 

Schijndel GEOPEND  

VAN 9.00 TOT 13.00 UUR.

Onze  andere winkels zijn dan gesloten.

www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOPHertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Bunders 84, VEGHEL   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   -   Markstraat 15, UDEN elluf, elluf
elluf

Subsidieverzoek onderhoud knoptorenkerk gehonoreerd

Het subsidieverzoek voor de jaren 
2014 tot en met 2019 is gehono-
reerd. Hierdoor zijn 50% van de 
verwachte groot onderhoudskosten 
voor de komende zes jaar gedekt. 

Al enkele jaren probeert Stichting 
Knoptorenkerk subsidie van de rijks-
overheid te krijgen voor het onder-
houdsplan van de Knoptorenkerk. 
Na enkele jaren achter het net ge-
vist te hebben is het subsidieverzoek 
voor de jaren 2014 tot en met 2019 
eindelijk gehonoreerd. Hiermee 
zijn de verwachte onderhoudskos-
ten voor de komende zes jaar voor 
50% gedekt. De resterende 50% 
verwacht de Stichting door verhuur 
en exploitatie van de Knoptorenkerk 
bijeen te krijgen.

Actie ‘Vrienden van de Knoptorenkerk’
Om de kerk voor gebruikers aan-
trekkelijker te maken,  is het nood-
zakelijk dat ook de binnenzijde van 
de kerk een opknapbeurt krijgt. Het 
realiseren van een nieuwe toilet-

groep die beter is afgestemd op gro-
tere groepen bezoekers, staat hoog 
op het verlanglijstje.  Enkele andere 
wensen zijn de modernisering van 
de geluidsinstallatie, nieuwe gor-
dijnen, stuc- en schilderwerk, een 
tochtportaal in de torenhal, etc.
Om aan deze wensen te kunnen 
voldoen zijn de ‘Vrienden van de 
knoptorenkerk’ in het leven geroe-
pen. Particulieren en bedrijven uit 
Sint-Oedenrode en omgeving die 
de Knoptorenkerk een warm hart 
toe dragen kunnen ‘Vriend’ wor-

den door een jaarlijks schenking 
van minimaal €50,=. Een bijkomend 
voordeel is dat de Stichting door de 
belastingdienst is aangemerkt als 
Algemeen nut beogende instelling 
(ANBI-instelling), waardoor schen-
kingen fiscaal aftrekbaar zijn gewor-
den met een extra giftenaftrek.

Meer informatie over de ‘Vrienden 
van de Knoptorenkerk’ of de ANBI-
regeling is te vinden op 
www.knoptorenkerk.nl of op te vra-
gen via info@knoptorenkerk.nl. 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 20/02  t/m wo 26/02/2014
Mandela Long Walk To Freedom (€7,50) za. 21:00 Toscaanse Bruiloft (€ 7,50) do/

ma/wo 20:00 vr 19:00 & 21:15  za. 18:45 zo. 19:30  De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) vr. 
16:45 za. 15:45, zo. 14:30 & 17:00 K3 Dierenhotel (€ 6,50) za. 13:30 zo. 12:15, wo. 

13:45 u. Mr. Peabody & Sherman 2D NL (€ 6,50) za. 11:30, zo. 10:15, wo 15:45
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : The Butler (€6,00)  do/vr 14:00 

LADIES NIGHT: Hartenstraat (€ 13,50) wo. 12 maart 20:00 PRIJZEN : p.p. basis 
zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 GRATIS KOFFIE/THEE bij Biobest 50+ 

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel!! De absolute top!
Beemsterkaas exclusief jong belegen 500gr € 4,95 
kom proeven!

Kaasstunt!! 
Noord-Hollands belegen Kaas 500gr  € 5,25 
natuurgerijpt

De lekkerste light kaas
Beemsterkaas exclusief 25+
Extra belegen 500gr   € 6,95
Natuurgerijpt

Recht van de boerderij
Boerenpracht vol belegen kaas 500gr  € 6,45 
puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren
Vers van het mes
Ardenner boterhamworst 100gr  € 1,09
Leverkaas 100gr    € 0,99
Runderrookvlees 100gr   € 2,19

Nieuw!! 
Boerenachterham 200gr halen   
100gr betalen     € 2,49

Iedere vrijdag 
ouderwets Schouwgerookte Ham 100gr € 2,29

V.l.n.r. Henriëtte van den Berk, Johan 
Zwart, Wilbert van Susante, Ton van 
den Enden, beheerder Peter de Koning 
en Derk de Bruijn.
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

*A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 S

ta
n

d
aa

rd
 e

n 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 i.
c.

m
. e

en
 

*A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 S

ta
n

d
aa

rd
 e

n 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 i.
c.

m
. e

en
 

*A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 S

ta
n

d
aa

rd
 e

n 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 i.
c.

m
. e

en
 

ja
ar

co
nt

ra
ct

. N
a 

6 
m

aa
n

d
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 S
ta

n
d

aa
rd

 €
 6

8
,-

/ m
n

d 
en

 v
o

o
r 

ja
ar

co
nt

ra
ct

. N
a 

6 
m

aa
n

d
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 S
ta

n
d

aa
rd

 €
 6

8
,-

/ m
n

d 
en

 v
o

o
r 

ja
ar

co
nt

ra
ct

. N
a 

6 
m

aa
n

d
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 S
ta

n
d

aa
rd

 €
 6

8
,-

/ m
n

d 
en

 v
o

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 P
re

m
iu

m
 €

 8
8

,-
/ m

n
d

. D
e 

p
ri

js
 v

an
 A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 In

st
ap

 is
 €

 5
8

,-
/ m

n
d

. 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 €
 8

8
,-

/ m
n

d
. D

e 
p

ri
js

 v
an

 A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 In
st

ap
 is

 €
 5

8
,-

/ m
n

d
. 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 P
re

m
iu

m
 €

 8
8

,-
/ m

n
d

. D
e 

p
ri

js
 v

an
 A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 In

st
ap

 is
 €

 5
8

,-
/ m

n
d

. 
K

ijk
 v

o
o

r 
d

e 
be

sc
h

ik
ba

ar
h

ei
d 

en
 v

o
o

rw
aa

rd
en

 o
p 

kp
n

.c
o

m
/g

la
sv

ez
el

K
ijk

 v
o

o
r 

d
e 

be
sc

h
ik

ba
ar

h
ei

d 
en

 v
o

o
rw

aa
rd

en
 o

p 
kp

n
.c

o
m

/g
la

sv
ez

el
K

ijk
 v

o
o

r 
d

e 
be

sc
h

ik
ba

ar
h

ei
d 

en
 v

o
o

rw
aa

rd
en

 o
p 

kp
n

.c
o

m
/g

la
sv

ez
el

/mnd*

58.-
eerste 

6 maanden

68.-

Alles-in-1 Glasvezel 
Standaard boordevol 

gratis extra’s

kpn.com/glasvezel | kpn winkel | 0800 0115

Zang, dans en humor bij “BSO Dommelclub got talent”
De kinderen van BuitenSchoolseOp-
vang De Dommelclub  hadden zich 
flink uitgedost en van tevoren goed 
gerepeteerd.  Zes acts werden opge-
voerd door kinderen van de Odaschool 
en van basisschool Dommelrode. Elf 
kandidaten deden hun uiterste best 
om de aandacht van het publiek te 
trekken. Sommigen in groepsverband, 
anderen alleen. Iedereen had wel een 
talent en schaamde zich niet om dat 
op het podium te tonen. 

De optredens vermaakten de toe-
schouwers kostelijk en maakten het 
de jury – waaronder een kind van De 
Springplank- alleen maar lastiger.  Ook 
buiten het podium kwamen de talen-
ten goed van pas als fotograaf en ge-
luidsman. Een jongen van basisschool 
Kienehoef benutte zijn talent als 
cameraman. Spaanse dansjes, mop-
pentappen, zingen en kunstjes. Geen 
enkel talent was de buitenschoolse op-
vang vreemd. Maar bij een wedstrijd 
kan er maar één de beste zijn.

Nu was dit nog niet het geval, want 
de deelnemertjes streden nu nog maar 
voor de halve finale. De gelukkigen die 
hierbij aanwezig mochten zijn, kregen 
hun naam na afloop van de jury te ho-
ren. De “verliezers” kregen een mooie 
medaille en een warm troostapplaus. 
De winnaars waren Sjors (moppentap-
per, vertelde zelfbedachte grapjes), 
Ilse (playbackte), Lana (deed kunstjes 
met een lint) en het viertal Lieke, Iris, 
Britt en Eva (zongen live en dansten 
zonder muziek). 

19 maart is de halve finale. Een locatie 
is nog onbekend. Volgens één van de 
medewerksters kan deze in Eindho-
ven, Boxtel, maar ook gewoon weer 
in Rooi plaatsvinden. Voor de hele fi-
nale is ook al een datum geprikt. Deze 
vindt op 16 april plaats.

Polsbandje voor jongeren 
tussen 18 en 25 jaar

Rooise Horeca 
neemt verant-
woordelijkheid
Gezien het feit dat er per 1 januari 
2014 een nieuwe drank- en horeca-
wet is ingegaan waarbij er geen al-
cohol geschonken mag worden on-
der 18 jaar, neemt de Rooise Horeca 
maatregelen. Ben je tussen de 18 en 
25 jaar dan ontvang je bij alle Rooise 
Horecabedrijven een polsbandje*. 

Kortom, geen twijfel maar lekker 
duidelijk!
*In de Rooise horeca :
-  geen ID = geen polsbandje = geen 

alcohol.
-  beschadigde bandjes worden niet 

geaccepteerd.
-  nieuwe bandjes verkrijgbaar in alle 

cafés.
-  bij misbruik en/of weder verstrek-

king van alcoholische dranken zal 
er worden gehandhaafd. 

Onder de 18 jaar schenken wij geen 
alcohol. Ben je tussen de 18 jaar en 
25 jaar  dan vragen wij om jouw ID 
en je ontvangt gratis ‘n polsbandje. 
“Als Rooise horeca hebben wij bij 
elkaar gezeten om een goede in-
vulling te geven aan de nieuwe 
drank en horecawet en we menen 
er goed aan te doen om polsbandje 
uit te geven”, aldus Fred van Rooij, 
Voorzitter van de Rooise Horeca-
munt. “Zo schep je voor iedereen 
duidelijkheid en krijg je minder dis-
cussie.“ De polsbandjes zijn ver-
krijgbaar bij de Rooise Horeca en 
als je tussen de 18 en 25 jaar bent, 
krijg je op vertoon van je ID gratis 
en voor niets een polsbandje. De 
Rooise Horeca ontvangt U graag 
gastvrij.    
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Lokale liberalen, voor ons Rooi!
- Strak financieel beleid zonder lastenverhoging

- Afvalstoffenheffing omlaag

- Stoppen met bezuinigen op wegen
lokaleliberalen.nl

@vvdrooi

Volg ons ook via:

- Bruisend centrum, gratis parkeren

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Vrijwilligers gezocht om jeugd te begeleiden
Informatiebijeenkomst heropening 
jeugdhonk “Het Pluugske”

De Dorpsraad Boskant nodigt ieder-
een uit voor een informatieavond 
op woensdag 26 februari. Deze 
begint om 19.00 uur in het nieuwe  
Pluugske. Op deze avond wordt sa-
men met ouders en kinderen door 
middel van eigen inbreng, ideeën 
en adviezen, gekeken hoe de invul-
ling van het nieuwe gebouw voor 
jeugdhonk “Het Pluugske” het best 
gestalte kan krijgen.

De gemeente had besloten om het 
gebouw waar “Het Pluugske” ge-
vestigd zat per 31 december 2013 
te sluiten. De Dorpsraad vond dat 
er wel een alternatief moest komen 
en heeft dit in goed overleg met de 
gemeente gevonden. Het nieuwe 
gebouw zal een multifunctioneel 
karakter krijgen, waarbij jeugd, ou-
deren, de zorg, welzijnsinstellingen 
en alle andere inwoners hun plaatsje 
kunnen krijgen. 
Tijdens de mooie afscheidsavond in 
het voormalige gebouw is er onder 
genot van een drankje en een lekker 

stukje taart door de Dorpsraad aan-
gegeven dat het nieuwe onderko-
men mogelijk het voormalig EHBO 
gebouw zou worden. Er moesten 
echter nog wat zaken met de ge-
meente worden kortgesloten. Dit 
is inmiddels gebeurd en er kan een 
doorstart worden gemaakt in het 
voormalige EHBO gebouw. 

Tevens worden er nog vrijwilligers 
gezocht. Mensen die iets willen be-
tekenen voor de jeugd en het nieu-
we gebouw. Alle hulp is van harte 
welkom, maar er is extra vraag naar 
de wat “oudere” jeugd, zodat deze 
ook bij het initiatief wordt betrok-
ken. Ook kan de nieuwe opzet of 
exploitatie van het gebouw moge-
lijk een onderwerp voor Boskantse 
studenten zijn. Iedereen is van harte 
welkom op de informatieavond in 
het nieuwe onderkomen, maar moet 
zich vooraf wel opgeven. Dit kan 
per e-mail: will.mirna.hanegraaf@
online.nl of telefonisch via het num-
mer 06-10578138.

Evenementenbeleid: kritiek op verhogen geluidsnorm
Een bruisend centrum, dereguleren, 
verantwoordelijkheid overlaten aan 
degenen die het betreft. Op het 
eerste gezicht past de dynamiek 
van het Rooise evenementenbeleid 
naadloos in de speerpunten van het 
college. Meer evenementen vergun-
ningvrij, in meer straten toegestaan, 
ruimere openingstijden en geluids-
normen. Maar vooral dat laatste kon 
er bij sommige horeca-buren niet in, 
zo bleek donderdagavond tijdens de 
vergadering van de voorbereidings-
commissie.

Twee omwonenden hadden spreek-
recht aangevraagd, in de ijdele hoop 
dat de commissie een stokje zou 

steken voor de plannen van het col-
lege. Een van hen, de heer Berkel-
mans, woont vlak bij café ’t Straotje. 
Hij zou met de nieuwe exploitant 
gaan praten, maar ventileerde zijn 
ongenoegen over de afgelopen Ker-
mis. “Ik gun iedereen het plezier met 
Kermis, maar wij hebben tot drie uur 
’s nachts lallende mensen op straat 
die met fietsen en losliggende straat-
stenen gooien. Wie van u kent de 
situatie op deze locatie op dat mo-
ment?” Alleen Jos Wijn (DGS) zei 
daar ja op. “Wij zijn er toen geweest. 
Er was heel veel geluid toen de deur 
van ’t Straotje open ging. Maar de 
overlast van mensen viel erg mee. 
Er stond ook een beveiligingsman. 

Maar we gaan er nog een keer te-
rug” aldus Wijn.

Burgemeester Peter Maas was er 
niet zo van overtuigd dat het volu-
me per saldo hinderlijker zou worden 
dan voorheen. De nieuwe normen 
worden landelijk geaccepteerd. Het 
aantal dB(A), waarmee midden- en 
hoge tonen worden gemeten, wordt 
verhoogd maar het aantal dB(C), 
waarmee het volume van lage tonen 
wordt uitgedrukt, zal voortaan strik-
ter worden begrensd. En vooral die 
lage tonen veroorzaken de grootste 
geluidhinder. Overigens voldoet ’t 
Straotje volgens hem volledig aan de 
gestelde eisen.

De Beurs krijgt opknapbeurt
Grand-café en Zalencentrum de 
Beurs krijgt een opknapbeurt. Na 
een lange periode van wachten 
gaat Bavaria binnenkort beginnen 
met het opknappen en schilderen 
van de buitenkant. Daarna komt 
de binnenkant aan de beurt. Vorig 
jaar is het café gepimpt en nu zijn 
de zaal en het tussenzaaltje aan de 
beurt.

Het belangrijkste aspect is de lucht-
behandeling. Er komt zowel een 
nieuwe verwarming als een nieuwe 
airconditioning. De verbouwing 
die hiermee gepaard gaat, gaat De 
Beurs combineren met de aanpas-
singen in de zaal. Tevens hebben 
is er een interieuradviesbureau in 
de hand genomen om de styling 
te bekijken. Buiten deze zichtbare 
veranderingen is de horecagele-
genheid ook weer druk bezig om 
evenementen te bedenken en or-
ganiseren voor alle leeftijden.

Tijdens carnaval heeft De Beurs 
weer een uitgebreid programma. 
BZB op maandagmiddag, wegens 
groot succes de Amsterdamse mid-
dag in de benedenzaal en ’s avond 
DJ Matsou Matsou van Oh Oh 
Cherso. Ook na carnaval staat er 
veel op het programma: o.a. Tri-
bute To The Cats Band, Meezing 
middag met de Rooi Tulpen, Re-
member en Lijn 7. Voor specifieke 
tijden en data’s kijk op www.de-
beursrooi.nl Er blijkt onder de in-
woners van Sint-Oedenrode nogal 
wat onduidelijkheid te bestaan be-
treffende de mogelijkheden bij De 
Beurs. 

Nog steeds kunt u bij de Beurs te-
recht voor feesten, partijen, ver-
gaderingen, condoleances zoals 
voorheen. Dus ook na carnaval 
blijft De Beurs het bruisende mid-
delpunt van de Rooise samenle-
ving

advertorial
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Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Basisschool Dommelrode presenteert nieuw logo

De jongste (Tijn) en oudste (Bart) 
leerling van basisschool Dommel-
rode staan voor het gouden doek. 
Medeleerlingen, leraren, ouders en 
andere belangstellenden vullen het 
schoolplein om getuigen te zijn van 
het bijzondere moment. Directeur 
Enny Kuijpers houdt een korte toe-
spraak. Spannende muziek klinkt 
uit de speakers op het schoolplein 

en de twee jongens pakken de 
aan het doek bevestigde touwtjes 
stevig vast. Er wordt afgeteld. Bij 
“nul” trekken ze het gouden doek 
omlaag en komt het nieuwe logo 
van de school tevoorschijn.

“Samen maken we school”, is de 
spreuk die centraal staat in het 
nieuwe beeldmerk van basisschool 

Dommelrode. Drie bolletjes vor-
men een driehoek. Ze hebben ieder 
een eigen kleur. Groen staat voor 
de kinderen, tevens ook het be-
langrijkste voor de school. Daarom 
is de letter “O” van Dommelrode 
ook groen gemaakt. Blauw staat 
voor de ouders en rood voor de 
leerkrachten. In het midden “om-
helzen” drie andere tekens elkaar. 

Theatervoorstelling ‘Zuivere Koffie’
Op zaterdag 29 en zondag 30 maart 
speelt t’ Roois Theater de voorstel-
ling “Zuivere Koffie”. Dit vindt 
plaats in Cultureel Centrum Mariën-
dael in Sint-Oedenrode.  De regie is 
in handen van  Suzanne van Straten. 
De kosten voor de voorstelling zijn 
€ 7,50. Op zaterdag wordt het the-
aterstuk opgevoerd om 20.15 uur 
en op zondag op 14.30 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de deur. 

Vader, oom en vriend Frans is over-
leden en gevonden onder een appel-
boom. Tijdens zijn koffietafel wordt 
er door alle aanwezigen gespecu-
leerd over zijn dood. Hoe is hij aan 
zijn einde gekomen? Was het de 

blauwalg in het zwembad? Is hij ge-
stikt? Heeft iemand hem toch omge-
legd? Iedereen heeft zijn eigen idee-
en over Frans en ze hebben allemaal 
een motief om hem te vermoorden. 
Maar wie heeft het gedaan, en is hij 
eigenlijk wel vermoord?

Zuivere Koffie is een verrassende 
voorstelling over een, normaalge-
sproken, zwaar onderwerp. Door 
humor en onverwachtse wendingen 
is de voorstelling geen zware kost 
meer, maar erg vermakelijk en mee-
slepend.  Het publiek zal tot op het 
laatste moment een spannende en 
onvoorspelbare voostelling  met een 
onverwacht einde meemaken.  

Filmtheater Mariendael

La Meglio Gioventù

Afgelopen zaterdag verkeerde  
Mariendael het grootste deel van de 
dag in Italiaanse sferen. Op het witte 
doek verscheen: La Meglio Gioventù, 
een vrij omstreden film over een 
Italiaanse familie vanaf de jaren 60 
tot begin deze eeuw. De film duurde 
wel zo’n 6 uur. Vandaar dat er een 
heel programma omheen was op-
gesteld. Wie zich echt in Italianer 
sferen wilde dompelen, kon de hele 
film volgen en ook nog genieten van 
Italiaans buffet.

“Je kunt niet zomaar 6 uur naar 
een film kijken, dus dan maak je er 
maar een feestje van”, aldus Jef De  
Schepper. Samen met Mieke van den 
Hoek verzorgt hij al twee seizoenen 
lang het filmtheater en sinds kort 
heeft ook Alfred Kempe zich bij hen 
gevoegd. Mieke: “We proberen met 
de filmclub altijd bijzondere films te 
draaien, niet zomaar een film die je 

thuis ook gemakkelijk kunt zien.”

 Het bleek een geslaagd geheel. “Het 
is vandaag net even vakantie”, vond 
de een. “Iedereen blijft gewoon lek-
ker hangen. Dit is echt heel relaxt. 
Bovendien wordt er heel goed voor 
ons gezorgd. Ze hebben zelfs kus-
sentjes geregeld voor op de stoelen.”  
Henriëtte en Hanny vonden de film 
bijzonder indrukwekkend: “Hij neemt 
je helemaal mee in die tijd.” Ook Ja-
net beaamde dat. Zij had de film al 
eens eerder gezien, maar vond het 
geen straf om hem nog eens te be-
kijken. “Het is inhoudelijk een boei-
ende film, die een hele periode van 
de Italiaanse geschiedenis bestrijkt. Je 

ziet twee heel verschillende 
kanten van de maatschappij. Toch 
trekt mij vooral de mooie verhouding 
tussen de mensen onderling. Dat 
vind ik heel erg mooi. Dan zie je hoe 
hecht die Italiaanse families zijn.”

La Meglio Gioventù; een omstreden 
film om de directe manier waarop 
één enkele Italiaanse familie het ty-
pisch Italiaanse leven van dat mo-
ment laat zien. En waarschijnlijk juist 
daarom zo’n boeiend geheel. De vol-
gende film staat al weer binnenkort 
op stapel. Op 27 februari vertoont 
Mariendael de film Jagten. Voor 
slechts € 4,- kunt u genieten van een 
heerlijk avondje uit in eigen dorp.

Kinderproductie “Roodkapje” 
Toneelvereniging Mariahout

Toneelvereniging Mariahout komt naar Cultureel Centrum Mariendael.
3 augustus zullen zij te zien zijn met de toneelvoorstelling “Roodkapje”.

Aanvang: 15:00
Entree: €4,50
Alle leeftijden

Laan van Henkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 - 474031 - www.mariendael.nl - info@mariendael.nu

/03 
AUG

Aanvang: 15:00

De gedachte hierachter is dat de 
school vreedzaam is. Ieder teken 
geeft een pijler van het onderwijs 
weer. Dit zijn relatie (ik hoor er-
bij), competentie (het lukt me) en 
autonomie (ik kan het zelf). Er is 
specifiek gekozen voor de kleuren 
rood en blauw, omdat ze op de bui-
tenkant van de school terugkomen. 
Groen is de belangrijkste, want het 
is de hoofdkleur van Stichting voor 
Katholiek Onderwijs Sint-Oeden-
rode (SKOSO), waar Dommelrode 
onderdeel van is. De gehele com-
binatie van alle vormen en kleuren 
maakt het logo speels, kindvriende-
lijk, vrolijk en modern.

Enny Kuijpers laat weten dat het 
kunstwerk (de aardbol) aan de zij-

kant op het schoolgebouw gewoon 
blijft. “Het hangt er al sinds 1968 
en werd eerst door ons als logo ge-
bruikt. Maar we willen ook met de 
tijd meegaan en daarom hadden 
we besloten iets nieuws te beden-
ken. We gingen samen met Licis 
Vormgeving en de ouderraad rond 
de tafel. Dankzij onze sponsor Ant-
wan Kuis van Printservice is het hui-
dige resultaat nu te bewonderen.”

Dat de school geen half werk le-
vert, blijkt uit de afsluiting van de 
onthulling. Alle leerlingen uit groep 
drie tot en met acht krijgen meteen 
hun nieuwe rapport met het nieu-
we logo mee. Ook krijgt iedereen 
een memoblokje en pen met het 
beeldmerk.
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Start voorjaar modeseizoen met 

topmerken voor vriendenprijsjes
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Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Nieuw in onze collectie 

Selected Homme
3 overhemden 
voor slechts 99,95

Nieuw in onze collectie 

LTB Jeans vanaf 69,95

2 Jeugd in Actie
2.2 Hulp

Detective Rien Raavens krijgt van 
Bart, vader van de 18-jarige Rik, 
de opdracht om uit te zoeken wat 
deze jongen met zijn vrienden in 
zijn schild voert. Bart vreest dat hij 
een aanslag voorbereidt. 

Rien weet het zeker, voor deze 
opdracht heeft ze hulp nodig. Ze 
heeft iemand nodig die net zo slim 
en computervaardig is als de jon-
gelui naar wie ze onderzoek doet. 
En die ze kan vertrouwen. Er is in 
haar omgeving maar één persoon 
die hiervoor in aanmerking komt: 
haar achternichtje, de kleindochter 
van haar moeders zus tante Mien-
tje. Steffie Peute is 16 en woont in 
Eindhoven. Stef of Peut, zoals ze 
zichzelf noemt, heeft haar al vaker 
laten weten dat ze het ‘kei cool’ 
vindt dat Rien van speurwerk haar 
beroep heeft gemaakt. Zij zal vol-
gens Riens inschatting makkelijk 
aansluiting kunnen vinden bij het 
vriendengroepje. Stef hoeft inder-
daad niet overgehaald te worden 
blijkt als Rien een bezoek aan de fa-
milie in Eindhoven brengt. Ze snapt 
meteen wat er van haar gevraagd 
wordt. Alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld is: ‘Okay, dui-
delijk. Ik ga dus binnendringen en 
info scoren.’ Binnen de kortste ke-
ren krijgt Rien van haar bericht dat 
ze via Facebook contact heeft met 
Rik en dat ze met hem een afspraak 

gaat maken.

In Eindhoven spreekt Rien ook tan-
te Mientje, de oma van Stef. Van 
haar hoort Rien tot haar verrassing 
dat Ans in het begin na de emigra-
tie nog wel eens een brief stuurde. 
Op de weg naar huis bedenkt Rien 
dat ze niet langer moet aarzelen 
maar in actie moet komen en gaan 
speuren naar de verdwijning van 
haar zus. Ze weet van haar vader 
dat de destijds 17-jarige Ans op die 
bewuste zaterdag met de bus van-
uit hun woonwijk naar het centrum 
van Johannesburg is gegaan. Ans 
was inderdaad in de bus gesigna-
leerd, maar vanaf haar aankomst 
in de stad, liep ieder spoor dood. 
Iedereen had intensief gezocht en 
haar foto en signalement waren 
in kranten verspreid. Ans bleek 
van de aardbodem verdwenen. 
Vader vertelde dat Ans altijd haar 
eigen gang ging. In het eerste jaar 
na de verhuizing had ze met haar 
ziel onder de arm gelopen want ze 
miste Nederland en haar vrienden. 
Maar een half jaar voor haar ver-
dwijning leek ze ineens haar draai 
gevonden te hebben. Ze had vrien-
dinnen en ging op stap zoals alle 
jongeren doen. Die middag had 
ze tegen haar ouders gezegd dat 
ze met vriendinnen ging winkelen. 
‘Houdoe, tot vanaand’, was haar 
laatste groet in een mengeling van 

Brabants en Afrikaans. Rien herin-
nert zich het gesprek met haar va-
der. Zijn woorden  hameren in haar 
hoofd: ‘Ons Ans is nooit bij haar 
vriende aangekom. Ons Ans is vir 
altyd verdwyn.’
Op haar stoel voor het raam zet 
Rien alles wat ze hoorde van va-
der en tante Mientje nog eens op 
een rij en weet dan wat ze moet 
doen. Ze neemt contact op met 
Dirk, haar jongere broer, die nog in 
Zuid-Afrika woont. Dirk heeft Ans 
nooit gekend. Hij is in 1975 gebo-
ren, een jaar na haar verdwijning. In 
de e-mail aan haar broer schrijft ze:  
‘Dirk, die verlede het my ingehaal. 
Ans sit in my kop. Ek wil meer oor 
haar saak weet. Wil jy my help?’ Ze 
vraagt haar broer om navraag te 
doen bij de politie naar het dossier 
dat met de verdwijning van Ans te 
maken heeft. 

Die avond belt Stef, ze klinkt pa-
niekerig: ‘Rien, ik heb berichten 
van Rik onderschept. Ik stuur ze je 
meteen toe. Het is inderdaad ern-
stig.’ Ze schreeuwt:  ’ze zijn bezig 
met een bom!’

Wordt vervolgd
Door S. Coops 
(met  goedvinden van Rien 
Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Gemeente Sint-Oedenrode 75e 
partner voor Aantwerk

MVO-platform Aantwerk heeft haar 
75e partner begroet: Gemeente Sint-
Oedenrode. Sinds de oprichting in 
april 2013 is het aantal werkgevers 
dat zich aangesloten heeft bij het net-
werk zeer snel gestegen. Steeds meer 
bedrijven en instellingen vinden het 
belangrijk om maatschappelijk verant-
woord te ondernemen. Zij kunnen dit 
via Aantwerk uitdragen. De 75 part-
ners van Aantwerk zetten zich actief 
in voor de onderkant van de arbeids-
markt.    

De partners van Aantwerk zijn zeer uit-
eenlopende bedrijven, organisaties en 
instellingen: eenmansbedrijven, grote 
internationale ondernemingen, semi-
overheidsinstellingen en gemeenten. 
Bij de evenementen van Aantwerk 
ontmoeten zij elkaar en raken ze ge-
inspireerd om zich in te zetten voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. René Dekkers, wethouder 

van de gemeente Sint-Oedenrode en 
lid Algemeen Bestuur WSD: “Het is 
goed dat er Aantwerk is, een netwerk 
voor ondernemers en gemeenten, die 
natuurlijk zelf ook  werkgever zijn. In 
dit netwerk ontstaan initiatieven om 
iedereen een kans te geven aan het 
werk te gaan, iedereen doet mee!”

Aantwerk is een initiatief van WSD. Zij 
richtte de stichting Aantwerk in 2013 
op samen met 14 founders. De aanlei-
ding was de toenemende interesse in 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen van de overheid en het bedrijfs-
leven. Aantwerk richt zich specifiek op 
mensen met een arbeidsbeperking. 
Om hen naar zo regulier mogelijk werk 
te kunnen begeleiden, zijn er steeds 
meer werkplekken in het bedrijfsleven 
nodig. De 75 werkgevers die sinds de 
start van de Stichting partner zijn ge-
worden, komen vooral uit de driehoek 
Eindhoven-Den Bosch-Tilburg.

Reanimatiemarathon/Estafette

Zaterdag 8 maart houdt Rooi Hart-
safe voor verenigingen & bedrijven 
iets speciaals. Om te demonstreren 
dat reanimeren een spannende en 
inspannende activiteit is, organise-
ren zij een “Reanimatiemarathon”.

Verenigingen worden uitgenodigd 
om met een ploeg/team van b.v. 3 
of 4 personen gedurende  20 minu-
ten te reanimeren. Een docent zal 
daarbij aanwijzingen geven. Na 20 
minuten komt een andere vereniging 
aan de beurt (Reanimatie Estafette). 

Zo proberen ze gedurende vier uren 
deze middag de reanimatiepop con-
tinu te reanimeren. Een geweldige 
uitdaging om aan deel te nemen. 
Als premie op deelname stelt Rooi 
Hartsafe per vereniging/bedrijf twee 
vouchers voor een gratis cursus “Re-
animatie met AED” ter beschikking, 
ter waarde van € 30,- elk. Opgave 
voor deelname kan gedaan worden 
per e-mail: aed@rooihartsafe.nl  vóór 
1 maart 2014. Zij wachten met span-
ning op een aanmelding vanuit uw 
vereniging of stichting. Ook vragen 
zij EHBO/BHV ers deze dag tussen 
13.00 & 17.00 uur naar de brand-
weerkazerne te komen voor aller-
lei informatie op het gebied van de 
“Burgerhulpverlening”. 



Woensdag 19 februari 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 

MooiRooikrantDe8 

Mooi op  leeftijd
Zomerprogramma 2014 fi etsclub PVGE volledig rond

Het zomerprogramma 2014 van de 
fietsclub PVGE bestaat dit jaar uit 
drie pijlers: 
Allereerst houdt de fietsclub zijn zo-
mer fietsdriedaagse op de Utrechtse 
Heuvelrug.

Hiertoe wordt verbleven op een 
landgoed, waarbij een zeer aantrek-
kelijk  arrangement is overeengeko-
men, zowel qua kwaliteit als prijs-
technisch.
Vanuit deze standplaats wordt 3 

dagen gefietst naar verschillende 
punten zoals naar Wijk bij Duur-
stede, een heerlijk oud stadje met 
de waterkruising Oude Rijn en het 
Amsterdam Rijnkanaal, een tocht 
richting het oosten van Utrechtse 
Heuvelrug met Rhenen als eindpunt 
en de laatste dag richting de bossen 
noordwaarts.
Een tweede pijler zijn de maande-
lijkse fietstochten, waarbij bestem-
mingen worden aangedaan zoals 
Oirschot met H. Eik, Grave / Cuijk, 
Gemert, de Lingeroute in de buurt 
van Gorinchem, Boxtel / Liempde, 
omgeving Breda en Helmond /  
Mierlo.
De derde pijler is in 2014 de viering 
van het 30 jarig bestaan van de fiets-
club, waarbij de fietstocht wordt be-
eindigd met een barbecue.
Kortom 2014 wordt weer een mooi 
jaar, waarbij veel te beleven is.. 
Verdere informatie bij Herman 
Hendriks, coördinator fietsclub, 
tel.:0499-473042, 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Carnavalszitting 50+ in Odendael

Op woensdag 26 februari houden 
de gezamenlijke KBO’s  in Sint-
Oedenrode samen met Stichting 
Papgat en Brabantzorg Odendael de 
jaarlijkse Culturele dag. Dit gebeurt 
door middel van twee zittingen.

De eerste zitting is ‘s middags om 

14.00 uur en de tweede ‘s avonds 
om 19.00 uur. Het betreft de 50+ 
Carnavalszitting waar een groot 
aantal plaatselijke artiesten zullen 
optreden die onder andere begin 
januari op de Rooise zittingen hun 
zang, dans en tonpraat  brachten. 
Het belooft weer een geweldige 
happening te worden.
Ook jeugdprins Willem zal in de 
middag samen met zijn gevolg een 
bezoek brengen. In de avond komen 
Prins Erwin pap d’n urste en zijn ge-
volg ook even langs. Speciale gast 
is Doruske Diependael die ook deze 
keer zijn belevenissen komt vertel-
len. De regie is dit jaar in handen van 
Marga van Acht.
Kaartjes kosten € 7,50 en kunnen op 
vrijdag 21 februari in Odendael tus-
sen 10.00 en 11.30 uur gekocht wor-
den. Uw entreebewijs is inclusief 1 
kopje koffie/thee en 2 consumpties.

Dansen met orkest Piet de Koning
Op Carnavalszaterdag 1 maart 
houdt KBO Sint-Oedenrode in sa-
menwerking met Odendael een 50+ 
dansavond in de Ontmoeting te 
Odendael met live muziek van or-
kest Piet de Koning.

Orkest Piet de Koning verzorgt lek-

kere dansmuziek en is ook prettig 
om gewoon naar te luisteren. Carna-
valstenue mag maar hoeft niet. Hebt 
u dus zin in een lekker avondje uit 
met zang en dans? Kom dan zater-
dag 1 maart naar de Ontmoeting in 
Odendael. Vanwege carnaval is de 
entree voor deze avond gratis.

KBO bezoekt Philipsmuseum in 
Eindhoven
De cultuurclub van de KBO houdt 
op donderdag 20 maart een be-
zoek aan  het Philipsmuseum. Men 
dient uiterlijk om 13.15 uur in het 
museum aanwezig te zijn.

Het Philips museum is gevestigd 
op de historische locatie in het cen-
trum van Eindhoven waar Philips 
in 1891 de eerste gloeilamp heeft 
geproduceerd. Het Philips museum 
vertelt het verhaal over zinvolle 
innovatie en ambitieus onderne-
merschap van het bedrijf waarbij 
het verbeteren van het leven van 
mensen altijd centraal staat. Philips 
heeft dit museum gerealiseerd om-
dat wij trots zijn op de geschiedenis 
van onze onderneming en het biedt 
inspiratie voor de toekomst van ons 
bedrijf. Het museum laat de bezoe-
ker de opkomst en ontwikkeling 
van het wereldconcern beleven en 
geeft een blik op nieuwe innovaties 
en ontwikkelingen.

Expositie 50 jaar Compact Cas-
sette
Op 21 december 2013 opende het 
Philips museum een tijdelijke ten-
toonstelling om de vijftigste ver-
jaardag van het cassettebandje te 
vieren. Deze Philips uitvinding leeft 
nog steeds bij het publiek. Men kan 
weer de opnames op hun favoriete 
bandje beluisteren en herinnerin-
gen ophalen.

2014 in het teken van Philips 
Research 100 jaar
Dit jaar zal het Philips museum 
voornamelijk in het teken staan 
van 100 jaar Philips Research. 
Philips heeft uitvindingen op zijn 
naam staan om trots op te zijn. In 
het Philips museum zullen diverse 
activiteiten omtrent dit thema 
plaatsvinden. In het voorjaar wordt 
een Ipad-tour gelanceerd waarbij 
bezoekers een interactieve ontdek-
kingstocht maken langs vele Philips 
innovaties uit het verleden, he-
den en de toekomst. Info:  http://
www.philips-museum.com. Het 
Philipsmuseum : Emmasingel 31, is 
met het openbaar vervoer te berei-
ken, bus lijn 156 en lijn 157 vanuit 
Rooi; ga je met de auto, tegenover 
het museum kun je parkeren. 
www.philips-museum.com/route-
beschrijving.html

Als u desondanks problemen hebt 
met het vervoer, laat u dit dan 
even aan de organisatie weten, dan 
wordt er geprobeerd een oplossing 
te vinden. Meerijden kan dan voor 
€ 5,= p.p. Aanmelden kan tot 18 
maart a.s. bij Harry van Oorschodt, 
liefst per mail, (harry.vanoor-
schodt@gmail.com) òf telefonisch 
0413-477179 òf bij de plaatselijke 
voorzitter van de KBO. De entree-
prijs is € 6,- (65plus) anders € 8,- 
(museumkaart is niet geldig) 

Alzheimer Café
Op maandag 24 februari wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café Re-
gio ’t Groene Woud gehouden. Het 
thema van de avond is: De Magi-
sche wereld van Alzheimer
Mensen met dementie hebben be-
hoeften en verlangens als ieder-
een. Alleen uiten ze die anders dan 
voorheen. 

Over dit onderwerp schreef Huub 
Buijssen, psychogerontoloog en kli-
nisch psycholoog zijn laatste boek: 
De magische wereld van Alzheimer. 

In zijn lezing zal Buijssen vertellen 
over de diepere zin en betekenis die 
schuil gaat achter de vaak vreem-
de en zinloos lijkende uitspraken 
en gedragingen van mensen met 
dementie. Hij zal dit doen aan de 
hand van persoonlijke ervaringen. 
Telkens laat hij zijn duiding uitmon-
den in een tip of boodschap die het 
leven met en zorgen voor iemand 
met dementie lichter, aangenamer 
en vreugdevoller kan maken.
Vanaf 19:00 uur is iedereen van 
harte welkom. Het programma start 
om 19:30 uur en de avond wordt 
afgesloten om 21:30 uur. De toe-

gang is gratis.

 
Voor de gezellige 
      busreizen! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

25 Jaar lid van KBO Olland

Frans en Martina van der Velden 
(midden) en Nelleke Toelen werden 
dinsdagmiddag in de Loop’r tijdens 
de jaarvergadering in het zonnetje 
gezet door Riny Groot, voorzitter van 
KBO Olland. Dit om een bijzondere 
reden. Het trio is dit jaar namelijk al-

weer 25 jaar lid van de vereniging. 
In de tijd dat ze lid werden, moest 
je 65 zijn om je aan te mogen slui-
ten. Frans, Martina en Nelleke zijn 
volgens Riny al jaren trouwe leden. 
Ze heeft hen namens de vereniging 
bedankt voor de positieve en actieve 

bijdrage die ze geleverd hebben. Zo 
is Martina enkele jaren bestuurslid 
geweest. Behalve een bos bloemen 
voor de dames, speldde Riny ze alle 
drie een speldje op ter ere van het 
jubileum.

v.l.n.r.: Nelleke Toelen, Frans en Martina van der Velden en Riny Groot.
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Op weg naar Brazilië

Deze traktor werd afgelopen zon-
dagmorgen gesignaleerd in de buurt 
van Vressel. De eindbestemming is 

onbekend, maar het zou goed kun-
nen dat deze 'Oranje-fan' koers zet 
richting Brazilië...

Ik zoek een baan

Ik ben Mathelijne Smids, 41 jaar. 
Een zeer ervaren manager in de 
(semi-) non-profit branche. Na mijn 
opleiding HBO-SPH en post-HBO 
opleiding mid-
denkader- ma-

nagement voor zorg en welzijn heb ik jaren als mana-
ger in de kinderopvang gewerkt. Ik ben ook 1,5 jaar 
plaatsvervangend directeur geweest van een kinderop-
vangorganisatie. Ik heb 2 kindcentra opgericht en volg 
momenteel de Focusopleiding aan de OU: Strategie en 
Organisatie. Ik ben een resultaatgerichte people-mana-
ger, die in is voor een compleet nieuwe carrièrestap.  Ik 
ben op zoek naar een kleiner contract waarnaast ik ook 
mijn eigen activiteiten kan blijven ontplooien.
Nieuwsgierig? Mail me op mathar@upcmail.nl!

Mathelijne Smids

Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van DeMooi-
RooiKrant wil werkloze Rooienaren de kans geven om zich gratis te pre-
senteren via dit medium. Bent u werkloos en wilt u een oproep plaatsen 
in DeMooiRooiKrant? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.
nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit een duidelijke (pas)foto en 
een tekstbestand (maximaal 100 woorden). Vermeld uw contactgegevens 
in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u op 
kunnen nemen. 

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

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

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

Saar
13 februari 2014

dochter van: 
Anouk van Bakel 

& Thijs Geenen

haar trotse opa en oma

Ingrid 50 jaar: cadeau tractor rijden

Dorpsgenoot Ingrid Jansen werd vo-
rige week vrijdag 14 februari 50 jaar 

en op die dag ging een langgekoes-
terde wens eindelijk in vervulling. 

Tijdens het hardlopen bij Fortuna ’67 
heeft Ingrid meerdere malen geroe-
pen dat ze zo graag eens een keer 
tractor wil rijden. Rond 16.00 uur 
’s middags kwam het grote voertuig 
dan ook de straat in rijden. Een deel 
van de loopgroep was aanwezig om 
haar te feliciteren en haar wens in 
vervulling te zien gaan.

Ingrid was volledig verrast en 
meteen enthousiast, zoals alleen Ingrid 
dat kan zijn. Natuurlijk was het wel 
spannend om in zo’n groot gevaarte 
te rijden, maar ze reed verrassend ge-
makkelijk weg. Onderweg werd nog 
even gestopt voor een glaasje wijn en 
geheel ongeschonden kwam Ingrid 
weer terug thuis, waar de tractor vak-
kundig werd geparkeerd. Een cadeau 
om nooit te vergeten!

Foto: Hennie van Schijndel

SuperOpa of SuperOma van het jaar
Heb jij een echte SuperOpa of - Oma? 
Doet jouw opa of oma iets wel heel bij-
zonders, Is jouw oma of opa de liefste, 

stoerste, gekste, of op zijn of haar 
eigen speciale manier helemaal su-
per? Dan verdient jouw opa of oma 
misschien wel de titel: SuperOpa of 
-Oma van het jaar! 

Als je denkt dat jouw opa en/
of oma hiervoor in aanmerking 

komt, geef hem/haar dan op voor de SuperGrootouderVer-
kiezing 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 Facebookpagina van DeMooiRooi-
Krant mag iedereen stemmen. Rond de maand mei zal blij-
ken wie van deze ‘Superhelden’ gaat strijken met de titel 
SuperOpa of – Oma van 2014.

STEPHANIE 
30 JAAR!

PROFICIAT PA & MA

OOK DI MEIDJE 
WORDT 40

WILCO, PAUL EN 
DESPINA EN ELINITSA

De leukste baby van Sint-Oedenrode
Wessel Hulshof, doet mee aan de 
verkiezing ‘leukste baby van 2013’ 
van het Eindhovens Dagblad. In-
middels is hij gekozen tot leukste 
baby van Sint-Oedenrode. Nu gaat 
hij door naar de volgende ronde, de 
leukste baby van de regio. Stem-
men kan tot 24 februari 12.00u. 
Daarna wordt de allerleukste ED 
baby gekozen. CC DE LÈPKES 

FELICITEERT 

PAUL EN 
DENNIS 

VAN GRAND CAFÉ EN 
PARTYCENTRUM 

DE VRIENDSCHAP
MET HUN HUWELIJK

GESLAAGD !

aan de universiteit van Tilburg
Master of Science

PATRICK ROVERS
PROFICIAT !

Pap en Mam & Gertjan en Elle

GESLAAGD !

aan de universiteit van Tilburg

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
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nog   dagen

tot carnaval  
11PAPGAT JOURNAAL

Commissie 11-11

Voorzitter André van der Sanden
Deze commissie houdt ieder jaar op 
de zaterdag die het dichtst bij de 
11e van de 11e  is, het 11-11 bal. 
Dit is de aftrap van het nieuwe car-
navalsseizoen. 

De commissie bestaat  uit leden van 
stichting Papgat en carnavalsclubs 
uit Rooi en dat zijn; Marcel Nolle, 
Maria Lathouwers, Mariëlle van 
der Zanden, Ans Verbakel, Henry 
van der Zanden, Patrick Sanders, 
Claudia en André van der Sanden. 
We beginnen in het voorjaar/begin 
van de zomer met het bedenken van 
het thema voor het 11-11 bal. Na de 
zomervakantie gaan we aan de slag 
met het regelen van de advertenties 
voor in de krant en het maken van 
affiches voor de aankondiging van 
het 11-11 bal. Deze aankondiging  
wordt op verschillende plaatsen in 
Rooi opgehangen en op deze ma-
nier wordt aan het Rooise publiek 
kenbaar gemaakt wat het thema van 
het 11-11 bal is. Wat verder behoort 
tot de taken van de commissie 11-
11 is het hangen van het spandoek, 
het versieren van de zaal waar het 
bal gehouden wordt (de Prinskeu-
zecommissie zich kan richten op de 
onthullingact van de nieuwe prins en 
adjudant), het regelen van de ver-
snaperingen, de muziek en de kapel. 
Daarnaast  regelen wij als commis-
sie ook dat de familie van de nieuwe 

prins en adjudant in de tussenzaal 
mee kan genieten van de onthulling 
van het nieuwe koppel. Dit jaar heb-
ben wij het 11-11 bal voor de eerste 
keer samen met de jeugdstichting 
georganiseerd. Beiden prinsen wer-
den op deze avond onthuld. Voor de 
jeugdprins, zijn adjudant, de jeugd-
raad van elf en de nar is de aftrap 
van het seizoen nu gelijk aan dat van 
de “grote”prins en kunnen ze net zo 
lang genieten van het carnavalssei-
zoen. We kunnen wel zeggen dat de 
onthulling van 2 prinsen op 1 avond 
een succes was!

Kleurrijk Papgat

'Papgat kleurt Rood, Geel en Groen’

Na het succes van vorig jaar wil-
len we tijdens carnaval 2014 
het Papgat-gevoel door het hele 
dorp tot uiting laten komen. Heel 
Papgat zal Rood,Geel en Groen 
kleuren! Om het carnavalesk ver-
sieren van straoten, veurgevels, 
etalagies, en gebouwkes te pro-
moten is er een wedstrijd “Kleur-
rijk Papgat” georganiseerd.

Kan ik ook mee doen?
Natuurlijk! Er zijn 4 categoriën 
waarop u zich kunt inschrijven:

Skonste Straotje van Papgat:
Als u met minstens vier andere 
bewoners uit dezelfde straat uw 
huis versierd heeft, kunt dit jaar 
meedingen naar een eervolle prijs, 
in de categorie "Skonste Straotje 
van ‘Papgat’.

Skonste etalagie van Papgat:
Voor de Papgatse winkeliers is er 
de categorie “etalagies”.

Skonste veurgevel van Papgat:
Geen hele straot of etalagie, maar 
toch in het Rood, Geel en Groen? 
Doe dan mee in de categorie 
"Veurgevels".

’t Mooiste gebouwke van Papgat:
Is er voor de Papgatse gebouwen 
/ scholen. Je kunt je inschrijving 
mailen naar: henryenkitty@gmail.

com. Vermeld duidelijk je gege-
vens zoals naam, adres en catego-
rie. Daarnaast willen we dat iedere 
Papbuik die niet aan de wedstrijd 
meedoet, uiting geeft aan hun 
verbondenheid met Papgat. Bij-
voorbeeld door de veurgevel van 
hun huis of tuin te versieren met 
de mooie Papgat kleuren. Doe al-
lemaal mee aan het ‘Kleurrijk Pap-
gat’ en zet Papgat in de kleuren 
Rood, Geel en Groen.

Wa heur ik, zèn d´r ok prijzen?
Jurering op deze vier categorieën 
zal plaatsvinden in de week van 
24 februari t/m 01 maart 2014. 
De jury zal letten op kleurge-
bruik, idee en originaliteit. Op 
zondagmiddag 2 maart 2014 (na 
de optocht in de tent) zullen de 
winnaars worden gehuldigd door 
Prins Erwin Pap d’n Urste. Hij zal 
hierbij worden bijgestaan door 
Adjudant Paul, de Raad van 11 
en hun Hofdames. Maar natuur-
lijk wordt hij ook bijgestaan door 
Jeugdprins Willem en Adjudant 
Stan, Nar Ot, de Jeugdraad van 
11 met hun dansmariekes.

Tuurlijk willen wij meedoen, en 
nu….?
Inschrijven voor deze wedstrijd 
kunt u via onderstaande website. 
De snelle inschrijvers belonen we 
met gratis ballonnen in de origi-
nele rood / geel en groene kleu-
ren. Verder zijn er vlaggenlijnen 
in de Papgat kleuren. Deze wor-
den aangeboden per lengte van 
10 mtr, tegen de prijs van € 1,50 
en zijn te verkrijgen bij de Forum/
Kluswijs. Op woensdag 5 maart 
wordt de lijst met winnaars op de 
Papgat site gezet. 
www.papgat.com

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

't Hoeft niet mooi te zijn als het 
maar hard is
Een ander terugkerend hoogtepunt 
is elk jaar weer het samenspel. On-
der de noemer 'het hoeft niet mooi 
te zijn, als het maar hard is, bliezen 
de acht kapellen zich de longen uit 
het lijf. Het is dat het buiten ook 
hard waaide, anders was het dak 
van 'De Beurs' er zeker afgegaan.

Sotsji afgezegd
Nadat Samba Rooi, dat als laatste 
optrad, de zaal definitief in stem-
ming had gebracht met de warme 
Zuid-Amerikaanse klanken, was het 
tijd voor de afterparty. Daarvoor had 
de organisatie feestorkest Factor 12 
uit Veghel uitgenodigd. Dit feestor-
kest, dat naar verluidt bij het WK in 
Zuid-Afrika en de Olympische spe-
len in Londen was maar Sotsji af-
zegde, wist de feeststemming in 'De 
Beurs' tot ver boven het kookpunt 
te brengen. Zeker met het num-
mer 'Hey Jude' kregen zij de hele 
zaal met zich mee. Of zoals Harry 
Passier zei, “het is jammer dat we 
deze band moeten onderbreken 
voor de prijsuitreiking”. Of dat de 
Harmonie Zonder Zaal het met die 
woorden eens was .... ?

Vervolg voorpagina

Harmonie Zonder Zaal valt in herhaling
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Leerlooierspad 3 
Sint-Oedenrode 

Vraagprijs 
€ 675.000,- v.o.n. 

Nieuw te bouwen vrijstaande woning op een ruim perceel van 618 m²,  in het cen-
trum van Sint-Oedenrode   
Bijzonderheden: 
- Representatieve uitstraling 
- Ruime gezinswoning met 5 (!) slaapkamers 
- Ideale ligging met vrij uitzicht op de Dommelgracht 

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • 
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Meer informatie over deze woning 
vindt u op onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl 
en www.funda.nl Volg ons ook via 
Twitter en Facebook 

Tandem in de ton

We schrijven eind jaren tachtig. 
Druistig, dorstig, hier en daar een 
pukkeltje en met een bovengemid-

delde interesse voor slappe humor 
kijken Ard van den Eertwegh en 
Patrick van Nuland hun ogen uit 

in de grote carnavalstent van Son. 
Vooral bij de kletsers spitsen ze de 
oren. Bij een volgende goede bak, 

kijken ze elkaar schaterlachend 
aan en denken ze….dat willen wij 
ook!

Ard en Patrick zijn al jaren een tan-
dem. Het is dan ook geen toeval 
dat grappen maken begon op de 
fiets naar school. “Of in de kroeg”, 
begint Ard. “We schreven biervilt-
jes vol met klets. Aan de bar ont-
staan tenslotte de beste grappen.” 
Het was in de tijd dat Ard en Patrick 
met hun vrienden meerdere malen 
per week te vinden waren in hun 
eigen honk; d’n Egelantier. Met 
zijn allen vormden ze de gelijkna-
mige carnavalsvereniging. Dat is 
nog steeds zo. Uiteraard fungeerde 
de vriendengroep ook als fanclub. 
Patrick: “We zaten in de Egelantier, 
maar als we op moesten treden 
ging iedereen mee de Beckart in. 
Na de buut vonden ze de weg weer 
terug.” “We waren de eersten die 
bekende figuren of gebeurtenissen 
uit Nijnsel in de buut betrokken”, 
vervolgt Ard. “Dat scoorde altijd 
goed. Op een gegeven moment 
kregen we er consumptiebonnen 
voor als we iemand noemden. Na 
een optreden konden we dan ook 
direct naar Tinus Renders, haha”

Bijna ieder jaar betreden de Nijn-
selnaren de bühne, iedere keer 

weer met een ander thema. Pa-
trick: “Zo rond oudjaar komen de 
eerste ideeën en beginnen we met 
schrijven. Dan gaan we bij mij in de 
keuken zitten met de schuifdeuren 
dicht. Niemand mag er bij.” Aan 
de Prinsenzittingen in Rooi deden 
ze nog nooit mee. “Dat is te vroeg 
in het jaar, dan zijn we er nog niet 
klaar voor”, knipoogt Ard. “Over 
het algemeen doen we alles op het 
laatste moment. Dat is Egelantier 
eigen zullen we maar zeggen.” 
“We hebben wel eens gehad dat 
we op vrijdags de tekst nog aan het 
uitprinten waren voor we begon-
nen”, weet zijn maat nog te herin-
neren. “Of die ene keer dat Harry 
Sijbers de buut hoorde en we er op 
advies snel nog een paar grappen 
tussen propten voor de volgende 
dag”, weet Ard zich nog te herin-
neren.
Dit jaar staan de heren als agen-
ten op het podium. Als dienders 
van Wijkbureau Nijnsel Centrum. 
Het zal wederom een herkenbaar 
verhaal worden met de typische 
Ard en Patrick grappen. Ard: “Vo-
rig jaar kregen we veel waardering 
voor onze strakke tekst. Dat is fijn. 
Voor ons hoeft echt niet iedereen 
helemaal in een deuk te liggen. 
Stille genieters waarderen we mis-
schien nog wel het meest.”

Vorig jaar transformeerden Ard (r) en Patrick zich tot clown

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

        
 

Tijdens de Bonte Avonden in Nijnsel 
Gast optreden van niemand minder dan 

RIEN VAN GENUGTEN! 
Wie hem gemist heeft met de 

Prinsenzittingen… 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar  

bij bakkerij van den Eertwegh  
of telefonisch bij Piet van Erp 

0413-472654 
Toegangskaarten   

vrijdag € 7,50 zaterdag € 10,-- 

Ambassadeur van de Kampen alsnog uitgereikt

Afgelopen zaterdag werden de heer 
en mevrouw van den Berg verrast 
met een bezoek van Prins Erwin Pap 
1 en Adjudant Paul, samen met Ed 

Steenbakkers van Forum Kluswijs. 
In december werd door de Stichting 
Papgat de welbekende titelveiling 
gehouden. Helaas konden zij daar 

dit jaar niet bij aanwezig zijn. De fel-
begeerde titel “Ambassadeur van de 
Kampen” moest dus aan hun neus 
voorbij gaan. De titel werd dit jaar 
gekocht door Ed Steenbakkers van 
Forum Kluswijs. Omdat Ed Steen-
bakkers de betrokkenheid en natuur-
lijk het beschikbaar stellen van een 
Prinsmobiel, alweer voor het tweede 
jaar, zeer waardeert, vond hij dat 
deze titel bij firma van den Berg op de 
Kampen zeer zeker op zijn plaats zou 
zijn. Daarom werd afgelopen zater-
dag door het koppel de medailles met 
bijbehorende oorkonde overhandigd. 
De bijbehorende vlag werd meteen 
aan de gevel bevestigd, zodat ieder-
een kan zien wie dit jaar de Ambas-
sadeur van de Kampen mag zijn.

KUNT U HET ECHT NIET 
MEER REKKEN,

BEP EN NEL KOMEN 
GRAAG BIJ U TREKKEN!
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D’n ogst is geschorre, de weinter geborre.
Na de oogst komt de winter.
Uit :’t Brabants 
spreekwoordenboek van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

Popkoor Novelty lanceert CD

Goed plan!
ik lanceer dan
alvast alle cd‛s

van Kane!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Koen van Kuringe

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Yvonne van der Maat

Beatrixstraat 23
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

Jij hoort mij
jij hoort mij
echter zonder 
uitgesproken woorden
en ziet het heden
omlijst in steeds meer
naderend verleden

de weg die ik ga
is van traag naar trager
word haast getild
en huis steeds lager;
ik voel me doorgaans
verwonderlijk  mild 

de dagen die ik tel
schrijf ik op in het boek 
van mijn dromen
en hoor steeds 
het tikken van de klok
almaar dichterbij komen

maar ook het kraken
van de veer
allengs het denken
eenvoudiger maken

hoor jij mij me nog
zonder woorden?

je ziet het heden,
als je goed voelt,
ook bekleed met 
verstilde blikken
welke mijn ogen 
ooit bekoorden

 

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:  
ROXS ELECTRO WORLD

ANNEMIEK VAN OSTA
DE JONGSINGEL 28
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,  

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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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,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
boef, kobold, judas, loeder, onmens, patser, schurken, schobberd,

misdadiger, crimineel, vagebond, schavuit, schooier
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Woonaccent Makelaars Schijndel
De Glazen Boerderij 6

5481 AV Schijndel
telefoon: (073) 544 21 00

e-mail: schijndel@woonaccent.nl
www.woonaccent.nl/schijndel

Woonaccent 
Makelaars

Schijndel

Verkocht door Woonaccent!

Het beste resultaat voor jou
Je wilt een woning kopen of verkopen. Maar je wilt dit 
wel graag op een manier aanpakken die bij je past. Je 
zoekt een adviseur die meedenkt en open staat voor 
jouw ideeën en wensen. Welkom bij Woonaccent! Wij zijn 
ervaren, deskundig  en kennen de regio. Afhankelijk van 
jouw persoonlijke wensen bepalen we samen hoe we de 
aankoop of verkoop van de woning gaan aanpakken. Zo 
heb je alles zelf in de hand.

Duidelijk en persoonlijk
Naast kennis van huizen kopen en verkopen, maken wij 
duidelijke afspraken en hebben wij persoonlijke aandacht 
voor jou. Wij bieden een service die erop gericht is het 
jou zo gemakkelijk mogelijk te maken zodat je je woning 
kunt (ver)kopen op een manier die bij je past.

Welkom!
Kom gerust eens langs bij ons op kantoor aan de 

Glazen Boerderij 6 voor een vrijblijvend gesprek. 

De koffi e staat altijd klaar!
Tweelingen 20        Schijndel

Bernhardstraat 27 St. Oedenrode

Plein 36           Schijndel

Baselaarshoef 21    Schijndeleell
Baselaarshoef 53     Schijndell

Broekkantsedijk 11     Schijndel

j

Brucknerstraat 10     Schijndel

St. Servatiusstraat 71a  Schijndel

Evert van Delftstraat 3  Schijndelell
Heikantstraat 60     Schijndel

BBe

Schrijvershoef 2         Schijndel

SSStt

Mozartstraat 43     Schijndel

HH

Mozartstraat 93     Schijndel

f j

Eenvoudig op de hoog
te 

blijven van ons aanb
od? 

Download de app van 

Woonaccent Schijndel!

Maria Tailor en Tamara Elbaz te gast

VIP-koopavond bij Switch

Het is inmiddels een bekende en 
geliefde traditie; de VIP-koopavond 
bij Switch Fashion & Lifestyle. Ieder 
jaar organiseert de kledingzaak een 
dergelijke avond. Altijd rondom het 

volgende jubileum. Eind februari 
bestaat Switch alweer vier jaar. Met 
dat in het achterhoofd gaat het per-
soneel met haar klanten een spet-
terend mode-event beleven.

Op dinsdag 25 februari gaan de deu-
ren bij Switch ’s avonds open om on-
der het genot van een hapje en een 
drankje de springcollectie te bekij-
ken en je laten adviseren op het ge-
bied van fashion en beauty. Savohs 
Hair – Skin & Make-up geeft tips en 
bespreekt de laatste trends op het 
gebied van de uiterlijke verzorging. 
Wat velen van jullie nog weten is dat 
vorig jaar Miss Nederland Universe, 
Stephanie Tency, te gast was. Dit jaar 
komen Maria Tailor en Tamara Elbaz, 
beiden model en bekend van RTL-
programma “Modemeisjes met een 
missie.” Bij Switch lanceren ze hun 
nieuwe merk. Het merk hebben zij 
overgenomen van de in 2008 over-
leden ontwerper Percy Irausquin.  
Deze bekende Nederlandse ontwer-
per is op 39-jarige leeftijd overleden 
aan een hersenbloeding. ‘Collection 
PRC’ – een chic, glamorous, stoer 
en super vrouwlijk merk - wat door  
Tamara en Maria nieuw leven in 
wordt geblazen. Voor haar klanten 
heeft Switch deze meet & greet met 
de twee BN-ers kunnen organiseren. 

Ieder jaar weer probeert  Switch een 
originele en andere invulling aan de 
VIP-koopavond te geven. Kortom, 
een gezellige avond, die je niet mag 
missen. Kaartjes zijn te reserveren bij 
SWITCH Fashion & Lifestyle.

advertorial

Amnesty International bedankt Sint Oedenrode
In de week van 2 t/m 8 februari 
was er weer de landelijke collecte 
van Amnesty International. En zoals 
altijd heeft Sint Oedenrode ook dit 
jaar  weer op veel enthousiaste col-
lectanten een beroep kunnen doen, 
waarvoor dank.

Maar zonder uw gulle giften, zou-
den zij dit werk niet lang vol kunnen 
houden! Daarom bedankt Amnesty 
International alle inwoners van Sint 
Oedenrode, die Amnesty een warm 
hart toedragen, en die dat ook nu 
weer lieten zien, door een gift in 

een van onze collectebussen, of 
een bijdrage via de bank. Samen 
wisten de collectanten een be-
drag van ca. €3000,-- op te halen.  

Sint Oedenrode, nogmaals heel har-
telijk bedankt voor uw bijdragen!

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Koffie inzamelen voor Voedselbank
Wat is er nu lekkerder en gezelliger 
dan samen met vrienden en familie 
een lekker kopje koffie te drinken? 
Helaas is dit niet voor iedereen mo-
gelijk. Er zijn in Nederland (te) veel 
mensen die onder de armoedegrens 
leven. Deze mensen kunnen in aan-
merking komen voor ondersteuning 
door de Voedselbank.

De Voedselbanken beschikken ech-
ter niet over voldoende koffie. Daar-
om hebben zij het Damiaancentrum 
Nederland (DCN) gevraagd mee te 
helpen om pakken koffie in te za-
melen die dan door de Voedselbank 
aan de betreffende mensen worden 
afgegeven.

Het Damiaancentrum Nederland 
is gevestigd in een bijgebouw van 
Novadic-Kentron (het voormalige 
Damianenklooster), Schijndelseweg 
46 te Sint Oedenrode.
Zo ver hoeft u echter niet te rijden, 
want in Eerde kunt u pakken gema-
len koffie voor dit project afgeven 
of in de brievenbus stoppen bij An-
nie van Geffen – van der Meijden,  
Valkenbergstraat 4 en bij Bert de 
Graaf, Azaleastraat 31 in Nijnsel. 
Net als vorig jaar ook weer bij De-

MooiRooiKrant, Heuvel 17! Alle in-
gezamelde koffie komt voor 100% 
bij de Voedselbank terecht. Meer 
informatie over de achtergrond van 
het Damiaancentrum Nederland en 
over de projecten is te vinden op 
www.damiaancentrum.nl.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Computerhulp nodig, bel Shakti ICT!
T: 06 125 38 218
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ? 
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
Het wordt weer tijd voor uw tuin. Wij hebben voor u:

Kom langs voor GRATIS advies voor optimaal resultaat.

• Div.soorten kunstmest • Culterra
• Korrel-/poederkalk • Potgrond
• Mosbestrijder • Graszaad

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
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 / 0413-842511
--------------------------------------

Te koop/Te huur

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.
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN NIEUW EN 
GOEDKOOP Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl

--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
a.s. zaterdag laatste dag outlet kinder-
kleding, huidige wintercollectie!!
topmerken tegen stuntprijzen!!!
van 10.00 tot 16.00 uur, Kiddooz, 
Nieuwstraat 35 te Liempde (pand DA)
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl 
--------------------------------------
21 & 22 februari, Bonte Avonden in de 
Beckart, Nijnsel Aanvang 20.00 uur Kaar-
ten verkrijgbaar bij Bakkerij vd Eertwegh 
of telefonisch bij Piet van Erp 
0413-472654
CV de Heikneuters
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
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.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart. Tel. 06 – 2688 
8984  www.care4nails.eu
--------------------------------------
160 of 250 m2 opslagruimte omgeving 
St. Oedenrode Veghel Schijndel. Ge-
schikt voor aannemer of ZZP er, ook voor 
opslag van meubels of marktspullen.
Meer informatie, 0413-342052.
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Vorige week gevonden:
In de dakgoot van een pandje in het 
Centrum van Sint-Oedenrode:
Een mooie Stetson hoed, waarschijnlijk 
bij iemand van zijn hoofd gewaaid!
Jo Gloudemans email: hsa@chello.nl
--------------------------------------
Gevonden: zilveren oorbel met drie 
vlindertjes info: A. Sanders 473685
--------------------------------------
Verloren: Zwarte plastic krat met 10 
oude fotoboeken. De fotoboeken wa-
ren bedekt met oude kranten.
tel 0413-473095 / 06-25172881
--------------------------------------
Gevonden: op het fietspad van de 
Nijnselseweg een zwart etuitje met 
sleutels eraan. Voor meer info tel 
0413-490580
--------------------------------------

   

Dit is niet het Nederlands Elftal, maar welk team is dit dan wel? En wel-
licht herkent u de spelers? Wij willen graag weten wie het zijn. Kunt u 
ons helpen? Graag uw reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.
nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor. De koffie 
staat klaar.

Oplossing foto week 5:
Mijn vader Piet de Wit staat op de foto. 
(bovenste rij, tweede van rechts) ook 
mijn opa Marinus de Wit (onderste rij 
2e van links.

Karel de Wit

Historische beelden

Marktplein

De skischansspringer

De bril, de helm, het pak
het lichaam naar voren gekromd
de knieën gebogen
de armen naar achteren gestrekt
de schans, de gapende diepte
de hoge lucht daarboven
het a� ellen in de geladen seconden
wachtend op het vertreksignaal
het schot, de start, het snelheid maken
in hurkzit sneller en sneller
het in de sneeuw getrokken spoor
het suizen van de lucht
de afzet en de sprong
de ruimte in
het hoofd vooruit dat bijna
de punten van de latten kust
een vliegende sabelsprinkhaan
Icarus met bevende vleugels
het reiken, verder reiken
uitzweven en weer dalen
de landing, terug op aarde
het uitglijdend remmen
tot nul en stilstand zijn bereikt

   Kees Hermis

Nieuwe rubriek op www.fotorooi.nl: 
Sint-Paulusgasthuis

Op de site zijn onder monumenten 
foto's, tekst en tekeningen geplaatst 
van het Sint-Paulusgasthuis, van het 
poffer- en mutsenmuseum en de 

oud-bewoners Bertje en Leentje die 
hier hun 70-jarige bruiloft vierden in 
1952. Hiervoor kwam toentertijd de 
gehele Rooise bevolking op de been.

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

Gezocht

Zalencentrum De Beckart zoekt per 
direct enthousiaste en representatieve 
vrijwilligsters. Horeca ervaring is een 
pré. Bent u geïnteresseerd, bel dan 
met 06-51952174.
--------------------------------------
Enthousiaste Basgitarist M/V gezocht 
voor Rooise Rockband.
Voor informatie bel 06-29294690 of 
06-47858015.
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Diversen

23 feb. vlooienmarkt
Sporthal bis. Bekkers Avignonlaan 1
Eindhoven.9-16 uur. 80 kramen bom-
vol! € 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Toneel vereniging Klavertje Vier 
Nijnsel speelt voor u op 14,15,19,21 
en 22 maart. Kaartverkoop: 
wwwklavertjeviernijnsel.nl
tel.0413 475396 bakkerij van den 
Eertwegh 
--------------------------------------
Boeken en Platenbeurs, voor de 23e 
keer 
Oda School, Laan ten Bogaerde 7, te 
Sint-Oedenrode.
Openingstijden op Zaterdag 22 fe-
bruari en op Zondag 26 februari van 
10.00 tot 17.00 uur.
De toegangsprijs is 1 euro. 
www.boeken-en-platenbeurs.nl 
--------------------------------------

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

--------------------------------------
21 & 22 februari, Bonte Avonden in de 
Beckart, Nijnsel Aanvang 20.00 uur Kaar-
ten verkrijgbaar bij Bakkerij vd Eertwegh 
of telefonisch bij Piet van Erp 
0413-472654
CV de Heikneuters
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje 

door via 

redactie@

demooirooikrant.nl

of loop binnen 

op ons kantoor: 

Heuvel17.
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Blijspel Klavertje Vier door Dick van Maasland

Goeie reis Kruimel!

Nicolaas Wijs, makelaar en ver-
zekeringsagent, staat bekend als 
een rustig en correct zakenman. 
Stònd bekend, want het ochtend-
blad tekent hem plotseling af als 
een nietsontziende woesteling, die 
de Beckart in een puinhoop veran-
derde, een oud-bokskampioen het 

ziekenhuis in sloeg en zich hevig 
verzette bij zijn arrestatie! Maar 
Nicolaas weet van niks! Het enige 
wat hij zich van die avond herin-
nert, is dat hij een glaasje appelsap 
dronk...

En zo begint een spel zó vol onver-

wachte gebeurtenissen, met zóveel 
aardige types en met zo'n geestige 
tekst, dat u van dit toneelstuk zal ge-
nieten! Midden en eind maart treedt 
toneelgroep Klavertje Vier meerdere 
malen op in de Beckart. Houd De-
MooiRooiKrant in de gaten! 

Voorlichtingsavond Kehrens Snoeks 
advocaten & mediators

Een slimme meid is op haar 
toekomst voorbereid

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!   
Ieder stel hoopt gelukkig samen oud 
te worden. Helaas blijkt deze wens 
voor één op de drie stellen niet uit 
te komen. Maar ook voor de stellen 
die wel bij elkaar blijven, is het be-
langrijk ten aanzien van je relatie, je 
vermogen en je kind(eren) bewuste 
keuzes te maken en te weten wat je 
met elkaar afspreekt. Kehrens Snoeks 
Advocaten & Mediators houdt op vrij-
dag 14 maart een voorlichtingsavond 
met het thema: “Een slimme meid is 
op haar toekomst voorbereid”. 

Tijdens deze avond wordt antwoord 
gegeven op vragen als: Moeten we 
iets regelen voor de komst van onze 
baby? - Wat houden mijn huwelijkse 
voorwaarden in? - Heb ik recht op 
partneralimentatie? - Wanneer heb 
ik recht op een deel van het pensioen 
van mijn (ex)partner?

Om 19.00 uur is de ontvangst, waar-
na de lezing om 19.30 uur start. 
Om 20.30 uur wordt er afgesloten 
met een borrel. Dit alles vindt plaats 
bij Kehrens Snoeks Advocaten & 
Mediators, Eindhovenseweg 
32a Best. Aanmelden kan via: 
Info@Kehrens-Snoeks.nl

advertorial

 

SINT-OEDENRODE 

ALLE DAGEN FEEST  
   MET 

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

“De Dunne Deur” al 35 jaar als clown door het leven

Wil van de Wetering komt oorspronkelijk uit 
Rooi, maar woont inmiddels alweer twintig jaar 
in Sint-Michielsgestel. Kinderen kennen hem het 
best als “De Dunne Deur”, een clown die door 
het hele land rondtrekt om hen te vermaken. 
Dankzij hem hebben al heel wat kinderen in een 
deuk gelegen. Een bijzondere hobby waar hij 
veel plezier van heeft. 

Hoe ben je begonnen?
“Ik werkte toen al in het onderwijs, dus kwam 
veel in contact met kinderen. Op het schoolplein 
moesten ze vaak om mijn grappen lachen en 
daarom werd ik op een dag gevraagd een pro-
gramma op te zetten tijdens de jeugdweek. Toen 
ik als clown zonder schmink het podium opkwam, 
had ik mijn ding gevonden. Binnen een mum van 
tijd belden de eerste klanten voor kinderfeestjes 
en sindsdien ben ik nooit meer gestopt. De eerste 
tien jaar trad ik nog samen met mijn broer Martijn 
op. Tegenwoordig neem ik conciërge Edwin van 
Dongen mee om te helpen sjouwen en andere 

dingen achter de schermen te regelen.”

Waarom is er gekozen voor de naam “De Dunne 
Deur”?
“Omdat ik in mijn beginjaren nogal gezet was. 
De naam was dus een vorm van zelfspot. Als ik 
aangekondigd werd, vormde dat een grappig 
contrast met mijn uiterlijk. Zo zat de sfeer er aan 
het begin van iedere voorstelling meteen goed in. 
Eigenlijk zorg ik er altijd voor dat alles lekker ont-
spannen verloopt.”

Wat doe je dan om de show 
ontspannen te laten verlopen?
“Voordat de show begint, praat ik bijvoorbeeld 
met de kindjes om ze op hun gemak te stellen. 
Ook draag ik geen schmink of clownsneus, om-
dat dat vaak eng wordt gevonden. Ik ben al leuk 
van mezelf, want ik maak interactief gebruik van 
de zaal en kan daar soms hele leuke dingen mee 
doen. Zo heb ik een gewicht dat ik zogenaamd 
niet kan tillen, maar iemand uit het publiek kan 
dat dan weer wel. En zo heb ik nog veel meer 
sketches die blije snoetjes opleveren. Dat is overi-
gens het mooiste van het vak. De mensen achter 
in de zaal zien niet wat ik zie. Al die blije gezicht-
jes, dat is gewoon prachtig.”

Ben je  nog actief als clown?
“Jazeker. Zo speelde ik vorig jaar nog twee keer 
in Boskant. Het begint echter wel wat minder te 
worden in vergelijking met vroeger. Ik word ook 
een dagje ouder en kies nu vooral de leuke dingen 
uit. Ik ga bijvoorbeeld niet meer naar kinderfeest-
jes, maar nog wel naar de wat grotere zalen.”

Hoe ga je het 35-jarig jubileum 
vieren?
“Ik ga optreden bij basisschool “De Wieken” in 
Vught, waar ik les geef. Mijn leerlingen vinden het 
wel leuk dat ze een clown als leraar hebben. Toch 
ben ik dan heel anders. Ik geef namelijk les aan 
kinderen uit groep acht en die kunnen soms best 
pittig zijn.”

Nieuws of tips?
bel de MooiRooi tiplijn: 0413-479322

of mail naar redactie@demooirooikrant.nl
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Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl

50 % KORTING op diverse showroommodellen: ledikanten 160 x 200 cm, kasten, nachtkastjes.
50 % KORTING op PIP STUDIO badtextiel. (handoeken, douchelakens, washandjes)
t/m 50 % KORTING op diverse dekbedovertrekken van PIP, Riviera Maison, Essenza, Beddinghouse
50 % KORTING op AaBe wasbare 4 seizoenen dekbedden (alle maten)
50 % KORTING op alle lakensets en tafelkleden van Cinderella.

Acties geldig t/m 01-03-2014

KNIP UIT EN 
ONTVANG: 50%50%50%50%50% Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 
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- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl

Tachtigste hulptransport naar Noord-Polen

“Veel mensen denken dat Polen geen 
hulp meer nodig heeft, maar dat is 
niet zo. Er zijn ontzettend veel kin-
dertehuizen en ziekenhuizen die onze 
spullen kunnen gebruiken. Als ik dan 
die dankbare gezichtjes zie… Daar 
doe ik het voor.” Hans Nieuwkamp 
kent de route naar Polen op zijn duim-
pje. Al sinds midden jaren tachtig rijdt 
hij er vrijwillig naar toe om goederen 
te brengen. Vorige week donderdag 
beleefde hij zijn tachtigste rit.

Opgetogen vliegen Frans van den 
Nieuwenhuijzen en Hans elkaar in de 
armen op het terrein van Truckwash-
cleaning Veghel. Ook de zoon van 
Hans, Tom Nieuwkamp, is in opperste 
stemming. Blij dat ze weer honderden 
Polen gelukkig hebben gemaakt met 
kleding, meubels, voedsel, zieken-
huisapparatuur en nog veel, heel veel 
meer. Een grote vrachtwagentrailer 
vol. Een rit volgens het boekje zoals 
Nijnselnaar Frans van Rooij en wijlen 
Will van de Broek het begin jaren tach-
tig bedoeld hebben. Samen met Rooi-
enaar Frans van den Nieuwenhuijzen 
begonnen ze in die tijd met het ver-
zamelen van spullen om deze aan te 
bieden aan Polen. Hans is een vriend 
van Frans  Nieuwenhuizen en raakte 

op die manier bij de Stichting  Sint-
Oedenrode helpt Polen betrokken.

Ondertussen heeft Hans dat de titel 
Ereburger van Polen opgeleverd. “In 
2004 werden ik en Frans van Rooij in 
het zonnetje gezet”, blikt Hans terug. 
“We mochten twee uur vooraan zitten 
in de kerk. We verstonden er niets van, 
maar ineens kregen we een onder-
scheiding. Een geweldige eer natuur-
lijk, want het was door de overheid in 
Warschau besloten.” Een kroon op het 
vele werk van de twee. Van Rooij is 
inmiddels tachtig jaar oud, maar gaat 
nog steeds mee naar het Oostblok-
land. Ook afgelopen keer, niet met de 
vrachtwagen maar met het vliegtuig. 
Frans van den Nieuwenhuizen verzet 
vooral veel werk op de achtergrond. 
Zijn vele connecties op allerlei gebie-
den zorgen ervoor dat de vrachtwa-
gens voller dan vol vertrekken. Van 
den Nieuwenhuijzen: “Het hele jaar 
door zamelen we spullen in. Geluk-
kig zijn bedrijven als Unilever, Mars, 
Bart Smit, Jansen Sport uit Best en 
Zuid-Zorg Veldhoven zeer betrokken. 
Ook de werkgever van Hans, bouw-
bedrijf Wagemakers uit Oss is een 
goede sponsor. Het bedrijf geeft een 
bijdrage en stelt ruimte voor opslag 

en materiaal beschikbaar. Zo’n twee 
keer per jaar vertrekt een vrachtwagen 

naar Polen. Zelfs de DAF-
vrachtwagen met oplegger worden ter 
beschikking gesteld, door Transimex, 
het bedrijf waar Tom werkt.” Eigenlijk 
wanneer het Hans en Tom (al vijf keer 
mee geweest) uitkomt. In hun eigen 
vrije tijd zetten ze koers richting het 
oosten. 

De Stichting werkt al jaren samen met 
de Poolse regering en met sociale za-
ken van het rijk. Met een organisatie 

die heet Polski Komi-
tet Pomocy Spolecznej 
(PKPS). “In de beginjaren 
reden hele konvooien 
naar Polen. Soms met wel 
zes vrachtwagens achter 
elkaar. Ten eerste hoeft 
dat niet meer en ten 
tweede is dat niet meer 
mogelijk. Daarom blijft 
het nu bij ongeveer twee 
vrachtwagens per jaar. 
Het is nog steeds indruk-
wekkend. De dankbaar-
heid van die mensen is 
enorm. Ik kan me nog 
goed herinneren dat 
een Pools kinderklasje 
‘Dank u Sinterklaasje’ 
stond te zingen. Daar 

kregen zelfs de grootste vrachtwagen-
chauffeurs een brok van in de keel”, 
vertelt Frans. 

Deze tachtigste rit is zeker niet de laat-
ste. Er zullen er nog veel meer volgen. 
Frans van den Nieuwenhuijzen is druk 
bezig met andere landen om daar hulp 
te bieden. Dus het zou zomaar kunnen 
zijn dat Hans en Tom volgende keer 
een ritje moeten maken naar Roeme-
nië of Moldavië. 

Hans (r) en zijn zoon Tom Nieuwkamp vlak na aankomst.

Hans (l) en Frans van Rooij (midden) worden in het zonnetje gezet in Polen. 

Popkoor Novelty lanceert CD
Popkoor Novelty brengt zaterdag 22 
februari 2014 de tweede CD in hun 
koorloopbaan uit. Dat mag natuurlijk 
gevierd worden en dat doet het koor 
met een feestelijke release.

Popkoor Novelty heeft anderhalf jaar 
geleden het 25-jarig jubileum gevierd 
met een grootse show. Het koor treedt 
met regelmaat op in de omgeving en 
ook bij het landelijk bekende Vólko-
renfestival in Middelburg is Novelty 
jaarlijks van de partij. Popkoor Novelty 
timmert goed aan de weg en staat 
bekend in de wijde omgeving als een 

koor dat gaat voor kwaliteit op het ge-
bied van zang en beweging. 
De afgelopen maanden heeft het 
koor zich voornamelijk gericht op de 
nieuwe en verrassende voorstelling 
‘WhatsUpp…’ Deze show is te zien op 
21, 22 en 23 maart in Cultureel Cen-
trum Mariëndael in Sint-Oedenrode. 

Daarnaast zijn zij in november 2013 de 
Telstar studio in Weert ingegaan om 
daar CD opnames te maken. Onder 
leiding van dirigent Peter van Beijnum 
heeft Popkoor Novelty de verschillen-
de nummers ingezongen. Het koor is 

vol verwachting naar het uiteindelijke 
resultaat van deze opnames… de CD. 
Op 22 februari vindt de feestelijke re-
lease plaats om 15.45 uur In Cultureel 
Centrum Mariëndael. Extra bijzonder is 
dat de burgemeester van Sint-Oeden-
rode bij de uitreiking aanwezig zal zijn 
en ook ú bent van harte welkom! 

Vanaf 15.30 uur wordt u ontvangen 
met een glas bubbels en kunt u genie-
ten van een klein en bijzonder Novelty 
feestje tot 16.30 uur. En natuurlijk is de 
gloednieuwe CD direct te koop zodat u 
thuis nog even verder kunt genieten…

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Bij het jongerencentrum komen weleens 
diertjes aanwandelen. Katjes of een hond 
die elders in Sint-Oedenrode worden ge-
mist. Jongeren geven zorg en aandacht aan 
deze diertjes en proberen de baasjes terug te 
vinden, bijna altijd met succes. Zo ook deze 
week. Misschien woont het diertje gewoon in 
de buurt en is ze lekker vaak ‘op rets’, maar 
voor de zekerheid willen deze meiden de aan-
dacht van de lezer vragen.

Wij hebben bij de Meidenplaza een katje 
ontmoet. We hebben haar gevoerd en water 
gegeven. Ze kwam meteen naar ons toe. Het 
is echt een knuffelkatje. Wij willen graag aan-
dacht vragen voor dieren zonder thuis. Want 
alle dieren hebben een veilig warm thuis nodig 
en niet op straat te wonen. We willen daarmee 
zeggen dat iedereen die een huisdier heeft 
goed op zijn huisdier moet letten. Wij hebben 
het katje Tijgertje genoemd. We hopen dat hij 
nog vaak langskomt voor aandacht.
Debby, Hibbe, Britt en Tijgertje.
Weet u misschien van wie deze poes is? Of 
bent u een poes kwijt? Neem dan contact op 

met deze meiden van de Meidenplaza via 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Die goeie ouwe tijd in de carnavalstent
Ik heb vroeger een geweldige tijd gehad 
in de jeugdtent. Lekker feesten, zonder al-
les eromheen. Dat was de instelling. Er was 
nog geen sprake van gierende hormonen 
bij dansende meisjes of het zuipen van al-
cohol. Het was zo onschuldig allemaal. Wij 
vonden het al geweldig om een beetje met 
slingers en spuitbussen te werken. Dat had 
natuurlijk ook met de leeftijd te maken. We 
waren gewoonweg nog niet bezig met alles 
wat nu wel steeds meer begint te komen. 

Door: Matthijs Vos

Alles was toen nog mooi zwart-wit. Jongens 
droegen een felgekleurde tuinbroek en meis-
jes een wit-roze jurk. Hier en daar liepen er 
mensen rond met iets unieks, maar over het 
algemeen gold deze norm. Ik hield me hier 
ook keurig aan en maakte mijn tuinbroek 
door middel van versieringen iets persoon-
lijker. Iedereen kon er iets grappigs opschrij-

ven en hier en daar een sticker opplakken. 
Ik ging vaak met klasgenoten naar de tent, 
maar soms ook met familie. Het maakte mij 
eigenlijk nooit zoveel uit, zolang het maar 
gezellig was. Eenmaal binnen kochten we 
eerst snoep en cola om de avond goed door 
te komen. Dat vonden meer mensen volgens 
mij een leuk aspect van de tent, de snoep-
kraam. Er was heel veel keuze en er waren 
dingen te koop die je anders niet zo vaak 
at. De “Jawbreakers” waren mijn favoriet. 
Met die extreem zure of hete snoepjes kon 
je vaak om elkaar lachen, omdat ze eigenlijk 
niet te eten waren.
En dan was er nog de kusjeskring. De plek 
waar je van dat ene meisje een kusje op je 
wang kon krijgen. Super schattig als ik eraan 
terugdenk. Het verbaasde me altijd hoe die 
kring georganiseerd kon worden. Het was 
in ieder geval het kersje op de taart om de 
jeugdtent compleet te maken. Daar hebben 
nog veel kinderen plezier van gehad.

Even voorstellen…

Hallo allemaal!
“Mijn naam is Jack Elbers. Ik ben 26 jaar en 
kom uit Deurne. Per 1 januari 2014 ben ik 
in dienst van Welzijn De Meierij als jongeren-
werker. Hiervoor heb ik de opleiding Social 
Studies gedaan aan Fontys Hogescholen te 
Eindhoven en onder andere gewerkt als jon-
gerenwerker bij Stichting Welzijn in Deurne en 
bij Eindhoven Museum. Mijn hobby’s zijn het 
maken van muziek als zanger in 2 bands. Ver-
der ga ik graag naar concerten en festivals en 
beluister ik graag allerlei stijlen van muziek. Ook 
het kijken van films en series en het spelen van 
computergames en bord- en kaartspellen zijn 
dingen die ik graag doe.” 
“Je zult me tegenkomen in jongerencentrum 
Honk 1224 tijdens de open inloop voor jon-
geren van 12 tot 24 jaar. Verder zal je me 
ook op straat regelmatig tegenkomen als 
straathoekwerker bij bezoeken aan jonge-
ren en hun hangplekken om ook met hen 
een babbeltje te maken.”
“Jongeren kunnen bij mij terecht voor allerlei vra-
gen. Mocht het thuis niet zo lekker gaan of mocht je vragen hebben over seksualiteit, werk, hoe 
om te gaan met geld of noem maar op wat voor dingen 
je ook tegen mocht komen als jongeren, dan kun je altijd 
bij Honk 1224 aan de Laan van Henkenshage 2 terecht. 
Voor een praatje of om informatie te vragen over dingen die 
meespelen in de leefwereld van jongeren en het opgroeien 
naar volwassenheid, maar natuurlijk ook gewoon voor het 
ontmoeten van andere jongeren en het meedoen aan de 
leuke activiteiten die we organiseren. Zo is er op 27 februari 
bijvoorbeeld een hele gezellige carnavalsavond voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. 
Met een dweilorkest en heerlijke hapjes en alcoholvrije drankjes!

See you at Honk 1224!

Activiteiten kalender: 
•  18 februari 2014: Thema-avond Alcohol? Pas 

vanaf 18 jaar! Door Jongerenwerk Welzijn de 
Meierij, Centrum voor Jeugd en Gezin, Gemeen-
te Sint Oedenrode en Novadic Kentron.

•  27 februari 2014: Pre-Carnavalsavond in Honk 
1224.

Meidenplaza
Meidenplaza is een plek in Marienda-
el, van Welzijn De Meierij. Er komen 
veel meiden om leuke dingen te doen 
met elkaar zoals knutselen, over het 
milieu praten, hang-out oftewel, van 
alles! Soms kost het 1,50euro omdat 
we dan iets doen waarvoor we mate-
rialen gebruiken. En al dat geld komt 
in een spaarpotje waarvan we weer 
iets kunnen organiseren zoals een 
uitstapje met alle meiden. Het is dus 
een gezellige plek om samen leuke 
dingen te doen. Iedereen is welkom, 
maar alleen meiden.
De Meidenplaza is er elke woensdag-
middag van 14.00-16.30uur.

Door: Nuriel en Eline

Open dagen op de middelbare scholen
Twee meiden die nu nog in groep 8 zitten, 
oriënteren zich op middelbare scholen. Graag 
willen zij in dit artikel vertellen welke scholen 
zij hebben bezocht en wat je daar allemaal 
kon doen.

Bij het Elde College was een speciale ‘Doe-
dag/avond’. Er werden vliegtuigjes gemaakt 
en je nagels werden gelakt. Je kon ook met-
selen of koken, want dat kan daar vanaf het 
3e jaar. Je kon spelen met een mega- 4op 
een rij-spel. Je mocht ook kijken hoe andere 
kinderen daar op school verzorging deden of 
daken legden. Je kon er zoveel leuke dingen 
doen. Binnenkort is er ook de open dag. Dan 
kun je zelf zien hoe de school in zijn werk 

gaat!

Bij het Fioretti-College in Veghel was er ook 
een doe-dag/middag. Je kreeg een rondlei-
ding door de school. Ook kon je meedoen 
aan een muziekworkshop. In de schoolkanti-
ne hadden leerlingen zelf gevulde koeken ge-
maakt. Vrijwillig, in hun eigen tijd. Na wat te 
drinken mocht je kiezen om naar het Zorg en 
Welzijn plein te gaan, of naar techniek waar 
je zelf een tol mocht maken. Bij het Zorg en 
Welzijn plein kon je een pannenkoek of een 
smoothie maken en een nepnagel lakken of 
je haren krullen!

Danique en Sophia

Zwerfdieren

NL DOET
Wil jij een dag(deel) de handen uit de mou-
wen steken voor een stichting, vereniging, 
of zorginstelling? Doe dan op 21 en 22 
maart 2014 mee met NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Je maakt 
dan, net zoals bij Maatschappelijke Stage, 
kennis met vrijwilligerswerk en helpt een or-
ganisatie een klus te klaren. En reken maar 
dat het nog gezellig is ook!

Zoek  naar een leuke klus bij jou  in de buurt 
en meld je aan! Afgelopen  jaar waren zo’n 
310.000 Nederlanders actief. Volgend jaar 
willen we nog meer mensen op de been 

brengen. Helpen jullie ons dat record te ver-
breken?

Meedoen als  vriendengroep
Veel handen maken licht werk. Dus waar-
om doe je  niet mee als groep? Verzamel 
familie, vrienden, leden van uw (sport)
club of klasgenoten en zoek een leuke 
klus uit. Een mooie manier om samen wat 
goeds te doen. Wil jij meer weten over 
NLDOET? Mail dan voor informatie naar 
m.stegenga@welzijndemeierij.nl. Bellen mag 
natuurlijk ook. 073-5441400 en vraag naar 
Monique Stegenga
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Bike Center

Tel: 0413 - 477722     w
w

w
.bikecenterrooi.nl

Alle Ultima kleding in de winkel: broeken, jacks, winterbroeken....uitzoeken:  2 voor de prijs van 1 en zelfs 5 voor de prijs van 2 (de goedkoopste artikelen zijn gratis)

 Kinderfietsen: alle 2013 modellen...€  100.- korting op adviesprijs...nu of nooit!!!!

Dit geldt NIET voor de modellen uit 2014.
Alle Ultima kleding in de winkel: broeken, jacks, winterbroeken....uitzoeken:  2 voor de prijs van 1 en zelfs 5 voor de prijs van 2 (de goedkoopste artikelen zijn gratis)

LAATSTE KANSSALE!!!
ivm aanstaande verhuizing naar de Hertog Hendrikstraat

ALLES MOET WEG!

LAATSTE MODELLEN !! Volop  korting 
op 2013 modellen

1 MAART:         LAATSTE DAG GEOPEND OP ONS HUIDIGE ADRES!

8 MAART:          FEESTELIJKE OPENING OP ONS NIEUWE ADRES!
(NIEUWE ADRES: HERTOG HENDRIKSTRAAT 1A | SINT OEDENRODE)

Kofferen 19 |  5492 BL |  Sint-Oedenrode |  T:0413-477722 |  www.bikecenterrooi.nl

& More… zorgt voor uitbreiding accessoireassortiment

You! Fashion for Women krijgt nieuw onderkomen

Nog voor het voorjaar aanvangt 
maakt You! fashion for wo-
men, de kledingzaak van Marion 
Verkampen, een nieuwe stap in de 
toekomst. De winkel gaat namelijk 
verhuizen van de Hertog Hendrik-
straat naar het Kofferen, in het pand 
naast het reisbureau. Daarnaast heeft 
Marion nog ander nieuws in petto…

Er breken tijden aan van inpakken, 
verhuizen en uitpakken. Voorafge-
gaan aan weken van klussen, over-
leggen en nadenken over de inrich-
ting van de nieuwe modewinkel. 
Marion weet wat ze wil. Dat heeft 
ze altijd al geweten. Op het gebied 
van mode, maar ook op het gebied 
van uitstraling. Ze heeft ontzettend 
veel zin in deze nieuwe stap. “Het 

is een drukke periode, maar dat is 
niet erg. Mijn klanten zullen worden 
verrast. De nieuwe zaak wordt echt 
prachtig. Het leuke is overigens dat 
in mijn nieuwe winkel meteen de al-
lernieuwste voorjaarcollectie wordt 
gepresenteerd. Dat is al vanaf de 2e 
week in maart, want dan gaan we 
weer open. Tot die tijd geef ik een 
zeer aantrekkelijke verhuizingsuitver-
koop!” nodigt de eigenaresse uit. Die 
verhuizingsuitverkoop duurt tot het 
einde van de maand februari. De hele 
zomer- en wintercollectie van afgelo-
pen seizoenen is sterk afgeprijsd. 

& More
Bij You! fashion for women was het 
al mogelijk om accessoires te kopen, 
maar dat krijgt in de nieuwe winkel 

een vogelvlucht, noem het een flinke 
uitbreiding. Monique, die eerst Effe 
Anders runde, vestigt zich met haar 
grote collectie accessoires bij You! 
fashion for women. Marion en Mo-
nique gaan samen de klanten van 
top tot teen aankleden. Want bij een 
hippe jurk, chic jasje of mooie broek 
past natuurlijk ook een leuk tasje, 
een prachtig sieraad of mooie sjaal. 
Marion en Monique geven het juiste 
advies. & More, zo heet de zaak van 
Monique. Het slaat de spijker op zijn 
kop, want het biedt meer, veel meer. 

Over een paar weken heten Marion 
en Monique iedereen van harte wel-
kom om de nieuwe collectie te aan-
schouwen in de nieuwe zaak!

advertorial

€10,-

€20,-

€30,-

€50,-€60,- €80,-

VERHUIZINGS
UITVERKOOP
ALLES VOOR

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode | T: 0413-470777

€70,-

€20,- €60,-

€40,-

Wovesto ondersteunt NLDOET 2014
Op 21 en 22 maart 2014 wordt de 
grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland, NLdoet weer georgani-
seerd. De manier om als bewoners 
een aantal leuke klussen of acti-
viteiten aan te pakken! Wovesto 
ondersteunt dit initiatief. U doet 
toch ook mee? Bedenk samen met 
je buurt een leuke activiteit. Voor 
meer informatie hierover kijk op 
www.NLDOET.nl.

Wovesto
Als de activiteit is aangemeld bij het 
Oranje Fonds, kan deze ook aange-
meld worden bij Wovesto. Zo moge-
lijk ondersteunt Wovesto een aantal 
activiteiten die geen subsidie krijgen 
van het Oranje Fonds. Wovesto stelt 

dezelfde randvoorwaarden als het 
Oranje Fonds, met daarnaast twee 
extra randvoorwaarden: de activiteit 
vindt plaats in één van de kernen 
van de gemeente Sint-Oedenrode 
en om in aanmerking te komen voor 
een mogelijke ondersteuning van 
Wovesto dient de activiteit gericht te 
zijn op haar huurders.

Aanmelden
Het aanvraagformulier om een acti-
viteit bij Wovesto aan te melden is te 
vinden op de website van Wovesto. 
Vul het formulier in, laat zien dat uw 
klus ook is aangemeld bij het Oran-
jefonds en stuur het formulier vóór 
3 maart aan Wovesto of e-mail naar 
info@wovesto.nl.

Monique (l) en Marion
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 27 februari a.s. 
De vergadering begint om 20.00 uur. Op 
de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komen de volgende 
onderwerpen voor:
• Evaluatie evenementenbeleid
• Evaluatie welstandsbeleid
• Vaststelling procedure voorbereiding 
Kadernota en Programmabegroting

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 

mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier (tel. 
0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Reisdocumenten 10 jaar geldig vanaf 9 maart 2014
Vanaf zondag 9 maart 2014 wordt de 
geldigheidsduur van nieuwe Neder-
landse paspoorten en identiteitskaar-
ten verhoogd van 5 naar 10 jaar.  Dit 
geldt alleen voor volwassenen vanaf 18 
jaar.

Met de uitgave van de nieuwe paspoor-
ten en identiteitskaarten veranderen 
ook de tarieven per 9 maart 2014.

Kijk voor meer informatie op de website 
www.sint-oedenrode.nl

Bekendmaking besluit tot aanwijzing 
toezichthouders Drank- en Horecawet
De burgemeester van de gemeente 
Sint-Oedenrode, heeft op 17 februari 
2014 besloten tot aanwijzing van toe-
zichthouders op grond van artikel 41, 
eerste lid, onder b., van de Drank- en 
Horecawet en de Regeling toezichthou-
dende ambtenaren Drank- en Horeca-
wet.
De aangewezen medewerkers van de 
Stichting Stadswacht Helmond krijgen 

hierdoor toezichthoudende bevoegd-
heden toegekend in het kader van voor-
noemde wetgeving. 
Het aanwijzingsbesluit treedt op de 
dag na deze bekendmaking in werking. 
U kunt het aanwijzingbesluit vinden op 
de website van de gemeente.
Daarnaast kunt u het aanwijzingsbesluit 
gedurende 6 weken inzien op gemeen-
tehuis tijdens openingstijden.

Convenant duurzaam bouwen wint award 
Het Regionaal Convenant Duurzaam 
(ver)Bouwen Noordoost-Brabant wist 
maandag 3 februari een  Nederlandse 
Duurzaam Bouwen Award in de wacht 
te slepen. Gemeente Sint-Oedenrode is 
een van de partners die aan het conve-
nant deelneemt. Een mooi resultaat dat 
laat zien dat de regio én Sint-Oedenrode 
aan de weg timmert in duurzaam bou-
wen. 

Langdurige kwaliteit van regionale 
samenwerking
Het Regionaal Convenant Duurzaam 
Bouwen Noordoost-Brabant won de 
award in de categorie regionale samen-
werking. De jury waardeerde de lang-
durige kwaliteit van de samenwerking 
in de regio en het betrekken van de 
eindgebruiker. Al sinds 2006 werken 
gemeenten, woningcorporaties en Bou-
wend Nederland samen in duurzaam 
bouwen. De samenwerking wordt regel-
matig vernieuwd. De laatste update van 
het convenant dateert van maart 2013 
en toen is ook Uneto VNI aangesloten 
bij de samenwerking. De jury noemde 
de Omgevingsdienst Brabant Noord 
(ODBN) die het convenant faciliteert, 
een voorbeeld voor hoe andere omge-
vingsdiensten duurzaam bouwen kun-
nen stimuleren. Bestuurlijk ambassa-
deur Hans van der Pas (wethouder van 
de gemeente Bernheze) nam de award 

namens alle deelnemende partijen in 
ontvangst.

In het Regionaal Convenant Duurzaam 
(ver)Bouwen Noordoost Brabant spre-
ken de volgende samenwerkingspart-
ners ambities af voor duurzame bouw: 
Omgevingsdienst Brabant Noord, ge-
meenten: Bernheze, Boxmeer, Cuijk, 
Grave, Mill en Sint Hubert, Maasdonk, 
Landerd, Oss, Sint-Anthonis, Sint-
Oedenrode, Uden, Veghel, woning-
corporaties: Mooiland, Brabant Wonen, 
Area, Wovesto, Wonen Vierlingsbeek, 
Bouwend Nederland, Uneto VNI, NVM 
makelaars, Avans Hogeschool. Daar-
naast maken de partners afspraken over 
samenwerking en rolverdeling. Via deze 
regionale samenwerking stimuleren en 
bevorderen de deelnemende partners 
dus duurzame (bouw)ontwikkelingen. 
De gewonnen award (voor regionale 
samenwerking) is voor alle deelnemen-
de partijen.

Sint-Oedenrode
Een mooi eindresultaat van de duur-
zame samenwerking zijn de door 
Wovesto gebouwde duurzame wonin-
gen in Boskant: www.youtube.com/
watch?v=AEbRtMooTJc
Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaambouwenawards.nl/
nieuws/de-winnaars 

Woonwensenonderzoek
In 2013 is in de gemeente Sint-
Oedenrode een woonwensenonder-
zoek gehouden. Elk huishouden in Sint-
Oedenrode is de mogelijkheid geboden 
om aan het onderzoek deel te nemen. 

De belangrijkste conclusies 
woonwensenonderzoek
1.  Sint-Oedenrode is in trek bij mensen 

van buiten de gemeente. Vestigers 
zijn vooral gezinnen met kinderen.  
Vrijstaande en halfvrijstaande koopwo-
ningen hebben de meeste belangstel-
ling, gevolgd door rijkoopwoningen. 

2.   Er is een geringe vraag naar nieuw-
bouwlocaties vanuit de kleine 
kernen voor de kleine kernen zelf.

3.   De komende jaren vindt er een 
sterke verschuiving plaats van com-
plexgewijs verzorgd wonen naar 

     individueel wonen met zorg aan huis. 
4.   Door een vergelijking van de vraag 

en het aanbod zijn de kansrijke en 
de kwetsbare segmenten in de huur      
en de koop in beeld gebracht. Hier-
onder zijn ze weergegeven. 

Kansrijke segmenten in de 
nieuwbouw huur zijn:
-  Gezinswoningen met een huur tussen 

de € 575 en € 680 (sociale huur) en 
vanaf € 680 (vrije sector huur).

-  Grondgebonden seniorenwoningen in 
alle prijsklassen.

Kwetsbare segmenten in de 
nieuwbouw huur zijn:
-  Gezinswoningen met een huur onder 

de € 575
-  Appartementen in alle prijsklassen.

Kansrijke segmenten in de koop 
zijn:
-  Rijwoningen tot  2 ton.
-  Half-vrijstaand tot 3 ton.
-   In beperkte mate appartementen 

onder de 2 ton en tussen de 2 en 3 ton.
-   In beperkte mate grondgebonden se-

niorenwoningen in alle prijsklassen.

Kwetsbare segmenten in de 
nieuwbouw koop  zijn:
-  Rijwoningen duurder dan 2 ton.
-   Halfvrijstaande en vrijstaande woningen 

duurder dan 3 ton. Een relativering is 
hier op zijn plaats. Vestigers hebben 
namelijk wel interesse in duurdere 
koopwoningen.

-  Appartementen duurder dan 3 ton. 

Gevolgen woonwensenonderzoek
Het woonwensenonderzoek bevat fei-
telijke informatie. Het is geen beleids-
stuk. Het woonwensenonderzoek is 
wel een belangrijk fundament voor het 
woonbeleid. Een actualisatie van het 
woonbeleid staat voor de tweede helft 
van dit jaar op de rol. Verder zijn de uit-
komsten van het woonwensenonder-
zoek een belangrijke afweging bij het al 
dan niet in exploitatie voortzetten van 
bestaande woningbouwlocaties en bij 
het bepalen van nieuwe woningbouw-
locaties. 

Inzien van het woonwensenonderzoek
Via de website van de gemeente 
(www.sint-oedenrode.nl) kan het woon-
wensenonderzoek worden ingezien. 

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
Beatrixstraat 53 5491 HN 05-02-2014 Kappen 1 boom
Lieshoutseweg 66 a 5491 RR 03-02-2014 Kappen 1 eik
Mosbulten 4 5491 PH 07-02 Verhogen dak stal en realiseren   
   berging/ opslag en mestopslag
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Vresselseweg 42 5491 PD  6 weken Verlenging beslistermijn omzetten  
   bedrijfswoning naar burgerwoning
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Vresselseweg  5491 PA 11-02-2014 Het aanleggen van een survivalbaan
ong. (bij 33) 
Knapenhoek 4 5492 AG 13-02-2014 Het kappen van 1 esdoorn en 1 den
Heuvel 32 5492 AD 12-02-2014 Wijzigen gevelpui
Ollandseweg 123 5491 XA 12-02-1014 Herbouw woonboerderij
Hoogeind 7 5491 VG 13-02-2014 Plaatsen wandelkappen 
Buizerd 11 5492 PJ 13-02-2014 Plaatsen dakkapel
Vresselse-Akkers 3a 5491PG 17-02-2014 Wijziging situering paardrijbak en  
   verkleinen paardenpension
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Harry van de Meulengraaf

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

112 Sint-OedenrOde

Veghelnaar in Sint-Oedenrode be-
trapt met harddrugs
Dinsdagnacht werd in de auto van 
een 24-jarige man uit Veghel hard-
drugs gevonden. De politie contro-
leerde de wagen in Sint-Oedenro-

de en trof zes Xtc-pillen en hennep 
aan. De man werd meegenomen 
voor verhoor en kreeg een boete 
van € 400. Tegen hem wordt een 
proces verbaal opgemaakt.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Evenementen

Meld u aan voor het 

ROOISE 
BURGERPANEL 

via www.tipmooirooi.nl

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meepraten, meedenken 
over Sint-Oedenrode 

Meld u aan via 
www.tipmooirooi.nl

UW MENING TELT!

Ontwerp bestemmingsplan Oudeweg 4 Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat met 
ingang van 20 februari tot en met 2 
april 2014 ontwerp bestemmingsplan 
Oudeweg 4 
(NL.IMRO.0846.BP2013BUI01OUDE-
WG4-ow01) met bijbehorende stukken 
ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan biedt een juridi-
sche regeling voor de omzetting van een 
agrarische bedrijfbestemming naar een 
woonbestemming. Concreet maakt het 
bestemmingsplan de oprichting van een 

woning conform de beleidsregel ruimte 
voor ruimte 2006 mogelijk en krijgt de 
bestaande bedrijfswoning de functie 
van een burgerwoning. 

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan 
Oudeweg 4 is met ingang van don-
derdag 20 februari 2014 tot en met 
woensdag 2 april 2014 in te zien op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 
te Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis 
is op werkdagen geopend tussen 9.00 
en 12.30 uur. Tevens is het ontwerp 
bestemmingsplan raadpleegbaar op de 

landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Vanaf donderdag 20 februari 2014 tot 
en met woensdag 2 april 2014 is het 
voor iedereen mogelijk om schriftelijk 
een zienswijze in te dienen bij de ge-
meenteraad van Sint-Oedenrode, post-
bus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. Tevens 
is het mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in 
te dienen. Hiervoor kunt u contact op-
nemen met mevrouw Y. Meijkamp van 
het team ruimtelijke ordening, telefoon-
nummer: 0413-481911.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 11 februari tot en met 
17 februari 2014 zijn de volgende aanvra-
gen bij de gemeente ingekomen:
•  Van VV Boskant voor het houden van een 

vlooienmarkt op 29 mei 2014 op het 
parkeerterrein bij VV Boskant, Hazelaar-
straat 54 te Sint-Oedenrode. Deze aan-
vraag geldt ook voor de jaren 2015 tot 

en met 2018.
Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
• Aan SV Fortuna ’67 voor het houden van 
een 24-uursloop op 31 mei 2014 in sport-
park de Kienehoef te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Melding meerjarenvergunning
• Van het Lyceum Bisschop Bekkers voor 
het houden van een optocht van gala-
auto’s voor de eindexamenleerlingen op 
woensdag 3 juni 2014 in de omgeving van 
kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode.

Inzameling oud papier
Zaterdag 22 februari
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 10.30 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur

Maandag 24 februari
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef, Dom-
melrode, Eerschot, Rooise zoom, Ha-
verland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 uur

Woensdag 26 februari
•  Basisschool De Springplank; container 

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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

www.sint-oedenrode.nl/meldingen

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Meldingen

Verloren voorwerpen
• Zwarte mobiel Sony Expiria
• Zwarte plastic krat met fotoboeken

Gevonden voorwerpen
• Zwarte etui met 7 sleutels

Van mantelzorger tot alleenstaande

Mevrouw Lien Sterk is een levendi-
ge vrouw van 85 die in een nieuwe 
fase van haar leven is aangeland. 
Sinds een paar weken verblijft haar 

man in de Watersteeg en dat geeft 
een heel dubbel gevoel. Het ging 
niet meer, de zorg thuis werd te 
zwaar voor haar. Aan de ene kant 

is het een opluchting, maar om na 
52 jaar samen opeens bij je eigen 
man op bezoek te gaan, dat voelt 
niet goed. Toen hij tijdens het kof-
fiedrinken zei: “Mijn voeten doen 
zeer, ik ga naar mijn kamer om mijn 
schoenen uit te laten doen,” werd 
het haar even te machtig. Voor het 
eerst drong het besef van de ge-
dwongen scheiding in alle hevig-
heid tot haar door.

Door: Mia van Boxtel

Vier jaar geleden werd haar man 
ziek. Een vervelende spierziekte, of 
eigenlijk een zenuwziekte. De spie-
ren doen het op zich nog wel, maar 
de zenuwen die ze aan moeten stu-
ren, raken door het hele lichaam 
ontstoken en werken niet meer. 
Daardoor treden verlammingsver-
schijnselen op. Het werd voor het 
eerst zichtbaar toen haar man een 
keer uit bed kwam en over zijn eigen 
grote teen viel. De teen hing los, als-
of hij niet bij een voet hoorde. In het 
begin liep hij nog wel, maar na ver-
loop van tijd kwam hij in een rolstoel 
terecht. Meneer Sterk was zijn hele 
leven militair, een krachtige, getrain-
de man. Hij kon het niet verwerken 
dat zijn lichaam hem zo in de steek 
liet en ging zich volgens zijn vrouw 
steeds meer 'invalide gedragen'. Hij 
was niet gemotiveerd om zelf dingen 
te proberen en dus werd het voor 
haar de hele dag rennen en draven. 
Heel frustrerend allemaal.

Toen het echt niet meer ging, kwam 
er verzorging aan huis. Een goede 
oplossing, die toch ook  weer andere 

problemen met zich meebracht. Pro-
blemen die ze zich in het begin niet 
eens voor kon stellen.  “Je kon nooit 
eens lekker vroeg gaan slapen, want 
ze kwamen laat. Soms waren ze om 
12 uur pas klaar met de verzorging, 
maar de volgende morgen stonden 
ze om 9 uur alweer op de stoep. En 
dan die eindeloze was; ik waste me 
werkelijk ondersteboven. Doordat ik 
mijn hele leven  in moest richten op 
wat anderen nodig hadden, raakte 
ik mijn hele zelfvertrouwen en zelf-
standigheid kwijt. Vaak voelde ik me 
niet eens meer thuis in mijn eigen 
huis.“ Mevrouw Sterk rijdt graag 
en goed auto, maar ze voelde zich 
alsof ze het stuur totaal kwijt was 
en dat de auto een heel andere kant 
op ging dan waar zij wilde zijn. De 
inrichting van haar huis, haar leven, 
alles ging alleen maar over haar man 
en wat hij nodig had. Dat is geen le-
ven voor een vrouw, hoe veel ze ook 
van haar man houdt. “Op den duur 
gaat irritatie de boventoon voeren,” 
constateert mevrouw Sterk, “en dat 
wil je helemaal niet.” 

Tijdens het gesprek houdt mevrouw 
Sterk nauwlettend haar iPad in de 
gaten, want ze vermoedt dat haar 
man wel contact op zal nemen. 
Dat doet hij, gewoon even een 
praatje maken. Of FaceTimen, zo-
als dat tegenwoordig heet. Als het 

contactmoment voorbij is, staart ze 
nog even naar het raam, naar het 
plekje waar hij altijd zat. Dan zegt 
ze: ”Weet je, het is fijn dat je zoveel 
hulp kunt krijgen. Met de verzorging 
van Pantein waren we heel erg te-
vreden. Het zijn allemaal lieve dames 
die komen, maar het zijn wel veel 
verschillende.” De ziekte van haar 
man  bepaalde niet alleen zijn le-
ven, maar vooral ook het hare. “Hoe 
houdt u het vol?” vroeg de coördi-
nator van Pantein op een gegeven 
moment. Maar ze zag zelf wel dat 
mevrouw Sterk het niet meer vol-
hield en belde de huisarts voor een 
doktersgesprek. Toen was het zo 
geregeld en is meneer Sterk naar de 
Watersteeg gegaan. Het eerste ge-
voel was 'Ik laat hem in de steek'. 
Maar inmiddels weet ze dat dat echt 
niet zo is. Ze was gewoon aan het 
eind van haar latijn. Ze voelt letterlijk 
dat ze af heeft moeten kicken van 
haar jarenlange zorgen. Nu kan ze 
veel meer van haar vrijheid genieten, 
samen met haar zus die ook in Rooi 
woont. Ze kan naar buiten, even een 
boodschapje doen, even een praatje 
maken. Langzaam komt haar zelf-
vertrouwen terug en voelt ze zich 
weer meer mens worden. Ze heeft 
nog één wens: “Nu hopen wij dat 
hij binnenkort in Odendael geplaatst 
kan worden, dat zou geweldig zijn 
voor ons beiden.”
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18 februari         
Pastorale Raad 20.00-21.30

19 februari         
Korenoverleg 10.00-11.00
Kerkhofploeg H Rita 10.00-11.00

21 februari         
Pastoraal team 12.30-14.00
Rock Solid 19.00-20.00

24 februari         
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek        
13.30-17.00 Odendael

25 februari         
Bezinningsdag pastoraal team, 
Megen 09.30-19.00

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 ©

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

De Sacramenten, bijzonder die van de Verzoening en de 
Eucharistie, zijn bevoorrechte plaatsen om Christus te 
ontmoeten.

Paus Franciscus

genda

Van de pastores

Mgr. Hurkmans: 
Breng de gezinnen bij elkaar!
We kijken in de parochie terug op 
een bijzondere eerste week van fe-
bruari. Mgr. Hurkmans, onze bis-
schop en herder, was een week lang 
te gast in onze parochie om het le-
ven in een zogenaamde ‘nieuwe’ of 
fusieparochie mee te maken. In het 
programma was speciale aandacht 
voor de families in onze parochie.

Mgr. Hurkmans startte zijn bezoek 
met het meemaken van de huwelijks-
voorbereiding. Hij bezocht de Bidden-
de Moeders, was twee keer te gast 
bij de communievoorbereiding waar 
parochie en gezin dicht bij elkaar ko-
men. Hij was bij het netwerkoverleg 
van basisscholen, ouders en parochie. 
Hij bezocht familiebedrijven en elke 
avondmaaltijd was hij te gast bij een 
van onze gezinnen. De bisschop ver-
trouwde ons toe nog nooit zo vaak 
achter elkaar met kinderen gegeten 
te hebben, tot zijn grote genoegen 
overigens.
Bij zijn afscheid gaf de bisschop aan 
het pastorale team een opdracht 

mee: ‘Wees trouw aan je pastorale 
opdracht, zoals ook de parochianen 
trouw zijn. Deze trouw is een getuige-
nis in de wereld. Wees liefdevol, want 
het water van de liefde blust het vuur 
van de woede.’
En ten derde: ‘In deze tijd waarin de 
materie, de spullen, veel aandacht 
van ons vragen, en ieder het in onze 
samenleving steeds meer zelf mag én 
moet bepalen, raken we los van el-
kaar. In de woorden van ons geloof: 
‘We ervaren niet meer dat we allen 
broers en zussen zijn, kinderen van 
God de Vader.’ Mensen zijn gemaakt 
om samen te zijn, samen te leven. Zo 
worden we echt rijk. 
Breng daarom de gezinnen in de pa-
rochie bij elkaar, om zo ieders leven 
echt rijk te maken. Ik heb zulke mooie 
gezinnen ontmoet hier in de parochie. 
Als het ergens kan, dan is het hier!’, 
aldus de bisschop.
Moge deze bemoediging van de bis-
schop ons allen tot steun zijn.

Manon van den Broek

Sparen voor de Odaschool voor 
blinde kinderen in Kenia

Zondag 9 februari was zuster Vita 
in de gezinsviering. Zij nam ons in 
gedachten mee naar de Odaschool 
in Kenia. Wil je weten hoe dat was? 
Kijk dan op de website van de pa-
rochie!

‘Wij hebben twee keer cupcakejes ge-
bakken. Die hebben wij in een plastic 
zakje gedaan. Toen zijn we op weg 
gegaan in de buurt, om ze te verko-
pen. We hebben nu € 22,50 voor de 
kinderen van de Odaschool in Kenia!’
Summer van den Hurk en Freija 
Buijsse uit Olland 

Songtekst: 
‘De vreugde van bekering’
Voor elke zondaar die zich bekeert 
jubelt het hemelse eng’len koor.
Il y a plus de joie dans le ciel pour un 
pé cheur que se con ver.
Groot zal daar de vreugde zijn om al 
wie zich tot God wil bekeren.
Tit que pour tous les jus tes qui n’ont 
pas be soin de pé ni ten ce.
1.  De tijd is rijp en zie waar Gods Rijk 

hier op aarde zich vestigt.

2.  God toont u zijn geduld. Gij moogt 
rekenen op God ’s erbarmen.

3.  U bent het, Heer, die komt om uw 
volk te vervullen met vreugde.

Keer u tot God, aanvaard de goede 
Boodschap!
Of weet gij niet dat God u roept tot 
inkeer?
Uw volk treedt aan, viert met ge-
wijde dansen.

Mededeling van het parochiebestuur, 
uitgegeven op 15 februari 2014.
Beste parochianen van de Sint 
Petrus’ Bandenkerk,

In het Eindhovens Dagblad van af-
gelopen vrijdag 14 februari j.l. stond 
een artikel met de volgende kop: 
“Kerk Son naar Vestzak, hotel in 
Rabobank.”

Bij deze verklaart het parochiebestuur, 
mede namens  de torengroep van Pe-
trus’ Banden, afstand te nemen van 
de strekking van dit artikel. Als men 
het artikel leest zou je denken dat de 
sloopkogel al boven de kerk hangt. Dit 
is echter niet aan de orde.
In voorafgaande oriënterende gesprek-
ken betreffende het toekomstige MFA 
hebben we met het gemeentebestuur 
besproken wat te doen als de Petrus’ 
Bandenkerk op “korte” termijn zou 
sluiten of verdwijnen. Omdat wij als 
bestuur de mening zijn toegedaan dat 
er op dat moment een alternatief ge-
zocht zou moeten worden hebben we 
de mogelijkheid van het Vestzaktheater 
met hun besproken. Dit is ons inziens 
één van de mogelijkheden maar zal 
nog verder onderzocht dienen te wor-
den. 
Op dit moment is sluiting van de kerk 
niet aan de orde. Wij gaan deze kerk 
die door zoveel parochianen is opge-
bouwd en in al die jaren met hart en 
ziel is onderhouden niet zomaar van 

de hand doen. Waarom zouden we de 
kerk sluiten en vervolgens op een an-
dere locatie gaan huren? Dit lijkt ons 
niet de gangbare weg.
De plannen betreffende het MFA zul-
len eerst door de gemeente verder 
ontwikkeld dienen te worden. Daar-
naast verloopt het proces van verkoop, 
herbestemming of sloop van een kerk-
gebouw altijd in nauw overleg met 
het bisdom. Uiteindelijk geeft de staf 
van het bisdom de goedkeuring. Ook 
dient nog onderzocht te worden of 
überhaupt kerkelijke diensten in een 
MFA-gebouw gehouden zullen/mogen 
worden. Ook hier heeft het bisdom een 
beslissende stem. 
Wij hopen dat dit schrijven u enige dui-
delijkheid verschaft. De website en de 
parochiepagina in de lokale kranten (De 
Brug, Forum, Midden Brabant en De-
MooiRooiKrant) zijn de officiële publica-
tie-organen van de Odaparochie. Daar 
informeren wij onze parochianen. Het 
Eindhovens Dagblad kan alleen op per-
soonlijke titel berichten plaatsen of een 
interpretatie geven. Het parochiebe-
stuur zal, zoals gezegd, altijd publiceren 
via website en parochiepagina.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur 
van de parochie Heilige Oda.  

Er zijn plaatsen vrij!  

 
Vind jij samen liedjes zingen ook gezellig? 
Kinderkoor “De Notenkrakertjes” is op zoek 
naar jongens en meisjes van +/- 6 tot en met 
12 jaar die het leuk vinden om te zingen.  
We oefenen elke donderdagmiddag van 
4 uur tot 5 uur in De Stoklandschool in 
Breugel. 
Kom eens langs en zing eens gezellig mee. 
Voor meer informatie kun je ook bellen naar: 
Annette v.d. Broek 
Adres: Steenboklaan 9 
Tel. 06-55367815 
Tot ziens! 

Tijdens de voorjaarsvakantie (van 3 tm 7 maart)  is het parochiecentrum 
geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10:00 
uur tot 12:00 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen 
van de ziekenzalving of in geval van overlijden, ook buiten deze uren be-
reikbaar via achterwacht.
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Voor, door en met Rooienaren in St. Lucia
Ik denk dat het al bijna 15 jaar ge-
leden is dat Jan in Sint-Oedenrode 
lid werd van de tennis vereniging. 
Daar speelde hij op maandagavond 
zijn wekelijkse partijtje en leerde 
hij Henk kennen. Wij emigreerden 
naar Zuid-Afrika. Henk zijn zoon 
deed er zijn opleiding als Ranger 
en vestigde zich in St. Lucia. En zo 
gebeurde het dat we zeven jaar ge-
leden, toen wonende in Sir Lowry’s Pass, een telefoontje kre-
gen dat twee echtparen en een Ranger (allen uit Rooi) even 
langs wilden komen.

Die vriendschap werd sterker en we zagen elkaar als zij de 
oversteek weer hadden gemaakt. En steeds was de rode 
draad Zuid-Afrika. Hun vakanties werden langer en soms ge-
spreid over de West-Kaap en Kwazulu Natal. Twee provincies 
van Zuid-Afrika die haast wel twee landen op zich lijken om-
dat ze zo van elkaar verschillen. Om Moni en Henk dit jaar 
te kunnen zien, vlogen wij van Kaapstad naar Durban, een 
vlucht van twee uur. We huurden een auto, reden twee uur 
door het prachtige landschap en verbleven met veel plezier 
een poosje in St. Lucia. Wat een heerlijke tijd hebben we sa-
men gehad en ,weet je, nauwelijks nog over Rooi gesproken 
ook! We hadden het zo druk met mieren en muggenbeten, 

puffen dat het zo warm was, maar veel meer nog… genieten van de vele gamedrives. Henk ontpopte zich 
als een ware gamedriver en liet ons vol trots de iSimangaliso Wetlands van St. Lucia zien. Geert en Freya, 
voor velen in Sint-Oedenrode al geen onbekenden meer, regelden een prachtige nijlpaarden boottocht en 
een super-trip in open 4x4 naar het bijzonder mooie en adembenemende wildpark Hluhluwe-Imfolozi.  Sa-
fari, dat is en blijft toch echt mijn favoriete tijdsbesteding. Er kan niets tippen aan op je gemak en in alle rust 
de neushoorns en de olifanten gade slaan. En het spotten van de katachtigen lijkt een jarenlange zoektocht 
te worden. Komt goed uit, is er altijd een reden temeer om terug te keren!

De vele vlinders in de tuin waren mooi, de vervetaapjes steeds brutaler. We hadden een bush-braai in de 
regen, want wij zijn ‘bijna’ echte Afrikaners. Al zouden  Afrikaners krom gelegen hebben van het lachen 
als ze de braai thuis hadden kunnen 
aanschouwen. Twee Nederlanders 
op hun knieën…’roosterbroodjies’  
en ‘fillet’ draaien, maar dat maakt 
het ook zo bijzonder!

Wil je meer lezen over onze safari’s 
bezoek dan zeelandhuys.blogspot.
com of word vriend via Facebook.
Een warme groet uit Stellenbosch, 
Astrid van Zeeland

Luch
tpo

st
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Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 22 januari
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                   
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
Zondag 23 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Hanny Aertsen- van 
Keulen, Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, Bertus van 
Kroonenburg, Liza Teunissen-Feijen, 
Johan van Kuijk, Jan Brugmans, 
Harry en Nell vd Meerendonk, 
Lena en Theo Roestenburg-van de 
Wetering.
Zaterdag 1 maart
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

De Goede Herder
Zaterdag 22 februari 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Theodorus en Catharina 
van Schijndel-Neelen en overleden 
familieleden.

H. Martinus Olland
Zaterdag 22 februari 17.30u. 
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: overleden ouders De 
Beer-de Wit en zoon Jan, Annie 
Bottenberg, Jan v.d. Pasch, Jans v.d. 
Pasch-Leenderts, Petra v.d. Pasch, 
Hanneke Hagelaars-v.d. Kerkhof, 
Jan Hubers, Thomas de Bie, overle-
den ouders Vervoort-de Beer.

Parochie Liempde
Zaterdag 22 februari 18.30 uur 
Toon Saris (mgd), Ties Spierings
Ouders Traa – v Abeelen Essens (jgt)
Asrianus en Adriana v Kempen – v 
Hoof (verj), Harrie vd Velden (jgt)
Fam. Quinten – Vorstenbosch (jgt 
en verj), Jo en Marianne Vullings 
(jgt) Henk Hoppenbrouwers (jgt)
Zondag 23 februari  09.30 uur 
Carel Kreijveld (jgt)b Sjaan vd 
Koevering – Scheutjens (mgd) 
Betsie vd Laar – v Overdijk (verj)

Eucharistievieringen:
Maandag 24 februari 19.00 uur
Dinsdag 25 februari 09.00 uur 
Woensdag 26 februari 19.00 uur 
Donderdag 27 februari 09.00 uur 
Vrijdag 28 februari 09.00 uur 

Overweging 22 en 23 februari
Net als vorige week gaat het evan-
gelie dit weekeinde over de gebo-
den van de Wet en het onderhou-
den daarvan. We horen hoe Jezus 
zich met name keert tegen het 
uitgangspunt van de evenredige 
vergelding ‘oog om oog, tand om 
tand’. Toch is dat op zich een heel 
redelijk principe, dat in elk geval 
mateloze wraak voorkomt. Maar 
Jezus zegt ons dat wij, gelovigen, 
een stap verder moeten gaan en 
meer moeten doen dan louter te-
rughoudendheid in onze vergelding 
betrachten. Eigenlijk geldt dat voor 
heel ons doen en laten als christe-
nen: we moeten niet slechts doen 
wat van iedereen verwacht mag 
worden, we moeten eer blijk van 
geven dat we God en onze naas-
ten beminnen door juist iets extra’s 

te doen als het gaat om mildheid, 
geduld, verdraagzaamheid, verge-
vingsgezindheid enzovoorts. Een 
opgave? Een uitdaging!

Martinuskerk

Zondag 23 februari  9.30u.: Eucha-
ristie met het Martinuskoor.
Intenties: Toos Timmermans-van 
den Broek, Johanna en Harrie van 
Os-Vervoort, Antoon en Hendri-
ka Konings-van Lieshout, Gerard 
en Mien Kluijtmans-van Nuland, 
Fien van Erp-van Zoggel, Martien 
Kaskens, Marietje van Houten-van 
de Ven, Miet Oppers-Schepens, 
Piet en Anneke van de Sande-de 
Wit, Thea van den Berkmortel-
Maas, Jan van Erp, Gerard en Jo 
Renders-van Lith, Jan van den Berk-
mortel, zijn vrouw Annie en dochter 
Ingrid, Ria Tops-van Heugten, Max 
Dons, Wim van Roosmalen, Bert en 
Anna Kluijtmans-van Acht,Overl. 
leden v.d. Seniorenvereniging 
Ahrend-Oda.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag 9.00u. Eucharistie.
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
Zondag 23 februari, 10.00 uur, Pre-
dikant Ds. G. Baerends, Maandag-
ochtendgroepen.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 23 Februari om 11.00u.  
Eucharistieviering met gemengd 
koor  
Intenties: 
Leo Sanders, Jans v.d. Meerak-
ker, Tonia v.d. Burgt- v.d. Oever, 
Annie Latijnhouwers- Pijnenburg, 
Cisca van Dongen- v.d. Laar, Rien 
Lathouwers, Martien van Kessel, 
Wim van Heesch.              

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 22 februari
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 23 februari
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Jan en Toos Jonker-Gras, 
Toon van Eerd, Theo van Bokhoven, 
Ad van Dongen, Wiesje Spit-Fijen, 
ouder Van Kuijk-de Greef.
Maandag 24 februari
19.30 uur: Woord- en communie-
viering
Woensdag 26 februari
19.30 uur: Woord- en communie-
viering

Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag 22 febr. is er geen eucha-
ristieviering.

Odendael
Zondag 23 februari om 10.00 uur
Eucharistieviering met Aurora-Kin-
derkoor
Intenties: Stans Ruud en mijnheer 
van den Berg

Er zijn nog meer gulle sponsoren 
betrokken bij dit bijzondere project. 
Houtbedrijf Van Aarle zorgde voor 
de materialen van het speelhuisje en 

ook Thijs Dekkers potcultures, Wel-
te Fruit en boomkwekerijen Ruud 
van den Berk, Gebr. van den Berk 
en Kuppens hebben een duit in het 

zakje gedaan. Verwacht wordt dat 
in mei de officiële opening plaats zal 
vinden.  

Vervolg voorpagina

Opknapbeurt schoolplein Boskant nadert voltooiing
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De Sneeuwuil

Onze vogelfotograaf Jan Ebben be-
trapte deze prachtige sneeuwuil. De 
sneeuwuil, in het latijn Bubo Scan-
diacus, laat zich zelden in Nederland 
zien. Het is een echt grote vogel, 
wit, 55 tot 70 centimeter lang en 
een vleugelspanwijdte van 1,20 tot 
1,40 meter. Verwissel deze uil niet 
met een witte buizerd! 

Een sneeuwuil heeft een dikkere kop 
die zonder duidelijke nek overgaat 
in het lichaam.  Ze broeden in de 
toendra ten noorden van de poolcir-
kel: Scandinavië, Siberië, Groenland, 
Alaska en het noorden van Canada. 
Enkele broedgevallen zijn bekend in 
het noorden van Schotland. Sneeuw-
uilen eten vooral muizen en lem-

mingen waarvan de aantallen per 
jaar sterk wisselen. Door hun om-
vang kunnen ze ook grotere prooi-
dieren slaan, zoals sneeuwhazen en 
sneeuwhoenders. Het zijn echte no-
maden. Uit onderzoek met zenders 
is bekend dat hun broedplaats per 
jaar sterk kan verschillen. Soms zit-
ten er duizenden kilometers tussen. 
Dit hangt af van het voedselaanbod. 
Winters met veel waarnemingen in 
Nederland volgen op zomers met 
veel lemmingen in Scandinavië en in 
het noorden van Rusland. Er zijn dan 
grote sneeuwuilenfamilies. Wanneer 
daar de winter invalt is er weinig 
meer te vinden en dwalen ze soms 
af naar het zuiden. Waargenomen 
is ook dat sneeuwuilen meeliften 

op schepen. Ze komen daar terecht 
nadat ze door stormen te ver de 
zee op worden gedreven. Na dagen 
of weken op zee zien we dan een 
“tamme” sneeuwuil aan de kust. In 
werkelijkheid is het beestje gewoon 
sloom van de honger. Ook deze win-
ter kwamen enkele sneeuwuilen per 
schip naar Nederland.
 
De populariteit van de sneeuwuil 
heeft  een enorme boost gekregen 
door Harry Potter’s gezelschapsuil 
Hedwig. Sneeuwuilen worden ook 
gekweekt en zijn te koop. Uw schrij-
ver vond ze in de aanbieding voor 
£ 300,- op www.birds4saleuk.co.uk/
owls-for-sale?page=3. Flink aan de 
prijs in vergelijking met een kerkuil. Die 
heb je al voor £ 80,- to £ 100,-. Op 
www.2dehands.be werden ze voor 
€ 200,- per stuk aangeboden. Het zal 
wel een hoop bemoeizuchtig ambte-
lijk gezever geven wanneer je in Ne-
derland zo’n beest in de volière wilt 
hebben. Kom je echter door de for-
mulierenbrij heen, dan heb je natuur-
lijk wel wat om over te praten. Een 
uil kan ook worden geadopteerd. Dit 
kan via verschillende instanties: het 
World Owl Trust, Diergaarde Blij-
dorp, Artis, of bij de Roofvogelboer-
derij in Berkel en Rodenrijs. Ideaal 
voor mensen die van uilen houden 
en er zelf niet voor willen zorgen. 
Je krijgt je adoptie uil niet mee naar 
huis. Voor een wijs uilengevoel hoef 
je alleen maar te betalen. 

Foto: Jan Ebbenn

IVN wandel- en kiektocht

Afgelopen zondag 16 februari hield 
het IVN een tocht door Vressel en 
het Dommeldal. Er werd verzameld 
bij de Vresselse Hut. Een prachtig 
zonnetje maakte het voor de deel-

nemers aangenaam. Vele plaatjes 
werden er geschoten. Onder des-
kundige leiding van ervaren ama-
teurfotografen werd dit een goed-
bezocht evenement.

2014 Jaar van de Eekhoorn

Vraag iemand wat zijn favoriete bos-
dier is en de kans is groot dat het ant-
woord ‘de eekhoorn’ is. Geen won-
der, want het behendige roodbruine 
beestje met zijn prachtige pluim-
staart en alerte kraaloogjes weet ie-
dereen te vertederen. De zoogdier-
vereniging heeft 2014 uitgeroepen 
tot Jaar van de Eekhoorn. Heeft de 
eekhoorn dan extra aandacht nodig? 
We vroegen het aan Frans Kapteijns, 
boswachter bij Natuurmonumenten.

Heeft de eekhoorn het moeilijk in 
Nederland?
“Als je hem zo ziet knabbelen aan 
een nootje lijkt het een intens tevre-
den diertje. Maar de eekhoorn heeft 
het best zwaar in Nederland. In de 
vorige eeuw heeft een virusziekte 
flink huisgehouden in de populatie. 
Eigenlijk zijn ze daar nooit meer bo-
venop gekomen. Ook het verkeer, de 
versnippering van de natuurgebieden 
en uitheemse soortgenoten vormen 
een bedreiging.” 

Leven er eekhoorns in 
Sint-Oedenrode en omstreken? 
“Ja, zeker. Je denkt misschien dat ze 
alleen in grote bossen leven, maar 

ze zoeken ook graag bosjes en park-
jes op die op de grens van bebouwd 
gebied en natuurgebied liggen. Hoge 
bomen als de grove den, de hazelaar 
en de spar zorgen voor voedsel en in 
het struikgewas kan hij schuilen.”

Wat eet de eekhoorn en wordt hij 
zelf ook gegeten?
“Eekhoorns zijn dol op het dennen-
zaad van de grove den. Ook andere 
zaden, vruchten, knoppen en pad-
denstoelen verdwijnen in de eek-
hoornmaag. Omdat het uitstekende 
klimmers zijn, kunnen ze overal bij. 
Insecten, muizen, zangvogeltjes en 
vogeleitjes zijn dan ook niet veilig 
voor het lenige diertje. Zelf staat de 
eekhoorn op het menu van marter-
achtigen, de havik en de vos.” 

Kun je een eekhoorn houden als 
huisdier?
“Hoewel de eekhoorn er vertederend 
uitziet, is het bepaald geen knuffel-
dier. Hij kan flink bijten. Dat moet 
ook wel, wil hij een hazelnoot kun-
nen openbreken. Mensen die een 
eekhoorn als huisdier houden, maken 
nogal eens kennis met zijn gebit. Ze 
krijgen dan spijt van hun aanschaf 
en laten het beestje los in de natuur. 
Omdat het in zo’n geval vaak om een 
uitheemse eekhoornsoort gaat, krijgt 
onze roodbruine eekhoorn hiermee 
een probleem erbij. Hij wordt verdre-
ven door zijn grotere, sterker soortge-
noot.” 

Welke problemen heeft de eekhoorn 
nog meer?
“Naast zijn natuurlijke vijanden en 
ziekten zijn het verkeer en de ver-
snippering van de natuurgebieden 
de grootste bedreigingen voor de 

eekhoorn. Om van het ene naar het 
andere gebied te komen, moet de 
eekhoorn nogal eens een weg over-
steken. Vroeger kon hij dat nog via 
de bomen doen. Tegenwoordig is 
dat vaak onmogelijk. Door het hoge 
vrachtverkeer zijn de bomen langs de 
weg hoog opgesnoeid, waardoor de 
eekhoorn gedwongen wordt lopend 
de weg over te steken. Dat wordt 
hem regelmatig fataal.”

Wat staat ons te wachten in het Jaar 
van de Eekhoorn?
“Iedereen, ook de overheden, moet 
in actie komen voor de eekhoorn. 
Door bijvoorbeeld wegen verlaagd 
in het landschap aan te leggen, hoe-
ven de bomen niet hoog opgesnoeid 
te worden en kunnen de eekhoorns 
weer via de takken oversteken. Een 
speciale eekhoornbrug van touw of 
hout kan ook uitkomst bieden. 
In 2014 wil de Zoogdiervereniging 
samen met de Stichting Eekhoornop-
vang Nederland de verspreiding van 
eekhoorns zo goed mogelijk in beeld 
brengen. Daar kun je aan meewerken 
door je waarnemingen door te geven 
via twee speciale invoerapps. Er is 
zelfs een speciaal Eekhoornweekend 
op 17 en 18 mei. Je leest er alles over 
op www.zoogdiervereniging.nl. Daar 
lees je ook hoe je je tuin eekhoorn-
vriendelijk inricht. Want ook al is hij 
officieel geen beschermde diersoort, 
de eekhoorn heeft onze steun hard 
nodig!”

Aan de ouders van de leerlingen 
van het Elde
Stichting Roois Landschap besteedt veel vrije tijd aan de instandhouding 
van het kleinschalig cultuurlandschap maar ook aan de kwaliteit van het 
landschap in onze gemeente. Het doet dan zeer als je op en neer naar 
Schijndel wandelt en je ziet daar in de berm en in de sloten werkelijk hon-
derden plastic flesjes liggen. Ik heb het niet gezien, dat de Elde leerlingen 
die flessen daar neergooien, maar ik zie na de middag vanuit Schijndel 
veel kinderen, aan de fles lurkend, naar Rooi fietsen.

Deze kinderen hebben er in mijn ogen recht op, dat ze een grens krij-
gen aangereikt van hun ouders dat ze geen flessen in de natuur gooien. 
Onderweg flessen weggooien doe je niet uit respect voor die natuur en 
voor die mensen die al die troep met een schoonmaakactie in het voorjaar 
mogen opruimen.

Ouders die de schouders ophalen en reageren met: “Och, er zijn wel ver-
velender dingen” die hebben op zich wel gelijk, maar ze geven hun kin-
deren weinig mee op het gebied van respect voor natuur en landschap en 
hun medemens. Beste ouders, overleg met uw kinderen dat u echt wilt, 
dat ze hun drinkflessen mee naar huis nemen. U wilt er namelijk van over-
tuigd zijn dat het uw kind niet is, die zijn afval gewoon in de sloot mikt.

Namens bestuur Roois Landschap
Mari Thijssen, voorzitter

Lezerspodium....
Door: Mari Thijssen

Snert-winterwandeling 
Zij Actief Nijnsel

Een twintigtal dames  met wandel-
schoenen en dikke jassen stond bij 
het Bakkerpad klaar om samen te 
gaan  wandelen. Met veel goede zin 
werd gestart richting de Vresselse 
bossen. Onderweg vertelde Ad 
Hastenberg de dames van Zij Actief 
Nijnsel het één en ander over de 
Dommel, Vressel en de Mosbulten.

Ze wandelden door de Vresselse bos-
sen richting  het kapelletje aan de Lies-
houtseweg, waar menig kaarsje werd 
aangestoken. Na een lekkere  kop 
erwtensoep bij een van de leden thuis, 
gingen ze verder richting Moerkuilen 
wat een heel fraai stukje Nijnsel is. Na 
twee uur onderweg te zijn geweest 
konden ze als afsluiting nog genieten 
van een kop chocomel, koffie of thee. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
“Misschien kom ik nog terug voor een derde periode”

Het knarsen van het grint onder 
mijn voeten verraadt dat ik er ben. 
De harde bel die ik door het lopen 
activeer doet daar een schepje bo-
venop. Jan heeft me totaal niet ge-
hoord. Samen met een kameraad is 
hij geconcentreerd bezig met het 
opknappen van een oud Volkswa-
gen busje. Dat automerk…. teke-
nend voor de persoon Jan Verhagen. 
Een man van het volk, die meerdere 
keren met voorkeursstemmen in 
de gemeenteraad is gekomen. Het 
CDA zal hem gaan missen, maar of 
dat andersom ook zo is?

Door: Jeroen van de Sande

Voorlopig nog niet. Jan heeft al eni-
ge tijd geleden laten weten dat hij 
stopt als gemeenteraadslid. “Maar 
misschien kom ik nog terug voor een 
derde periode”, zegt hij stellig terwijl 
hij zijn hoed nog even goed zet. Dat 
zou een stunt zijn. De oerpoliticus 
zat van 1982 tot 1994 in de raad 
voor de Rooise Partij en van 2002 
tot nu verdedigt hij de kleuren van 
het CDA. Het lijkt Jan wel een uit-
daging om in de nieuwe gemeente 
op te komen voor zijn ‘mooie Rooi’, 
zoals de levensgenieter het noemt. 
Jan laat het busje even voor wat het 
is en zet me aan de keukentafel voor 
een bakje koffie van zijn vrouw Ma-
ria.

Wat is je geheim Jan? Hoe komt het 
dat je altijd met voorkeursstemmen 
in de raad terecht bent gekomen?
“De laatste keer was ik inderdaad de 
enige buiten de lijsttrekkers om. De 
keer daarvoor werden ik en Antoon 
Buiting op die manier gekozen. Een 
geheim? Dat is er niet. Ik sta ge-
woon iedereen te woord. Op feest-
jes, tijdens de Kermis, op straat… 
Mensen beginnen over de politiek, 
hebben het vaak over de eigen pro-
blemen en willen dat kwijt. Ik wuif 
dat niet weg en ga in gesprek. Blijk-
baar waarderen de mensen dat. Nu 
hoor je partijen vaak roepen dat ze 
de straat op moeten. Dat heb ik al-
tijd al gedaan, maar dan onbewust.”

Je bent één van de vele raadsleden 
die de politiek (voorlopig) vaarwel 
zegt. Het is steeds moeilijker om 
nieuwe mensen aan te komen. On-
derschatten ze de macht die ze kun-
nen uitoefenen?

“Misschien wel ja. Als raadslid kun je 
namelijk veel bereiken. Ik heb daar 
genoeg voorbeelden van. Zo’n vijf 
jaar geleden had de Koningin het in 
haar  troonrede al over ‘Zorg voor 
elkaar’. Ik sprong daar destijds op in 
met een motie voor ‘gezonde man-
telzorg’. Ik wilde dat ouders zonder 
medische verklaring in een mantel-
zorgwoning bij hun woning zouden 
mogen wonen.  Ik kreeg aanvanke-
lijk veel kritiek van collega-bestuur-
ders, maar de motie werd aangeno-
men. Nu ben ik echt trots als ik op de 
Solex door het dorp rijd en zie hoe 
mantelzorg wordt toegepast.”

“SOMS IS HET 
ALLEMAAL WAT TE 
SAAI. EEN BEETJE 

LEVEN IN DE 
BROUWERIJ KAN 
GEEN KWAAD.”

Daarmee heb je echt iets veranderd. 
Zijn er nog meer voorbeelden?
Lang hoeft Jan niet na te denken. 
Hij kent zijn stokpaardjes prima van 
buiten…”Ruud van Heugten, die 
nu deel uitmaakt van Gedeputeer-
de Staten (GS), is eens bij mij thuis 
geweest toen hij kamerlid was. Het 
ging over de zogenaamde ‘agra-
rische bedrijfswoning’. Tientallen 
agrariërs in het Rooise buitengebied, 
die hun stallen verkochten kwamen  
in de problemen. De woning en de 
bedrijfsgebouwen vormen namelijk 
een eenheid.  Landelijk is de nieuwe 
vorm “Plattelandswoning” inge-
voerd. De aanzet hiertoe is gegeven 
door CDA-Rooi .”

Je hebt wel eens vaker stof op doen 
waaien. Ik meen me te herinneren 
dat je  eens met een schop de raads-
vergadering bent binnengewandeld 
om je verhaal te doen?
Jan gniffelt, gevolgd door zijn ka-
rakteristieke lachje. “Soms moet je 
ergens de draak mee steken. Het 
ging toen over het bestemmingsplan 
buitengebied. Daarin stond dat je in 
grote delen van Rooi  niet dieper de 
grond in mocht dan 35 centimeter. 
Ik zei in de vergadering  ‘Ik heb ge-
leerd dat je voor een goede bodem-
structuur twee spades diep dient te 

spitten. Deze spade is 20 cm. Dus 
ik kom aan 40 cm. Wie controleert 
mij en hoe hoog is de boete?’ vroeg 
ik aan de wethouder. Ik zou de boel 
belachelijk maken, maar ik zie dat 
anders. Ik maakte gewoon op een 
leuke manier  duidelijk dat deze 
diepte onwerkbaar is voor een goe-
de grondbewerking en met name 
ook voor de boomteelt. Soms is het 
allemaal wat te saai. Een beetje le-
ven in de brouwerij kan geen kwaad. 
Misschien wordt het dan wel weer 
wat drukker op de tribune, haha. 
Maar wat ik ook duidelijk wil ma-
ken, is dat als je jezelf in een zaak 
verdiept vaak gezegd wordt dat  je 
lastig bent. Maar als je het niet doet, 
krijgt de raad de schuld dat er ver-
keerde besluiten genomen worden. 
Dat is natuurlijk raar.”

Die tribune waar je zelf eens dood-
leuk bent gaan zitten toen je in ver-
gadering was?
“Ja, daar werd ook nog een beetje 
moeilijk over gedaan, terwijl in de 
Tweede Kamer constant mensen af 
en aan lopen tijdens een vergade-
ring. Mijn agendapunten waren ge-
weest, ik zag wat kennissen en wilde 
even met ze kletsen. Is dat zo erg?”

CDA-Rooi heeft een roerige periode 
achter de rug? Is de partij die te bo-
ven?
“We hebben het weer aardig op de 
rit. Ik ben van mening dat we met 
Coby van der Pas een goede lijst-
trekker in huis hebben gehaald. Ze 
heeft veel ervaring in de politiek en 
ik heb niets negatiefs over haar ge-
hoord, dus dan zal ze het altijd goed 
gedaan hebben. Mijn stem heb ik in 
ieder geval al wereldkundig gemaakt 
op Twitter en Facebook. Ik ga voor 
Rien Verhagen. Politiek gezien lijkt 
hij een beetje op mij. Hij bestudeert 
alles grondig en belt de mensen zelf 
op als hij iets wil weten.”

Ook de fusie komt nog ter sprake. 
Jan praat snel, dus dat kan er ook 
nog wel bij. “Schijndel zie ik he-
lemaal zitten. Veghel moet ik nog 
afwachten, daar hebben ze heel an-
dere belangen. De fusie brengt wel 
iets bijzonders met zich mee. Mijn 
vrouw is in Erp geboren en zal straks 
- als het allemaal doorgaat - zonder 
te verhuizen weer in haar geboorte-
plaats komen te wonen.”

CDA trekt door Rooi, Schijndel en 
Veghel
Afgelopen zaterdag gingen de drie 
CDA-afdelingen in gesprek met 
de inwoners van Schijndel, Veghel 
en Sint-Oedenrode. Zij stelden de 
vraag “Hoe denkt u over de moge-
lijke fusie van de drie gemeenten en 
welke ideeën/tips heeft u?” 

De antwoorden op de vragen over 
de samenvoeging waren divers. Fre-
quent hoorden de CDA-ers ‘daar 
heb ik nog geen mening over‘, maar 
ook ontvingen zij veel suggesties en 
tips. Veel mensen onderkenden de 
noodzaak tot fusie. Daarbij werd 
de hoeveelheid en complexiteit van 

taken voor de gemeente genoemd 
en ook ‘er is gewoon minder geld 
en daarom moet je samenwerken’ 
vond een Schijndelnaar. ‘Rooi moet 
een Roois dorp blijven’, typeerde 
een Rooise inwoner treffend. En 
ook in Veghel en Schijndel klonken 
soortgelijke geluiden. De drie CDA’s 
reden na een intensieve, maar ge-
slaagde dag tevreden terug naar 
huis. De komende dagen worden de 
vele suggesties en tips van inwoners 
door de CDA-afdelingen verwerkt 
en ingebracht in de gesprekken over 
de samenvoeging van de gemeen-
ten.

HENRI RAAIJMAKERS
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Even voorstellen…

Michiel van Seventer en 
Nick de Laat

Tot aan de ver-
kiezingen stel-
len iedere week 
een aantal kan-
didaten van 
de lokale VVD 
zich aan u voor. 
Deze week in 
deze rubriek: nr. 

3 Michiel van Seventer en nr. 4 op de 
lijst Nick de Laat.

Michiel van Seventer
Woensdag 19 maart zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Ik heb me we-
derom kandidaat gesteld en sta op de 
lijst van de VVD op nummer 3. De af-
gelopen 8 jaar heb ik me ingezet voor 
financiën, veiligheid en handhaving.

De bezuinigingen zijn helaas nog niet 
voorbij. Ik maak me hard voor het be-
houd van de Rooise voorzieningen. 
Tegelijk vind ik dat we onze hardwer-
kende Rooise burger niet extra moeten 
belasten; dankzij de VVD is de OZB de 
afgelopen jaren niet extra gestegen!

Rooi is veilig en dat moet zo blijven! 
Handhaven blijft noodzakelijk. Er moet 
nu echt een eind komt aan illegale be-

woning. Soms schie-
ten we door. Parkeren 
moet gratis blijven en 
natuurlijk is er af en 
toe een bon nodig. U 
mag van mij de top 
10 van de ergernissen 
bepalen, waarop de 
BOA gaat controleren; 
dat is participatie!

Vind jij ook dat Rooi 
betaalbaar en leefbaar 
moet blijven?
Stem dan 19 maart op 
lijst 3, nummer 3!

Nick de Laat
Dit jaar ben ik voor de eerste keer ver-
kiesbaar en wil graag zorgen voor een 
jeugdige frisse wind in de Rooise poli-
tiek. Ik ben blij dat ik dit kan doen voor 
de VVD Sint-Oedenrode: de meest ac-
tieve, consistente en betrouwbare par-
tij van de afgelopen jaren!

Sint-Oedenrode moet een plek zijn 
voor jong en oud. Als jeugdige kan-
didaat zal ik me specifiek sterk maken 
voor de belangen van jongeren. Dat 
betekent een goed aanbod van eve-
nementen, voorzieningen en gezonde 
verenigingen. 

Ik ga de uitdaging aan om de afstand 
tussen burger en politiek te verkleinen. 
Ik wil de volksvertegenwoordiger zijn 
die je in het café, op de kermis, bij de 
sportclub of via Twitter kunt aanspre-
ken. Moeilijke keuzes moeten worden 
gemaakt, maar verantwoording zorgt 
voor begrip.

Ik heb bewust de keuze gemaakt voor 
de VVD. Kies ook voor de Rooise VVD 
en stem 19 maart op lijst 3, nummer 4.

Michiel van Seventer Nick de Laat
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Jongerenparticipatie: Geen woorden maar daden

De kranten staan 
er vol van. 'Be-
trek jongeren bij 
de politiek!' 'Stel 
een jongeren-
paragraaf op!' 

'Meer doen voor jongeren!'

Bij de politieke partij Hart voor Rooi 
doen we dat dus ook echt. De top 
6 van de lijst bestaat uit zes gene-

raties; een tiener, een twintiger, een 
dertiger, een veertiger, een vijftiger 
en een zestiger!

Hier zie je duidelijk dat ook de jon-
geren aan bod komen en al actief 
meedoen. Alle generaties zijn verte-
genwoordigd en hebben een stem. 
De jongeren ook! En weten die jon-
geren wel waar ze het over hebben? 
Hier durven wij rustig van te zeggen; 

ja dat weten ze.
De 30er Janneke, is een jonge moe-
der en heeft al acht jaar ervaring in 
de gemeenteraad. Ook werkt ze 
dagelijks voor de overheid als advi-
seur handhaving. De 20er Rik, heeft 
overheidsmanagement gestudeerd 
en werkt al een aantal jaar als be-
leidsmedewerker voor de overheid. 
Ook politiek is hem niet vreemd, 
omdat hij de laatste jaren heeft mee-
gedraaid als commissielid. En zelfs de 
tiener Sjors staat te popelen om zijn 
invloed en betrokkenheid ten tonele 
te brengen. Want wat is nu leuker 
dan ervaring in de praktijk op doen, 
in plaats van uit de boeken! Deze 
jongeren weten waar ze over praten 
en staan midden in de maatschap-
pij. En wie kan jongeren beter verte-
genwoordigen dan de jongeren zelf. 
Geen woorden maar daden. Hart 
voor Rooi: Hart voor Jongeren!

Janneke van Vught Rik Compagne

In de me-
dia aange-
k o n d i g d 
als 'des-
kundige op 
het brede 
terrein van 
de Sociale 
Dienstver-
lening' van 
D G S - B V T 
Rooi stel ik 
me even 
aan u voor. 
In mijn ar-

beidzaam leven ben ik destijds be-
gonnen als behandelend beambte 
AAW Voorzieningen bij het toenma-
lige GAK, vervolgens als officema-
nager, planner en trouble-shooter bij 
een WVG-Adviesbureau om te ein-
digen als WMO-consulent/adviseur 
bij een detacheringsbedrijf

Theoretische en praktische achter-
grond te over, echter: Geen grotere 
en betere deskundigheid dan erva-

ringsdeskundigheid. Zelf arbeids-
ongeschikt verklaard, als belangen-
behartiger ervaring opgedaan op 
het terrein van mensen met een 
verstandelijke handicap en -last but 
not least- vader van een zoon die als 
slachtoffer van een zinloos gewelds-
delict flink hersenletsel heeft opge-
lopen.
U begrijpt het al: Gepokt en gema-
zeld binnen de wereld van de Sociale 
Dienstverlening.

Al enige tijd loop ik rond met de ge-
dachte hoe al deze niet geringe des-
kundigheid om te zetten in daden. 
In 2011 heb ik een begin gemaakt 
door toe te treden tot de Familieraad 
van de GGZ Oost Brabant, maar ik 
wil meer en zie grotere kansen en 
mogelijkheden. Ik hoef de meesten 
van u waarschijnlijk niet te vertellen 
hoeveel kunst en vliegwerk er no-
dig is om een weg te vinden in de 
rijstebrij van wetten en regelgeving 
binnen het sociale domein. Dat kan 
beter. Dat moet beter. En ik weet 
hoe. Vandaar mijn kandidaatstelling 
op de lijst van DGS-BVT Rooi. Ik ga 
ervoor en heb van u slechts een klei-
nigheidje nodig: Uw stem op lijst 1

Op een en-
kele nieuw-
komer na 
zullen de 
m e e s t e n 
van u mij 
i nm idde l s 
wel ken-
nen vanuit 
mijn poli-
tieke ach-
t e rg ro n d .  
In de 20 
jaar dat ik 
als raadslid 

actief ben geweest heb ik enorm 
veel ervaring opgedaan en er vaak 
aan bij kunnen dragen dat de wen-
sen van onze inwoners gerealiseerd 
konden worden. 

Een raadslid dient naar mijn mening 
tussen de mensen te staan en niet 
erboven en zaken als achterkamer-
tjes- en struisvogelpolitiek zijn voor 
mij uit den boze. Ik ben niet de man 
achter de schermen die vanachter 
zijn bureau en laptop met allerlei 
mooie, vaak niet of moeilijk uitvoer-
bare ideeën komt.  Nee, ik stap  's 
morgens op de fiets en begeef me 
onder de mensen. Hij luistert en 
vraagt en komt op die manier te we-
ten wat er daadwerkelijk leeft onder 
u als inwoners.

Dat is meteen ook de reden waarom 
ik me nooit bij een grote landelijke 
partij heb aangesloten. 
Binnen de lokale partij DGS-BVT 
Rooi wil ik mij vooral bezig houden 

met zaken die de burger rechtstreeks 
raken. Te denken valt hierbij aan za-
ken als slechte trottoirs en wegen, 
openbare verlichting, ruimte voor de 
jeugd, toegankelijkheid van gebou-
wen enz. enz.

Ook na aan het hart liggen mij za-
ken als:
●  Behoud van de eigen Rooise iden-

titeit en het dorpse karakter, leef-
baarheid in de kleine kernen en de 
Markt als middelpunt van sociale 
activiteiten zoals carnaval, jaar-
markt en de kermis.

●  Betaalbaarheid van tarieven voor 
sport- en verenigingsaccommoda-
ties

●  De noodzaak tot het creëren van 
ruimte voor  (sociale)  woning-
bouw en betaalbare kavels, zo-
wel voor onze jongeren die graag 
in Rooi willen blijven wonen als 
de ouderen, die zo lang mogelijk 
zelfstandig moeten kunnen blijven 
wonen. Te denken valt hierbij bij-
voorbeeld aan kleine eengezins-
woningen met een klein tuintje(zie 
Ameroyenhof).

●  De almaar groter wordende leeg-
stand in het winkelcentrum, het-
geen de uitstraling van het cen-
trum negatief beïnvloedt.  

Samen met DGS-BVT Rooi wil ik 
dan ook graag de wensen van u als 
inwoner en ondernemer meene-
men. Herken jij het belang van deze 
zaken!

Stem op lijst 1, nummer 4, 
Will van Gerwen.

Kandidaten CDA Rooi stellen zich voor

Ger 
Brouwer, 
kand idaa t 
5 van CDA 
Rooi:

“Ondersteuning vraaggericht en in 
eigen woonomgeving”

Alweer 24 jaar woon ik in de Kiene-
hoef. Mijn passie is het ondersteunen 
van mensen. Binnen het CNV ben ik 
coördinator Belastingservice en le-
denhulpteam Oost-Brabant en be-
geleid ik 50 vrijwilligers. Ik leer men-
sen belastingaangiftes invullen, ook 
buitenlandse, en doe de nazorg van 
Oost-Europese leden, vooral Polen. 
Binnen de KBO ben ik zo’n 20 jaar 
actief als hoofdredacteur Brabant 
KBO-Actueel en contactblad KBO 
Sint-Oedenrode en als contactper-
soon voor de plaatselijke Vereniging 
Veilig Verkeer en het KBO-project 
Verzorgd Nederland, Proeftuin van 
Brabant. Verder ben ik gecertificeerd 
Ouderenadviseur voor de Rooise 
KBO’s en een van de sociale raads-
lieden tijdens het Sociaal Spreekuur 
in Odendael. Financiën, welzijn en 
ouderenbeleid zijn mijn aandachts-

gebieden als gemeenteraadslid CDA 
Rooi. Wat ik belangrijk vind? Vraag-
gericht ondersteunen van inwoners 
met een zorg- /hulpvraag, zodat zij 
zo lang mogelijk fijn leven in hun ei-
gen woonomgeving!

Hanny Brok, kandidaat 6 van CDA 
Rooi:
“Gericht op participatie de taken 
jeugdhulp, zorg en werk en inkomen 
actief oppakken”

Mijn naam is Hanny Brok. Ruim 25 
jaar woon ik in Rooi, de laatste 9 
jaar in de kom. Ik ben bestuurskun-
dige met focus op maatschappelijke 
kwesties in de zorg- en welzijns-
sector en bij de overheid. Van oor-
sprong ben ik verpleegkundige. Ik 
ben gedreven, sterk in samenwerken 
en sociaal betrokken. Mijn visie: de 
kracht van samenwerking: 1+1=3. 
Uit ervaring weet ik hoe belangrijk 
actief betrekken, participatie, van 
burgers, verenigingen en onder-
nemingen is. Ingewikkelde taken 
over decentralisatie van jeugdhulp 
en zorg, werk en inkomen komen 
op ons af. Maar wat betekenen die 

plannen nu concreet voor een Roois 
huishouden in een probleemsitu-
atie? Wat zijn de gevolgen juist voor 
hen? Die vertaalslag wil ik maken. 
Wat onze gemeente nodig heeft, is 
een deskundig bestuur met visie en 
daadkracht. Zou het niet waarde-
vol zijn wanneer de bestuurders van 
onze gemeente hun regisserende, 
verbindende en faciliterende rol 
werkelijk zouden pakken? Ik ga voor 
interactief vormgeven van de decen-
tralisatietaken samen met inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ge-
meente. Samen Sterk.

Frans Mabesoone, kandidaat 7 van 
CDA Rooi:
“elkaar versterken in dorp en wijk” 
en “vrijwilligerswerk ondersteunen”

Mijn naam is Frans Mabesoone. Ik 
woon sinds 2002 in Nijnsel en werk 
als inkoper van laboratoriuminrich-
ting bij de NVWA in Wageningen. 
Omdat ik al lid was van een fietsclub 
in Rooi, waar ik ook 17 jaar in het 
bestuur zat, was ik snel ingeburgerd. 
Met een paar andere CDA-ers orga-
niseer ik al twaalf jaar de oldtimerrit 
Rondje Rooi. Ook ben ik redactielid 
bij de Dommelbode, het nieuwsblad 
van en voor Nijnsel. Als actief be-
stuurslid bij Carnavalsvereniging De 
Heikneuters bouw ik elk jaar mee 
aan een mooi dorpsfeest. Bouwen 
is wat ik ook doe als secretaris van 
de Dorpsraad Nijnsel en als voor-
zitter van de werkgroep Openbare 
ruimte van diezelfde Dorpsraad. En 
de komende jaren wil ik mee bou-
wen aan heel Rooi: elkaar versterken 
in krachtige dorpen en kernen met 
steun van de vele vrijwilligers die we 
hebben. Daar ga ik voor!

Ger Brouwer Hanny Brok Frans Mabesoone

Politieke bijeenkomsten

DGS
Maandag 24 februari om 20.00 uur is er een achterbanvergadering van DGS in het vergaderzaaltje van Brasserie 
de Beleving aan de Hertog Hendrikstraat te Sint-Oedenrode. Secretariaat  J. Beerens
Eventuele vragen via website: www.dgs-bvtrooi.nl

Hart voor Rooi
De achterbanbijeenkomst van Hart voor Rooi is op maandag 24 februari om 20.00 uur in de commissiekamer van 
het gemeentehuis (witte vleugel). Verdere info over Hart voor Rooi vindt u op www.hartvoorrooi.nl

Will van Gerwen

Bert Ernest

Sjors Mosterman

 

                                                          

                                                                                                  

Het verkiezingsprogramma van DGS-BVT Rooi voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart aanstaande is vastgesteld.  Het programma is te lezen op de nieuwe 
website: www.dgs-bvtrooi.nl Daarop kunt u natuurlijk nog veel meer van de nieuwe 
partij lezen. De kandidaten stellen zich aan u voor, de speerpunten van de partij staan 
overzichtelijk op een rij, er is een agenda van belangrijke bijeenkomsten en u kunt 
natuurlijk op een eenvoudige manier met ons contact leggen.

DGS-BVT Rooi presenteert 
een nieuwe website 
en maakt daarop meteen 
het verkiezingsprogramma 2014-2018 bekend

Een bezoek aan onze website www.dgs-bvtrooi.nl is zeker de 
moeite waard. Uw stem op 19 maart aanstaande is ook 
waardevol. Ga dus zeker stemmen en stem op “lijst 1”.

12 maart: verkiezingsdebat TV Meierij en DeMooiRooiKrant. Heeft u een vraag aan 

één van de lijsttrekkers?Stuur deze naar redactie@demooirooikrant.nl 

en wellicht wordt uw vraag gesteld tijdens het debat!
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• Intel Pentium G2130 3.2Ghz
• 4GB DDR3 Werkgeheugen
• 500GB Hardeschijf
• DVD speler/brander
• Windows 8.1 of Windows 7

Als extra service nu op werkdagen te bereiken van 08:30 tot 21:00

€ 399,-

TotalTech PC1 Nog op Windows XP?
Kies nu voor diverse upgrade opties:

€ 139,-

...................................................................................

Windows 7 of 8 installatie (incl licentie)
Uw huidige computer of laptop wordt door
ons voorzien van originele windows 7 of 8.

€ 270,-

...................................................................................

Upgrade incl Windows 7 of 8 installatie 
Uw huidige computer wordt uitgebreid met
4GB geheugen, 2.7Ghz Dual-Core processor
en daarvoor geschikt moederbord. Wij 
installeren vervolgens Windows 7 of 8 naar keuze.

Voorheen Digitotaal Sint-Oedenrode, nu:
TotalTech B.V.
Kofferen 40A

5492BP Sint-Oedenrode
0413-473925 

(bereikbaar van 08:30 tot 21:00)

www.totaltech.nl   service@totaltech.nl

Bouwbedrijf van Stiphout verbouwt ‘de tent’ 
bij De Wit Schijndel

Wie langs De Wit Schijndel rijdt, 
kan niet om Bouwbedrijf van  
Stiphout heen. De bouwhekken 
hangen vol met zogenaamde bouw-
doeken van de Rooise bouwer.

De verbouwing van De Wit  
Schijndel stond al langer op de plan-
ning. “Door een aantal bezwaarpro-
cedures duurde het allemaal ‘wat 
langer’ voordat we mochten be-
ginnen”, vertelt projectleider Berry 
Bruurmijn van Bouwbedrijf van Stip-
hout. “De aanbesteding was in 2012 
al rond. In oktober 2013 kregen we 
uiteindelijk groen licht en we zijn 
toen meteen als een razende aan 
het werk gegaan. Er moest nog heel 
veel geregeld worden voordat we in 
januari 2014 met de eerste sloop-
werkzaamheden begonnen.”

Voor De Wit is het belangrijk dat het 
zo weinig mogelijk overlast heeft 
tijdens de verbouwing. Daarnaast 
was het de wens om tijdens het 
kampeerseizoen geen verbouwings-
werkzaamheden te plannen. Berry: 
“Dat was op z’n zachts gezegd een 
uitdaging. We hebben samen met 
De Wit diverse scenario’s bedacht 
om de overlast tot het minimum te 
beperken. Daarom hebben we ge-
kozen om de verbouwing in twee 
delen op te knippen. Tot en met 
Pasen, als het kampeerseizoen start, 
verbouwen we de voorste helft van 
het gebouw. De sloopwerkzaamhe-
den zijn nu voor 90% gereed.”

De volgende stap is het plaatsen van 
een schil om de bestaande bebou-
wing. Er komt een gevel om het hele 

gebouw te staan en er wordt extra 
kantoorruimte op de eerste verdie-
ping gerealiseerd. Het tweede ge-
deelte van de verbouwing, waarbij 
de entree en het achterste gedeelte 
een complete metamorfose onder-
gaan, vindt plaats van september 
tot eind 2014. Eindresultaat is een 
gevel die mooi aansluit op de hal 
die in 2005 is gebouwd. De totale 
oppervlakte is dan uitgebreid met 
2500m2.

Maar voordat het zover is wacht 
Berry nog een paar spannende we-
ken. “Tijdens de eerste helft van de 
verbouwing gaat het dak er letterlijk 
vanaf. Buienradar is op een dergelijk 
moment mijn beste vriend. Het laat-
ste wat we willen is een stortbui over 
ons heen krijgen.”

Nieuwe winkel aan de Heuvel

“De Dubbelen” is sinds kort ge-
opend in het voormalige pand van 
Digitotaal aan de Heuvel. De winkel 
is in handen van Mario Hesemans 
en Suzanne Vogels. Zij hadden eerst 
een zaak naast de dierenwinkel in de 

Streepenstraat, maar konden na vijf 
maanden een grotere ruimte krijgen. 
De Dubbelen verkoopt van alles. 
Het varieert van fietsen tot kleding, 
speelgoed, decoraties en nog veel 
meer.  

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 16 FEBRUARI

T/M ZATERDAG 22 FEBRUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

Ze
t- 

en
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n 
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be

ho
ud

en
.

COMFORTABEL 
WARM

KIST 9 STUKS

TOPKWALITEIT!

3-PACK

1 LITER

HOBBY
HAAKPAKKET
compleet pakket voor
3 kleine haakfiguren!

1.59

KUNSTSTOF
OPBERGBOX
29x17x8 cm
2.4 LITER

1.15

MEISJES
NACHTHEMD
maten 92-122

2.99

PARTY
HAARSPRAY
kleur of glitter
125 ml

0.89
PAILLETTEN
HOED
diverse kleuren

1.49

PIERRE CARDIN
HOOFDKUSSEN
70x60 cm

5.99

LIPPEN
BALSEM
duo-pack

0.55

SOLAR
TUINLAMP
RVS pilaar
hoogte
70 cm

1.59

vanaf:

DAMES OF HEREN
FLEECE JACK
diverse kleuren
maten M-XXXL

PAASEIEREN
IN HOUTEN KIST
grote keuze decors
leuk aan paastak

WATER
SCHMINKSET
velig en gemakkelijk verwijderbaar
6 kleuren

DAMES
TREGGING
verschillende 
trendy prints
katoen/elastan
maten 34-44

TOPKWALITEIT
BEHANG
schuimvinyl op papier
diverse kleuren en dessins
53 cm x 10 m

COCONUT OF 
ARGAN CARE
shampoo: 
400 ml
conditioner: 
400 ml
bodylotion: 
200 ml

PIERRE CARDIN
DEKBED
140x200 cm 9.95
200x200 cm 14.95
240x220 cm 19.95

DECO
BRUIDSJURK
of zomerjurk
grote keuze
modellen en
kleuren
19 cm
excl. houten 

woord

DAMES
ONDERGOED
slip, string of hipster
katoen/elastan
maten S-XL

BLUETOOTH
AUDIO-RECEIVER
maak een draadloos geluidsysteem
van uw bestaande hifi set
voor het streamen van muziek 
vanaf smartphone of tablet

BISON
BEHANGPLAKSEL
extra zwaar

KUNSTSTOF
OPBERGBOX
met klemdeksel
zware kwaliteit
18x14x8 cm

KINDER
PYJAMA
o.a. Minnie, Dora, Mega Toby, 
K3, Cars of Spiderman
lange mouw
katoen
maten 86-128

SOLAR
TUINLAMP
RVS
hoogte 
36 cm

HOBBY
HAAKPAKKET
keuze uit verschillende figuren 
compleet pakket voor 
1 groot haakfiguur!

5.99

6.49

1.59 0.69

1.49

1.15

5.49

9.95

9.95

2.19

1.79

1.99

0.72

0.69

4.99

0.89

1 49

Elders
4.79
8.95

Elders
29.95
39.95

Elders
2.99
4.99

Elders
1.49
1.89

Elders
2.49
2.95

Elders
1.29
1.49

Elders
8.95
10.95

Elders
8.95
10.95
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Grote diversiteit tijdens 23e boeken- en platenbeurs

In het weekend van 22 februari en 
23 februari wordt alweer voor de 
23e keer de alom bekende boe-
ken- en platenbeurs gehouden in 
de Odaschool voor basisonderwijs, 
Laan ten Bogaerde 7 te Sint-Oe-
denrode. Openingstijden 10.00 tot 
17.00 uur. 

De entreeprijs bedraagt slechts een 
euro, voor de kinderen, die zelf heer-
lijk kunnen snuffelen in de vele, vele 
dozen met jeugdboeken en strips, is 
het gratis. Op vertoon van de gele 
flyer ontvangt U gratis een lekkere 
kop koffie in de gezellige aula van de 
Odaschool. Deze flyer is o.a. te ver-
krijgen in Sint-Oedenrode op de bi-
bliotheek, bij de VVV, en Odendael. 
Ook kunt U de flyer downloaden 
vanaf de website.

Prima kwaliteit en sortering
Al jaren staat deze beurs bekend om 
de prima sortering in 30 categorieën, 
maar zeker ook om haar hoge kwa-
liteit tegen nog steeds dezelfde lage 
prijzen. Een groot deel van de meer 
dan 50.000 items gaat de deur uit 
voor € 1,50 € 1,00 of zelfs € 0,50. 
Daarnaast vindt U op de geprijsde 
afdeling de mooiste boeken, zeer 

aantrekkelijk geprijsd en ook goed 
gesorteerd. Prachtige fotoboeken 
over de natuur, architectuur, lan-
den en steden, er is een grote hoe-
veelheid boeken over W.O. I en II. 
Vooral de categorieën Brabantica en 
Kunst zijn dit jaar erg goed voorzien 
door schenkingen van uitgebreide 
collecties van verzamelaars en par-
ticulieren aan de stichting Behoud 
Martinuskerk. Bij de geprijsde ro-
mans vindt U nu al boeken van het 
afgelopen jaar en een extra service 
voor de liefhebbers: men heeft nu 
ook de ongeprijsde romans op alfa-
bet gesorteerd, dit vergemakkelijkt 
het zoeken enorm. 
De afdeling Antiquariaat heeft naast 
bijzondere exemplaren over o.a. 
Nederlands Indië en Amsterdam ook 
de bijna complete serie Katholieke Il-
lustraties ( van 1885-1968).

Niet alleen boeken
Er zijn vele legpuzzels (van 10 tot 
3.000 stukjes), gezelschapsspelen, 
strips, losse tijdschriften, slechts 10 
of 50 eurocent per stuk, maar ook 
complete jaargangen op de beurs 
aanwezig. Wederom zijn er grote 
landkaarten van de provincies en 
van een aantal landen van Europa te 

koop, evenals oude en nieuwe ge-
schiedenis schoolplaten. Deze kaar-
ten werden in de 50er en 60er jaren 
op menige basisschool gebruikt.

Muziekafdeling
Het merendeel van de klassieke en 
populaire lp’s is te koop voor slechts 
€1, -. Speciale en bijzondere exem-
plaren kosten slechts enkele euro’s, 
terwijl de hoeveelheid aangebo-
den dvd’s en cd’s ook steeds groter 
wordt. Zelfs voor een pick-up kunt 
U op de beurs terecht.

Op zondagmiddag 50% korting!
En als extra aanbieding voor onze 
trouwe bezoekers: vanaf 14.00 uur 
zondagmiddag hoeft men dit jaar 
maar de helft van de prijs te betalen 
voor boeken in de ongeprijsde, maar 
zelfs ook in de geprijsde categorieën. 
Deze super korting geldt ook voor 
de complete muziekafdeling.

Voor meer informatie kunt U terecht 
op de website: 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

Reünie School voor Konsumptieve 
Beroepen (SKB)

Op 17 Mei 2014 wordt er een grote 
reünie gehouden voor alle oud leer-
lingen van het voormalige SKB in 
Eindhoven. Inmiddels is deze school 
bekend onder de naam “de Rooi 
pannen” echter deze reünie is alleen 
voor de oud leerlingen van het SKB.

Deze reünie zal plaats vinden in het 
klokgebouw in Eindhoven. We be-
ginnen om 19.00 uur met een ge-
zellige bijeenkomst waar onder het 
genot van een kop koffie een stuk 
appeltaart je kunt bijkletsen met de 
oud klasgenoten. Vanag 20.30 uur 
gaan we van start met een grandi-
oze feestavond inclusief live muziek. 
De kaarten voor deze avond zijn 
€ 22.50 per persoon en deze prijs 
is bedoeld om de kosten van deze 
avond te financieren. Heb jij je oplei-
ding gevolgd op deze school ? Kijk 
dan voor het volledige programma 
op www.reunie-skb.nl en schrijf je 
nu in! Je kan op deze site ook zien 
wie zich al ingeschreven hebben dus 
misschien zie je daar al oud klas ge-
noten staan. Aanmelden kan tot 16 
maart. 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Expositie van 30 Rooise amateurfotografen

Resultaat RCE-Fotowedstrijd ‘Rooi natuurlijk cultureel’
Op vrijdag 14 maart 2014  opent 
wethouder mevrouw Jeanne Hen-
driks-van Kemenade om 16.00 uur 
de expositie waarin dertig Rooie-
naren hun beste Rooise foto’s van 
2013 tonen. Deze expositie vindt 
plaats in het Gemeentehuis en duurt 
tot en met donderdag 3 april 2014.

De exposanten zijn de deelnemers 
aan de fotowedstrijd die Stichting 
Roois Cultureel Erfgoed (RCE) in 
de herfst van 2013 organiseerde bij 
gelegenheid van haar 10-jarig jubi-

leum. Hieraan namen dertig Rooise 
amateur-fotografen deel, van jong 
tot oud. Thema van de wedstrijd 
was: “Rooi natuurlijk cultureel’. De 
deelnemers voelden zich uitgedaagd 
om de cultuur en / of natuur van 
Sint-Oedenrode op een artistieke 
en verrassende manier eigentijds en 
herkenbaar in beeld te brengen. 
Het leverde vele, heel fraaie en 
kunstzinnige foto’s op die niet alleen 
laten zien hoe mooi Sint-Oedenrode 
is, maar ook wat er aan talent zit bij 
deze dertig amateurs. Alle reden dus 

voor het bestuur van RCE om de in-
woners van Sint-Oedenrode van de 
prachtige opnames te laten genieten 
en het talent van deze amateurs te 
bewonderen.

Mama café loopt als een trein

Mama café is de laatste weken een 
groot succes, veel moeders wisten de 
weg te vinden en brachten hun klein-
tjes mee om vervolgens te kletsen, 
iets te drinken en kennis met elkaar 
te maken. Er waren ook meerdere 
‘mama-café bekenden’ die wederom 
aansloten. Het was zeer gezellig en 
gemoedelijk.

Vanwege carnaval kan Mama café 
helaas op 5 maart niet terecht in de 
Gouden Leeuw. Het volgende mama 
café zal plaatsvinden op woensdag 
26 februari van 10.00-12.00. Door 
de grote opkomst van 5 februari 
(25 mama's en 30 baby's/kinderen) 
hebben ze, in goed overleg en als 
één van de tips van de mama’s, er-
voor gekozen om volgende keer ge-
bruik te maken van de zaal achterin 
de Gouden Leeuw.  Deze ruimte is 
erg geschikt. Het is er veiliger (de 
deur kan dicht) waardoor kinderen 
vrij kunnen spelen. Mama's hebben 
dan meer gelegenheid om rustig te 
buurten.  De organisatie zal zorgen 
voor meer speelgoed, ook voor de 
wat grotere peuters. Alle tips die het 
kreeg van mama’s heeft het bespro-
ken met het personeel en met elkaar. 
Zo streven ze samen naar nog meer 
gezellige bijeenkomsten. Interesse? 

Je kunt mama café ook vinden op het 
internet via facebook: Mama café 
Rooi.

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

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

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

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

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Toen ik ’n jaar of twaalf was mocht ik mee op vakantie naar Zwitserland; 
mijn ouders waren immers 25 jaar getrouwd, dus toog het hele gezin – 
sommigen per auto en wij per trein – naar Interlaken, idyllisch gelegen 
tussen de Thuner- en Briensersee, zoals de naam al zegt. De hoogste 
bergen die ik ooit had gezien waren de Ardennen, waar ik ’n jaar daarvoor 
met vriendjes was geweest. Dat was voor een dorpsjongen van het vlakke 
Brabant al een hele belevenis en ook m’n makkers keken hun ogen uit. In 
Zwitserland was hotel Krebs ons onderkomen, maar ik kan me voorstellen 
dat de naam ondertussen is veranderd; wie wil er nou in hotel “Kanker” 
bivakkeren? Ik zal wel bij broers of zusjes op kamers hebben gelegen, dat 
weet ik allemaal niet meer zo, maar nog steeds staat me de sjiek van dit 
opgedofte paleis voor de geest. Elke avond diner en bij het ontbijt alleen 
maar lekkere dingen, geen lammetjespap of zo. Ik kreeg een (toeristen)
hoedje en een wandelstokje met van die schildjes erop en wilde het liefst 
elke dag de bergen in. Nou, dat mocht af en toe, op honderden meters 
hoogte een wandeling maken langs bos- en bergpaden. En toen voelde ik 
op een avond een vreemd bultje achter op m’n hoofd en trok mijn zwa-
ger er vervolgens een joekel van ’n teek af. De volgende dag met hoge 
koorts in bed, dokter erbij en na twee dagen krabbelde ik weer overeind. 
Er zal wel geen Lyme of Borreliose in het speeksel van dat diertje hebben 
gezeten, anders was ik er waarschijnlijk al niet meer geweest. Hoogtepunt 
voor ons – en financieel dieptepunt voor mijn vader – was het treinreisje 
naar de Junkfrau, waarvan het laatste deel met de ratelende tandradbaan, 
zó steil, met als eindbestemming de ijsgrotten in de gletsjer. Heel indruk-
wekkend, die ijssculpturen in het doolhof onder de sneeuwmassa, maar 
uiteindelijk was het geldklopperij van de bovenste plank. Volgens mij was 
de wijn ’s avonds aan tafel van een cru’tje minder. Ander hoogtepunt 
waren de zogenaamde “Tell Spiele”, ook weer zo’n aderlating voor mijn 
vader maar voor mij was ’t zó spannend dat ik er al m’n nagels bij opvrat. 
En ze deden er ook de act met de appel op het hoofd bij, maar hoe ze ‘m 
dat flikten, weet ik niet meer.

Jaren later raakte ik via de brouwerij bevriend met een Zwitserse brou-
werszoon die hier stage liep. Eenmaal uitgenodigd op zijn bruiloft met de 
vrouw die hij altijd zijn “Fastverlobte” had genoemd verstonden wij niets 
van de speeches die aan tafel werden gehouden, terwijl ik toch meende 
een aardig mondje Duits te spreken. Dat Schwitzerduuts is nagenoeg on-
verstaanbaar: Eis zwo draej fier fuuf sachs sieb aocht nuu tsaeh , tel-
len ze tot tien. Aufstehen wordt “oefstèèh” en ga zo maar door. Tijdens 
het diner zat ’n jong meiske mij onafgebroken aan te staren. “Die hat 
sich furchtbar in dich verliebt”, sprak haar moeder geamuseerd. Ik vond 
’t echter allemaal wat gênant, temeer omdat wij de volgende dag zou-
den lunchen bij die familie. Het wicht liet zich echter niet meer zien, zo 
schaamde ze zich. Gelukkig maar.

Toen Zwitserland het Europese kampioenschap voetballen mocht organi-
seren en de successen voor Nederland zich aanvankelijk opstapelden, had 
vriend Max een grote “Bierstand” op een van de centrale pleinen in Bern, 
die in die dagen volledig oranje werden van de Nederlandse supporters. 
“Nah, noch nie so etwas erlebt”, sprak hij hoorbaar onder de indruk door 
zijn mobieltje. Want, met uitzondering van Max, z’n vrouw en nog ’n 
paar lieden, kunnen die brave Zwitsers toch behoorlijk saai zijn…. Aijaijaij.
Kaasfondue (tips en trucs)

Wanneer wij bij Max en Marianne op bezoek waren, bereidden zij altijd 
traditionele gerechten voor ons, zoals Geschnetzeltes en Raclette, maar 
ook kaasfondue, en die lukte bij hen altijd. Max had dan ook steeds ’n 
paar spannende flessen vuurwater van het platteland, zoals Kirschwasser 
of Obstler en die dienden dan volgens hem “rein zur Verdauung” of “nur 
aus medizinischer Grund”. Ook deed hij er ’n scheutje van in de fondue, 
naast enkele glazen droge witte wijn. Desondanks rolden wij halverwege 
altijd van onze stoel.

250 gram Gruyère, 250 gram Emmenthal, 250 gram Appenzeller (bijv.)
½ liter droge, frisse witte wijn, 1 flinke eetl. maizena, citroensap
1 flinke teen knoflook, scheutje kirsch, peper, nootmuskaat en evt. zout
Rasp de kazen van tevoren of laat uw kaasjuwelier dit doen (kan ook in 
de keukenmachine, hoor).  Los de maizena op in de wijn en breng aan 
de kook, het moet binden. Voeg nu beetje bij beetje de kaas toe en laat 
smelten. Wanneer alles is opgelost mag ’t niet meer koken, alleen warm 
blijven. Voeg nu de knoflook, wat citroensap en de kirsch toe. Breng op 
smaak met peper, nootmuskaat en eventueel wat zout. Eet met stokbrood 
of met stukjes rauwe groenten, zoals bleekselderie. Drink er afwisselend 
witte wijn en ’n glaasje kirsch bij, eigen verantwoording.

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

Zwitserland

The Joy doet mee aan NL Doet

Valentijnsparty met prins carnaval in 'The Joy'

Elke tweede vrijdag van de maand is 
het disco in Nijnsel. The Joy opent 
dan vanaf halfacht tot halfelf haar 
deuren voor de jeugd in de leeftijd 
van elf tot vijftien jaar. Afgelopen 
vrijdag was het Valentijnsdag, een 
goede reden om daarom met de 
jeugdprins en zijn gevolg een Va-
lentijnsparty te vieren.

“Er komen hier elke maand zo'n 
vijftig tot zeventig kinderen”, ver-
telt Marcel van den Brand van 'The 
Joy' in Nijnsel. “We hebben elke 
maand een ander thema. Volgende 
maand hebben we een 'Glow in the 
Dark party' en in april is er zelfs een 
beachparty. Daarna hebben we nog 
een schuimparty en er komt nog een 
avond voor de leerlingen van groep 
zeven. Die kunnen dan met hun ou-
ders komen kijken. Want in principe 
is 'The Joy' bedoeld voor leerlingen 

van groep acht en de onderbouw 
van het middelbaar onderwijs”.

Prins Willem en de Raad van Elf op 
bezoek
Het was afgelopen vrijdag niet al-
leen Valentijnsdag, maar ook nog 
eens de laatste 'The Joy' voor car-
naval. Een goede reden voor de or-
ganisatie om jeugdprins Willem met 
zijn gevolg uit te nodigen. Tegen de 
klok van half negen kwamen prins 
Willem, zijn adjudant en nar Ot met 
de Raad van Elf op bezoek. De mei-
den die in 'The Joy' waren, namen 
dan ook meteen de kans waar om 
hun eigen 'prins' voor die avond aan 
de haak te slaan.

Een klein beetje beroemd
Omdat het Valentijnsdag was, vroe-
gen we de prins en zijn gevolg ook 
maar meteen of dat zij meer aan-

dacht van de meisjes hebben ge-

kregen. Adjudant Stan en nar 
Ot kregen naar eigen zeggen niet 
meer vrouwelijke aandacht. Maar bij 
Prins Willem hadden zich de eerste 
meisjes al aan de voordeur gemeld. 
Op straat had het drietal nog niet 
beleefd dat de meiden zich op hen 
stortten. “Maar”, zo zeiden de prins 
en zijn gevolg, “we worden wel va-
ker herkend. We zijn wel een beetje 
beroemd”.

Vrijwilligers welkom
Over ruim een maand, op 21 en 22 
maart, is het weer Nldoet. Die dag 
zetten duizenden vrijwilligers in het 
land zich in. Ook 'The Joy' in Nijnsel 
heeft zich daarvoor aangemeld. De 
mensen van 'The Joy' vragen vrijwil-
ligers die zich een dagje willen inzet-
ten om een stoepje naast de Beckart 
te leggen en om de muren te schil-
deren. Wie zin en tijd heeft om 'The 
Joy' een handje toe te steken kan 
zich aanmelden op www.nldoet.nl.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7

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

kregen. Adjudant Stan en nar 

Meld u aan voor het 

ROOISE 
BURGERPANEL 

via www.tipmooirooi.nl

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meepraten, meedenken 
over Sint-Oedenrode 

Meld u aan via 
www.tipmooirooi.nl

UW MENING TELT!
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Column door:
Marie-Thérèse

(in wijn zit waarheid)
IN VINO VERITAS

Geachte lezer, graag stel ik mezelf 
even aan u voor. Bonjour, j'appelle 
Marie-Thérèse Pantalon du Lac. 
Je suis une grande liefhebster van 
vergist druivensap. Samen met 
mijn zusjes Belle-Hèléne en Jolie-
Josèphine die ook liever het glas 
halfvol zien dan halfleeg, hebben 
we beaucoup wijnhuizen in Europa 
mogen bezoeken. Daar waar passie 
voor de wijn centraal staat hebben 
we op gepaste wijze onze kennis en 
informatie opgedaan en die wil ik 
graag met u delen.

Deze keer begint onze reis in de 
regio Languedoc-Roussillon. Het 
oudste wijnbouwgebied van deze 
regio is de Saint-Chinian. De AOC 
(AOP) Saint-Chinian ligt in het dé-
partement Hèrault ten noordwes-
ten van de stad Béziers. Het ge-
bied omvat 20 dorpen, waaronder 
het dorpje Causses-et-Veyran, het 
dorpje waar onze Josèphine en ik 
gestationeerd waren om daar een 
maand stage te lopen op het wijn-
bedrijf van unne knappe Fransoos. 
Notre betrouwbare véhicule, de 
C15D, had ervoor gezorgd dat we 
veilig en wel waren aangekomen in 
dit fantastische wijnbouwgebied. 
Daar waar tractors tijdens la ven-
dage (de druivenoogst) altijd voor-
rang hebben, manoeuvreerden we 
ons een baan. Alleen al voor het 
verbeteren van ons rijgedrag was 
de stage geslaagd!

Alors, Causses-et-Veyran is een 
heel klein durpke dat opbloeit tij-
dens de druivenoogst. Arbeiders uit 
de buurlanden Spanje en Portugal 
komen dan massaal naar dit dorp 
om daar een €-rijke periode tege-
moet te gaan.Tenminste, als je er 
niet voor kiest om in wijn uitbetaald 
te worden! Het was wel hard wer-
ken geblazen! Pauze kende onze 
baas niet echt: het was letterlijk en 
figuurlijk doorstampen. Als je iets 
ruikt in de wijnen van de Saint-
Chinian dan zijn dat de voeten van 

onze Josèphine, potdomme zeg!

Op onze eerste dag hoorden we 
iedereen hardop “le seau” roepen. 
Dat roep ik dan ook maar, dacht 
ik. Stond daar meteen een zwaar 
hijgende Spanjaard voor m’n neus 
die mijn emmer met druiven af 
wilde pakken. Aangezien die kerel 
veel groter was dan ik, heb ik mijn 
druiven maar afgegeven en kwam 
ik er later achter dat "le seau" dus 
“emmer” betekende. Het was het 
teken dat de sterke man met korf 
op de rug moest komen om de 
druiven op te halen die vervolgens 
in de kiepbak van de tractor wer-
den afgevoerd. In dit gebied, waar 
zowel gebruik wordt gemaakt van 
het gordijnsysteem (druiven op lei-
draad) als van open teelt (druiven-
stokken die los staan), hebben we 
de rassen Grenache, Syrah, Mour-
vèdre en Carignan mogen plukken.
 
Na een poos hard gewerkt te heb-
ben kregen we een rondleiding 
door het bedrijf. Het blijft een 
prachtig spektakel om te zien hoe 
het proces van wijn maken ver-
loopt. Kom ik nog een keer op te-
rug. Wat er allemaal wel niet voor 
werk verricht moet worden om uit-
eindelijk dat mooie goddelijke ver-
giste druivensap in je glas te mo-
gen proeven. En proeven, tja, dat 
hoort er nu eenmaal bij. Een typi-
sche rode Saint-Chinian wijn heeft 
een stabiele kwaliteit, een warm 
karakter, donker fruit en is krach-
tig en kruidig. Neem bijvoorbeeld 
een Domaine Ricourel, een topwijn 
voor bij stoofpotten!

En dan komt het gezegde IN VINO 
VERITAS naar boven, want na het 
"goed proeven" van die wijnen 
kwam onze Josèphine aardig los... 
In wijn zit waarheid!

Santé!
Marie-Thérèse

 't is nu tijd voor 
een winterbeurt

Scouting Rooi haalt meer dan 1000 euro op voor 
Jantje Beton

Afgelopen vrijdagavond 14 en zater-
dag 15 februari hebben de jeugdle-
den van Scouting Rooi gecollecteerd 
voor Jantje Beton.

Iedereen verzamelde bij het scouting-
gebouw waar deze bijzondere op-
komst werd geopend. Daarna kregen 
onze jeugdige collectanten een korte 
instructie; wat houdt collecteren in, 
hoe spreek je iemand aan en wat ge-
beurt er met het geld. Goed voorbe-
reid zijn de kinderen samen met de 
leiding op pad gegaan. 

Omdat Scouting Rooi op twee dagen 
opkomsten heeft, trokken de explo-
rers (15 t/m 17 jaar), vrijdagavond 
de Rooise kerkdorpen in en deden 

de welpen vrijdag (8 t/m 10 jaar) de 
wijken Eerschot en Heikant aan.  Op 
zaterdagmiddag collecteerden onze 
jongste leden, de bevers (5 t/m 7 
jaar), voor de eerste keer; ze speelden 
tussen twee collecterondjes een leuk 
spel en waren erg enthousiast. 
De welpen zaterdag en scouts (11 
t/m 14 jaar) hadden hun lange-af-
stand-schoenen aangetrokken - zij 
kunnen wat verder lopen - en deden 
goed hun best. 

De inspanning van de jeugdleden van 
Scouting Rooi bleek niet voor niets; 
samen hebben zij een bedrag van 
€1058,48 opgehaald! De helft van 
dit bedrag gaat naar Jantje Beton die 
het collectegeld besteedt aan allerlei 

jeugdactiviteiten in Nederland, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van speeltui-
nen en het aanpassen van schoolplei-
nen. De andere helft is voor Scouting 
Rooi en wordt benut voor leuke ac-
tiviteiten tijdens de komende zomer-
kampen.  Met het bedrag dat dit jaar 
is opgehaald, kunnen kinderen in 
Nederland én onze jeugdleden weer 
genieten van lekker buitenspelen. 
Namens Jantje Beton en onze jeug-
dige collectanten bedankt Scouting 
Rooi alle gulle gevers!

Lijkt het je leuk wordt om ook een 
keer mee te doen bij Scouting Rooi, 
kijk dan eens op www.scoutingrooi.nl 
of mail naar info@scoutingrooi.nl voor 
meer info.

Nieuw in Nijnsel, tussen Breugel en Sint Oedenrode

Yoga in Nijnsel - World Yoga Day

Sinds kort verzorgt Lemon Tree Yoga 
Studio wekelijkse yogalessen in de 
rust en mooie omgeving van het 
Groene Woud in het buitengebied 
tussen Sint Oedenrode en Breugel.  

In deze hectische moderne maatschap-
pij hebben veel mensen behoefte aan 
rust. Yoga biedt de mogelijkheid om 
het lichaam te ontwikkelen en tegelij-
kertijd te werken aan rust en ontspan-
ning. Daarom wordt yoga vaak erva-
ren als een welkome afwisseling van 
onze vaak drukke levens. 
In de studio worden twee vormen van 

yoga gegeven: Sivananda yoga en 
Stress-relief yoga. Sivananda yoga is 
een wat intensievere vorm van hatha 
yoga. Deze vorm van yoga geeft men-
sen de mogelijkheid om te werken aan 
conditie, kracht en flexibiliteit en helpt 
daarnaast om spanning los te laten en 
alle spieren te ontspannen. Inspanning 
wordt afgewisseld met ontspanning 
wat zorgt voor concentratie en rust. 
Stress-relief yoga is een mildere vorm 
van hatha yoga en bestaat uit een 
zachte serie yogahoudingen, die hel-
pen spanning los te laten en lichaam 
en geest tot rust te laten komen. 

Behalve de yogalessen wordt er ook 
les gegeven in meditatie en ontspan-
ningstechnieken. Daarvoor zijn er 
workshops en individuele lesmoge-
lijkheden. Door meditatie en ontspan-
ningstechnieken leert men lichaam en 
geest tot rust te brengen. Hierdoor 
krijgt het lichaam de kans te ontspan-
nen en verminderen stress en ver-
moeidheid. Mensen voelen zich ener-
gieker, kalmer en gelukkiger.

De lessen worden gegeven voor 
Yvonne van Bokhoven. Zij volgde haar 
opleiding tot yoga en meditatie do-
cent in Frankrijk bij Sivananda, een van 
oorsprong Indiaas yoga instituut, met 
centra over de hele wereld. 
Op 23 februari doet Lemon Tree Yoga 
Studio mee met World Yoga Day 
2014. Op deze dag worden door heel 
het land yogalessen gegeven. Alle les-
sen zijn deze dag op basis van een 
vrijwillige donatie en alle opbrengsten 
gaan naar Save the children. Een or-
ganisatie die kansarme kinderen helpt 
met onderwijs, gezondheidszorg en 
bescherming. Een unieke kans dus om 
deze dag kennis te maken met yoga 
en tegelijk dit goede doel te steunen. 
Meer informatie over de studio en 
World Yoga Day is te vinden op de 
website www.lemontree-yoga.nl.

advertorial

Eerste bijeenkomst in Damiaancentrum

Op zoek naar wederkerigheid
Wederkerigheid was vroeger een al-
gemeen goed, een vanzelfsprekend-
heid die in de gemiddelde Neder-
lander gebakken zat. Tegenwoordig 
zijn de tijden wat veranderd. Men-
sen staan minder snel voor elkaar 
klaar. Dezelfde wederkerigheid is 
moeilijk te herstellen, maar het is 
duidelijk dat de maatschappij staat 
voor een verandering. We gaan over 
tot een participatiesamenleving. 
Hoe? Dat is de vraag waar ver-
schillende personen zich afgelopen 
woensdag over gebogen hebben in 
het Damiaancentrum.

Een mooie mengelmoes van onder-
nemers, werknemers en werkgevers 
uit de zorgsector, media, vrijwilligers, 
medewerkers van het Damiaancen-
trum en nog enkele andere maat-
schappelijk betrokken personen 
waren door het Damiaancentrum 
uitgenodigd. Deze eerste ronde was 
bedoeld om te sparren en ideeën te 
creëren over hoe de Rooise samen-
leving het best klaargestoomd kan 
worden voor de participatiesamenle-
ving. Staatssecrectaris Jette Kleinsma 
is daar volop mee bezig. Juist zij is de 
aanleiding van dit initiatief. Enkele 
weken geleden zou ze een bezoek 

brengen aan het Damiaancentrum. 
Dat ging niet door, maar de kans 
is groot dat ze toch nog eens aan-
schuift. Wanneer dat gebeurt willen 
de vrijwilligers van het Damiaancen-
trum laten zien hoe Sint-Oedenrode 
de toekomst ingaat, samen met el-
kaar.

Tijdens de eerste bijeenkomst ont-
popte zich een levendige discussie. 
Daardoor staan al verschillende idee-
en op papier die verder uitgewerkt 
zullen worden. Over enkele weken 
komt de groep weer bij elkaar voor 
de volgende fase.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Mooi in de regio

"Het laat de pastoor koud"
T'Liempds stukske (voormalig KPJ 
Toneel) speelt deze doldwaze en 
avondvullende klucht geschreven 
door Edward Bastiaansen. 13 - 14  en 
15 maart 2014 spelen ze bij ‘t Hof 
van Liempde de voorstelling.

Het verhaal..... Pastoor de Bonte 
van onze parochie heeft de bisschop 

en zijn Afrikaanse zustergemeente 
'Bouli-Bouli' om een geldelijke steun 
gevraagd, omdat onze parochie in 
financiële moeilijkheden verkeert. Dit 
vanwege uit de hand gelopen kosten, 
waaronder bijvoorbeeld de rekening 
van de plaatselijke drankhandel. Om 
te kijken of de parochie nog wel "le-
vensvatbaar" is, stuurt de bisschop 

zijn secretaresse die hem een positief 
of negatief advies zal geven. Deze 
norse vrouw zit constant op de huid 
van de pastoor. Ook de toegezegde 
steun uit 'Bouli-Bouli' pakt helemaal 
niet uit zoals de pastoor gehoopt 
had. Al met al een hilarisch toneelstuk 
waarbij diverse figuren de revue zullen 
passeren. Kortom: een gebed vol kol-
der met een verrassend eind ....
www.tliempdsstukske.nl 

In de ban van “het mysterie van de Negen Dreven”
Van donderdag 6  tot en met za-
terdag 8 februari stond Ploegersre-
sidentie De Punder tijdens de zit-
tingsavonden bomvol van spanning 
en mysterie van de Negen Dreven. 
Met behulp van twee oude, maar 
zeer wijze heren, luisterend naar de 
naam Pannekoekimus en Pannebie-
rus werd geprobeerd het mysterie 
te ontrafelen. Duidelijk werd dat de 
twee oude wijzen vooral via dans, 
lach, zang, veel muziek en goeie 
buurt het mysterie van de Negen 
Dreven wilde ontrafelen. Gelukkig 
werd hieraan gehoor gegeven door 
vele Ploegers. Met de steun van het 
publiek moest blijken wat er achter 
het mysterie verscholen ging. Waar 
leidde het mysterie ons naartoe?

Met behulp van de woorden van 
kwakzalver Bernardus, een paar 
echte schooiers, een struikrover, het 
hulpbureau en de juiste netwerkmo-
gelijkheden bleek de oplossing van 
het mysterie te liggen in het verre, 
verre verleden. Op zeer humoristi-
sche wijze werd gesuggereerd dat 
onze Prins Willem Oranje wel eens 
een de oplossing zou kunnen zijn 
van het mysterie. Uit het verleden en 
uit vergaand onderzoek zou blijken 
dat onze eigen doorluchtige hoog-

heid schoonzoon is van Willem van 
Oranje. Dat hij door het trouwen 
van zijn Tamara, dochter van Willem 
van Oranje aan de macht gekomen 
is in het land behorende tot de Ne-
gen Dreven.
Door het creëren van een feest kwam 
er steeds meer duidelijkheid in het 
mysterie. Het feest in de zaal barste 
al snel los toen “den Singhende her-
bergier” met een tweetal meezingers 
de zaal lekker los maakte. De scha-
liegaschten wisten hieraan vervolg 
te geven, een geweldig naadloos op 
elkaar afgestemd kwartet Tamboers 
zorgde voor het betere drumwerk en 
de eigen hofkapel omsloot de avond 
vol met muziek. Gelukkig waren het 
de heksen uit “den toorenkamer” 
die geen verschil maakten en zelfs 
een oude wijze, een aantal beroeps-
matig bekenden uit het publiek en 
onze eigen prins op het rechte pad 
konden houden.

Door dans en verhaal van Den Groe-
ne Heks en het verder graven in de 
tijd werd nog meer duidelijk. Had 
Mac Beth….sie de koning vermoord 
om zelf koningin te worden? Kon-
den de torenwachters van het scha-
liegasmoeras stand houden met het 
zeer moderne, zelf in elkaar te zetten 

apparatuur? Of was het toch de af-
losploeg die de muren redde van alle 
dreigingen van buiten de poorten. 
Lagen de antwoorden verborgen in 
de donkere kerkers van de Negen 
Dreven? Het kon nu niet meer lang 
duren tot het mysterie ons bracht 
waar de Negen Dreven ons naartoe 
zouden leiden.

Nu onze eigen Prins ontrafeld was 
als de schoonzoon van Prins Wil-
lem van Oranje was het een lok 
van zijn koninklijk gekleurde haar 
in het brouwsel van buurtschappen 
dat het mysterie deed ontrafelen. 
Het mysterie van de Negen Dre-
ven leidt naar: “Ploegersland”. De 
plek om dit jaar carnaval te vieren 
met Prins Willem Oranje, adjudant 
François en het (gast) gevolg van 
Prinsenvereniging De Ploegers en 
alle andere Ploegers en Ploegerinnen 
die carnaval een warm hart toedra-
gen. De zittingsavonden waren een 
waar schouwspel boordevol humor, 
dans en muziek. Een evenement dat 
ook voor volgend jaar weer bij ieder-
een op de kalender moet staan. En 
nu…. op naar carnaval in Ploegers-
land. Foto’s van de drie zittingsavon-
den in Ploegersland staan op 
www.ploegers.nl.

Ledenvergadering KSV-KBO 
Liempde
Vrijdagmiddag 21 februari zal de 
ledenvergadering van de KSV-KBO 
Liempde plaats vinden. Deze vindt 
plaats in het Dienstencentrum van 
de Kloosterhof. Aanvang 14.00 uur. 
Tijdens  deze vergadering wordt er 
afscheid genomen van Tineke Bee-
rens, 9 jaar secretaris van de KSV-
KBO. Ine Hazenberg zal haar opvol-
gen. Na afloop van de vergadering 
is er een lezing met het thema “Vei-
lig Thuis”. 
    
Deze lezing wordt gegeven door 
Marij van Wanrooij en Marielle Pe-
ters van KBO- Brabant. Het gaat 
over de volgende onderwerpen: 

Woninginbraak, inbraakpreventie, 
babbeltruc, ontspoorde zorg/finan-
ciële uitbuiting. 
 
Het gaat erom dat de meeste ou-
deren zo lang mogelijk thuis willen 
blijven wonen. Het is juist nu van be-
lang te weten wat u als oudere zelf 
kunt doen om uw eigen veiligheid in 
en om huis te bevorderen.   Uiter-
aard is er na afloop ruimte voor vra-
gen. Wij hopen veel van onze leden 
te mogen begroeten op deze leden-
vergadering met het thema “Veilig 
Thuis”! 

Het bestuur KSV-KBO Liempde                                                                      

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

Molen De Leest legt een koppel stenen open
De komende weken is één van de 
koppelstenen in molen De Leest in 
Lieshout van de meelkast afgehaald 
en daarmee is het koppel kunstste-
nen opengelegd. Een mooie gele-
genheid om eens te kijken hoe dat 
eruit ziet. De molen is op dinsdag-
middag, zaterdagmorgen en zater-
dagmiddag open.

De mensen die een keer in een ko-
renmolen zijn geweest, herinneren 
zich vast dat op de steenzolder de 
koppels met molenstenen liggen. Al-
leen was daar maar weinig van de 
stenen te zien, omdat normaal de 
meelkast daar omheen is gebouwd. 
Nu is de loper (de bovenste, rond-
draaiende) steen met de steenkraan 
opgetakeld, omgedraaid en op een 
aantal balken is neergelegd.

De molenaars deden dat vroeger re-
gelmatig. De stenen waren snel ver-
sleten en daarom moesten de kop-
pels regelmatig uit elkaar worden 
gehaald om de groeven in de stenen 
weer te scherpen met de bilhamer. 
Tegenwoordig gebeurt dat veel min-

der, omdat niet op alle molens nog 
koren wordt gemalen, en de stenen 
dus lang goed blijven. Op molen De 
Leest liggen twee koppels stenen: 

een koppel van natuursteen, van ba-
salt, en een koppel kunststenen. 

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Geslaagde stages mavo-leerlingen 
Fioretti College
Begin februari zijn ruim 160 der-
dejaars mavo-leerlingen van het 
Fioretti College op stage gegaan. 
De leerlingen zoeken zelf naar 
een passende firma, organisatie 
of instelling in de regio. Dat bijna 
iedereen daarin slaagt is knap. De 
leerlingen moeten zich terdege af-
vragen wat zij willen en kunnen. 
Een verband tussen stagebedrijf 
en vervolgstudie is wenselijk. De 
leerlingen moeten zelf sollicita-
tiebrieven sturen en zichzelf voor-
stellen op de stageplek. Op deze 
manier stimuleren we het zelf-
standig werken en het loopbaan-
leren.
 
Gedurende de stageweek moet er 
minimaal 30 klokuren ‘werk’ wor-
den verzet en komen vakdocenten 
en mentoren op bezoek. Er wordt 
gekeken wat de leerlingen van de 
stage vinden en of het werk past 

bij hun toekomstbeeld. Ook wor-
den de stagebieders bevraagd op 
hun ervaringen. Die zijn over het 
algemeen zeer tevreden en soms 
zelfs lovend over hun stagiair(e)s. 
Veel gehoorde opmerkingen zijn: 
Ze zien het werk, ze weten van 
aanpakken en we willen best vaker 
stagiair(e)s.

Het is goed om te zien dat onze 
leerlingen zelf ook tevreden terug-
keren van hun stage. Zelfs leerlin-
gen die tijdens de stage ontdekken 
dat ze wellicht beter een andere 
studierichting kunnen kiezen. Voor 
de meeste leerlingen is het toe-
komstbeeld een stuk helderder 
geworden. De stageweek was we-
derom een succes. Als Fioretti Col-
lege zijn we er trots op dat zoveel 
werkgevers tevreden zijn met onze 
leerlingen en danken hen van har-
te voor hun medewerking!

Cursus EHBO bij kinderen
De Stichting Gezondheidszorg 
Veghel houdt bij voldoende deel-
namen wederom een cursus EHBO 
bij kinderen. Er zijn nog enkele 
cursusplaatsen vrij. De data voor 
de volgende cursussen in 2014 
zijn;
Woensdag; 12-19-en 26 maart 
en woensdag 2 april. Aanvangs-
tijd; 20.00 uur. Locatie: Thuis-
zorg Pantein, Stadhuisplein 47 
te Veghel. De cursisten betalen 
€25,00 voor de gehele cursus in-
clusief cursusboek. Een certificaat 
van het Oranje Kruis kost €15,00. 
De meerkosten van deze cursus 
worden betaald door de Stichting 

Gezondheidszorg te Veghel. Her-
halingsles voor de cursisten van 
2013; dinsdag 11 maart 2014. 
Docent van deze cursus is; Me-
vrouw Hanny van Teeffelen. Een 
cursus speciaal voor; ouders, ver-
zorgers, grootouders, oppas enz. 
Aandachtspunten; bloedingen, 
kneuzingen, botbreuken, brand-
wonden, vergiftigingen, reanime-
ren enz. U kunt zich aanmelden 
bij:

Anny van den Hurk Verhoeven, 
Telefoon: 0413-363187 en E-mail: 
pvdhurk@hetnet.nl.
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Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de 
doe-het-zelver, met vestigingen in Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Gorinchem, Helmond, Leiderdorp en 
Nieuwegein. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar parket 
en laminaat. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in 
de winkel aanwezig waardoor de klant direct over het gekochte product kan 
beschikken.

I.v.m. met drukte zijn wij voor ons centrale magazijn in Eindhoven op zoek naar:

FuLL-tImE 
mAGAZIJN mEDEwErkEr

Taken: • Klaarzetten en verzenden van bestellingen.
 • Het in ontvangst nemen van leveringen en bestellingen. 
 • Verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden.
 • Uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

Profiel: • Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
 • Ervaring en in bezit van heftruck rijbewijs heeft onze voorkeur.
 
Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en 
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering. 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Dhr. Dirk Versteeg.

Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie? 
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad 
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail: 
info@vloerhetzelf.nl  Vloer Het Zelf, Postbus 38, 6850 AA  HUISSEN

www.vloerhetzelf.nl

VACATURE

Leerling Autoschadehersteller 
– Autoschade Lambert B.V.

Autoschade Lambert B.V. vestiging Eindhoven en Sint-Oedenrode

Voor de functie leerling autoschadehersteller zijn wij op zoek 
naar enthousiaste personen met een beroepsopleiding in de 
autoschadeherstelbranche. 
Wil je graag ervaring opdoen in het vak en draag je zorg voor 
een hoge kwaliteit van het werk? Kun je zowel goed in team-
verband als zelfstandig werken?

FUNCTIE-EISEN 
- Bezig met de opleiding autoschadehersteller
- Gemotiveerd
- Leergierig

REAGEREN
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met 
Imke Verhoeven of Ste�  e van der Velden, tel: 040-2480153

Je sollicitatie kun je richten aan:
Autoschade Lambert B.V.
Grobbendonkstraat 5
5628 RE Eindhoven
E-mail: ste�  e@autoschadelambert.nl

KIJK OOK OP 
WWW.AUTOSCHADELAMBERT.NL 

PERSONEEL

VACATURE 
allround medewerker 

voor 32-38 uur bij 
FOKA Glas-in-lood 

Wij zoeken versterking voor het 
zwaardere werk. 

Bekijk ook: 
www.fokaglasinlood.nl/vacature

Ben jij secuur, handig, 
representatief en weet je van 

aanpakken? 
REAGEER DIRECT

Oude Lieshoutseweg 1 | 5492 HT Sint-Oedenrode
T: 0413-476831 | info@fokaglasinlood.nl

www.fokaglasinlood.nl

Softtipcompetitie
Er breekt een drukke tijd aan voor de softtip-
pers uit Sint-Oedenrode. Vooral de spelers van 
team ‘t Kofferen hebben een druk program-
ma. Afgelopen donderdag speelde in café d’n 
Dommel de thuisploeg tegen team van Ouds. 
Van Ouds begon uitermate slecht en kwam 
met 5 tegen 1 achter. Tegen de verwachting in 
als je de stand in de competitie bekijkt , maar 
ook hier gold weer; de laatste pijl is beslissend. 
Van Ouds verloor met 10 tegen 13. D’n Toel 
speelde donderdag na drie uitwedstrijden ein-
delijk weer een keer in het vertrouwde Olland. 
Nogus 3 uit Boxmeer kwam op bezoek en met 
een heel goed gemiddelde won D’n Toel dan 
ook met 13 tegen 8. Jeffrey van Liempd verbe-
terde deze week zijn gemiddelde zo goed dat 
hij dat het beste deed van Nederland en ver 
klom in de ranglijst.

Uitslagen singlecompetitie:
Hein Jansen – Jarno Kapteijns 9-1
Elle van den Akker – Silvain van Boxtel 0-10
Michael van der Heijden –Jarno Kapteijns 0-10
William Coolen-Jaap Schapendonk 2-8
Mark Leenders-Tonnie Verberk 8-2
Leon van der Heijden- Peter Opheij 9-1

Vrijdag  21/2:
D’n Toel internationaal – Hoorn Internatio-
naal, café d’n Toel 20.30u. (live te volgen via 
livestream)

Zondag 23/2:
Mark van den Akker – Jolanda van de Ven, van 
Ouds   13:00u
Jeffrey van Liempd – Jolanda van de Ven  
van Ouds 14:00u
Michael Toelen – Jarno Kapteijns, 
café d’n Toel
Harry van Dinther – Jordy van der Donk, 
café d’n Toel

Dinsdag 25/2:
Nogus 3 – Kofferen 1 20:30u

Woensdag 26/2:
Kofferen 1 – Oranjebar 1 20:30u

6/3 2e bekerronde:
Van Ouds - pro tegen Merx 2  20:30u
Kofferen 1 - Oranjebar 2 20:30u
Bergplaets – d’n Dommel 20:30u

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

darten

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Honderd procent score Vresselse Ruiterspaardensport

De laatste wedstrijden bewezen al 
de goede vorm van de Vresselse 
Ruiters. Tijdens de vorige week ver-
reden Brabantse kampioenschap-
pen voor ponyruiters reden alle 
ruiters zich in de prijzen. De AB ca-
tegorie klasse licht was een laatste 
optreden van Sydney Renders met 
Silver. Met een prachtige 4e plaats 
sluit Sydney deze klasse af en Silver 
gaat naar een andere ruiter die er 
weer veel prijzen mee gaat winnen.

Een maatje groter, de CB klasse, 

heeft Sydney inmiddels Colinda 
gezadeld en eindigde ook op een 
verdiende 4e plaats na een foutloos 
parcours en een foutloze barrage. 
In de DL klasse liet Nina van Encke-
vort zien dat ze niet voor niets naar 
Oosteind waren gekomen. Mystery 
was met een foutloos parcours en 
een balk in de barrage goed voor 
een 8e plaats. De hele grote pony's 
streden om de prijzen in de DE ca-
tegorie klasse B. Anne Markgraaf 
stuurde 'Way of Life' foutloos rond 
en de jury beloonde haar inzet met 

een 4e prijs. Als laatste kwam Veerle 
van de Pasch aan de start met Or-
chid's Highland Surprice in de DM 
klasse.
Ze moest 2 manches rijden om uit 
te maken wie zich kampioen mocht 
noemen. Na een foutloze eerste 
manche viel er in de 2e manche he-
laas een balk. Een 13e plaats was het 
maximaal haalbare.

Met dit resultaat verschaft ze zich 
wel een startplaats op Indoor Brabant 
welke op 23 maart wordt gereden.  

Waterpolodames Argo kansloos 
onderuit

waterpolo

In de uitwedstrijd tegen Polar Bears 
in Ede hebben de dames van Argo 
geen vuist kunnen maken. Aan het 
begin van de competitie werd de 
thuiswedstrijd met 8-13 verloren, 
waarbij er geconstateerd werd dat 
Polar Bears vooral een fysiek spe-
lende ploeg was. 

Juist door het goede fluiten van de 
scheidsrechters destijds werd het een 
mooie wedstrijd waardoor Argo toch 
een prima spel kon laten zien. Afge-
lopen weekend hadden de dames 
voor aanvang eigenlijk de wedstrijd al 
verloren. Doordat 1 van de 2 scheids-
rechters niet kwam opdagen moest 
de wedstrijd in het grote zwembad 
in Ede geleid worden door 1 persoon. 
Dat is een enorme zware opgave, ze-
ker wanneer het spel fysiek betreft. 
Argo had niet de illusie te kunnen 
winnen, maar een mooie wedstrijd 
was wel het minste wat eruit ge-
sleept had kunnen werden. Doordat 
de scheidsrechter het behoorlijk lastig 
had en niet altijd de overtredingen op 
een juiste manier bestrafte, was Argo 
tot een gewillig slachtoffer geworden 
van Polar Bears. Gelaten onderging 
Argo de afstraffing en ging huiswaarts 
met een 18-4 nederlaag, ondanks de 

prima begeleiding van interim coach 
Lamber van Schijndel. Doelpunten 
van Argo werden gemaakt door 
Josine Raaijmakers (2x), Liesbeth vd 
Korst en Linda de Brouwer.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 45 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 4e Competi-
tie wedstrijd in het zwembad ‘De 
Beemd’ in Veghel. Tijdens deze wed-
strijd is er 6 keer een 1e plaats, 5 
keer een 2e plaats en 1 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 66 
persoonlijke records gezwommen. 
Verder zijn er drie clubrecords ge-
zwommen door: Luc van Eijndhoven 
op de 100m vrije slag in 1.11.93, 
Fime Namwansa op de 100m wissel-
slag in 1.03.48 en Niels Rooyakkers 
op de 100m vrije slag in 1.12.68.

Komend weekend staan er twee 
wedstrijden op het programma: Vrij-
dag avond wordt er deelgenomen 
aan de 3e LAC wedstrijd in zwem-
bad De Beemd in Veghel, aanvang 
19.30 uur. Zaterdag en zondag aan 
de Jumbo Multi Meet in zwembad 
De Kwel in Cuijk, aanvang zaterdag 
12.00 uur, zondag 10.00 uur.

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag vond bij de Roze-
laer een wedstrijd uit de competitie 
plaats. Dag winnaar was Antoon 
Vervoort met 227 punten. Verdere 
uitslag : Jan van Bergen 225, Jan 
van Erp 216, Jan Gordijn 215, Ron 
Spijker 177, Albert van Ofwegen 
132 en Jan Lathouwers 121. 

Op dinsdagavond schoot het team 
van Ontspanning thuis de vijfde 
competitiewedstrijd op 25 meter. De 
scores waren: Piet van den Berg 215, 
Mark Kuys 208, John van Mulukom 
196, Mart Verhoeven 191, Toon 
Hermes 148, Albert van Ofwegen 
147 en Jos van den Berg 202. Met 
deze score waren zij winnaar in hun 
klasse.

Op de clubavond, afgelopen vrijdag, 
is de 2e wedstrijd voor de ZONA-
trofee geschoten. Deze competitie 
gaat over 9 wedstrijden en de meest 
geschoten ZONA’s, een score van 9. 
Winnaar van de 2e wedstrijd werd 
Frans van de Braak met een score 
van 208 en 11 * 9. Verdere uitslag 
Mart Verhoeven 217 -10, Jan van 
Bergen 212-9, Jan van Erp 194-8, 
Jan Gordijn 190-7, Jos van der Veer 
191-5, Mark Kuys 200-5, Marjelein 
Verhoeven- van de Staak 186-5, 
John van Mulukom 191-3, Agnes 
Vissers 139-2 en Toon Hermes 193-
2.
De jeugd van Ontspanning schoot 
vrijdagavond in Boxtel de vijfde 
competitiewedstrijd. Deze wed-
strijd was ook diplomaschieten. De 
uitslagen waren: Piet van den Berg 
233 (F), Simon Boersbroek 189 (C), 

Remco Boleij 98 (M), Dani Hobbelen 
168 (B), Tim Hulsen 135 (A), Luc van 
de Klok 131 (A), Bram Kuys 146 (A, 
PR), Daan Martens 184 (C), Teun 
Martens 157 (B), Ray Matuszewski 
75 (M), Dione Mesu 227 (F, PR), 
Floris Mesu 207 (D), Thomas Mesu 
118 (A), Simon Roumen 88 (M) en 
Lotte Steijaert 216 (E).
Op zaterdag hebben Simon Boers-
broek en Piet van den Berg in 
Amersfoort een indoorfita gescho-
ten. Simon schoot 240 en 251, to-
taal 491 punten. Hij werd vierde bij 
de heren cadetten. Piet schoot 281 
en 275, totaal 556. Piet werd eerste 
bij de heren cadetten.
Op zondag was er een indoorfita in 
Volkel voor de jeugdselecties in ons 
rayon. Namens Ontspanning scho-
ten Dione en Floris Mesu en Lotte 
Steijaert in de regioselectie en Piet 
van den Berg in de rayonselectie.
Dione schoot 249 en 245, totaal 494 
punten. Zij werd zesde bij de regio-
selecties. Lotte schoot 251 en 246, 
totaal 497 punten. Zij werd vijfde bij 
de regioselecties en hoogste dame. 
Floris schoot 248 en 257 (PR), totaal 
505 punten, goed voor een vierde 
plaats.
Piet schoot 284 en 291 (PR), totaal 
575. Piet werd hiermee winnaar bij 
de rayonselectie.
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.

Succesvolle dressuurwedstrijd Jasmijn van den Brand
Afgelopen zondag nam de pas acht-
jarige Jasmijn van den Brand uit Rooi, 
lid van PC de Toekomst te Oirschot, 
deel aan een dressuurwedstrijd in de 

klasse B/B georganiseerd door PC  
de Robbers in Uden. Ze reed met 
haar pony, Lowland Burnet, twee 
proeven en won deze allebei.  Door 

haar puntentotalen van 194 en een 
uitzonderlijke 220 punten behaalde 
Jasmijn  maar liefst vier winstpunten.

Nijnselse ruiters en ponyruiters

Martijn van Stiphout vierde in Oosteind
Dit weekend werden in Oosteind de Brabantse kam-
pioenschappen springen voor paarden verreden. 
Martijn van Stiphout behaalde met zijn paard Allure 
een knappe vierde plaats en verdiende daarmee een 
startbewijs voor het KNHS kampioenschap.

In de klasse L kwamen Marwin van de Nieuwenhuij-
zen en Suzan van Gastel aan de start. Marwin be-
haalde met zijn paard Amadeus de vierde prijs. Suzan 
werd met haar paard Dr. Dre zesde en met Blikvan-
ger zevende. Al deze resultaten zijn tevens beloond 
met een startbewijs voor het KNHS kampioenschap. 
Zowel Marwin als Suzan startte ook in de klasse Z. 
Marwin met zijn paard Zuberlina en Suzan met haar 
paard Barca. Beide behaalden een startbewijs voor 
Indoor Brabant.

Leonie en Marloes hebben hun paarden gestart tij-
dens de dressuurwedstrijden in de klasse B. Marloes 
startte in Zeeland en behaalde daar met haar paard 
Figaro 61.7%,  goed voor een tweede prijs. Leonie 
behaalde in Geldrop 67.7% met haar paard Fero-
vank PP goed voor een derde prijs.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen
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Martijn van Stiphout met Allure 

Laatste weekend Brabantse Kampioenschappen 
zitten erop
Het laatste weekend van de Bra-
bantse Kampioenschappen ging 
zaterdag van start in Oosteind. Dit-
maal was het de beurt aan de sectie 
paarden in de discipline springen. 
Zij mochten nu strijden om de titel.

 De klasse B en L werden op zaterdag 
verreden. Drie Rooise ruiters namen 
deel in de klasse B. Peter van Gaal, 
Miranda Ulehake en Julia Geers wis-
ten met hun paarden twee mooie 
omlopen af te leggen, maar dit was 
helaas niet goed genoeg voor een 
plaats in de prijzenreeks. In de klasse 

L kwam Julia Geers nogmaals aan de 
start, dit keer zadelde zij haar paard 
Alexander. Twee foutloze manches 
brachten hen in de barrage, maar 
hier vielen jammer genoeg twee bal-
ken. Ze eindigden op een mooie 10e 
plaats. Een dag later was het de beurt 
aan Bram van Gaal. Hij nam deel in de 
klasse Z met Wannebee. Ook hij liet 
de spanning stijgen. Tweemaal fout-
loos was het resultaat en daarmee 
waren ze verzekerd van deelname 
in de barrage. Dertien combinaties 
hadden zich hiervoor geselecteerd, 
maar Bram wist wat hem te doen 

stond. Super snel wendde en draaide 
hij, maar hierdoor nam hij ook twee 
balken mee. Hij eindigde op een 
knappe 6e plaats. 
Hilde van den Oever ging het afge-
lopen zaterdag een klasse hogerop 
proberen. Ze nam in Leende deel 
aan twee proeven in de klasse M2.  
Hier wist ze al meteen goed te sco-
ren en plaatste zich op tweemaal 
een 3e plaats. Op de dressuurwed-
strijd in Liempde liet Inge Minneboo 
van zich horen. In de klasse L1 reed 
ze twee proeven en behaalde daar-
mee een 1ste en 2e plaats.  
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MHC B1 zaalkampioenhockey

De jongens B1 van hockeyclub MHC 
Sint-Oedenrode hebben hun goede 
lijn doorgezet: nadat ze in november 
kampioenschap op het veld waren 

geworden, werden ze afgelopen 
zondag bij Oranje-Zwart in Eind-
hoven kampioen in de zaal. Afgelo-
pen maandag zijn de veldtrainingen 

voor de jeugdteams weer begonnen, 
want volgend weekend beginnen de 
wedstrijden voor de voorjaarscom-
petitie.

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In de 19e ronde behaalde Dorpsher-
berg een mooie score van 82 punten. 

Korte partijen: 
Nico Lucius ((Wellie Winne Welles) 
75 car. in 11 beurten (moy. 6,81), 
Renée Wisse (Dorpsherberg) 22 car. 
in 11 beurten (moy. 2), Maarten van 
Hoof (Gin Keus) en Maarten Kas-
kens (’t Pumpke) 22 car. in 12 beur-
ten (moy. 1,83), Joke van Roosma-
len (Oud Rooi) 20 car. in 12 beurten 
(moy. 1,66), Gerrit van de Koevering 
(Wapen van Eerschot) 26 car. in 13 
beurten (moy. 2), Piet Verbeek (B.C. 
Eerschot) en Kees van Oorschot (St.
Joris) 24 car. in 13 beurten (moy. 
1,84), Bart Bekkers (B.C. Eerschot) 
en Chris van Gerwen (Wapen van 
Eerschot) 20 car. in 13 beurten (moy. 
1,53), Tonny van Bakel (Oud Rooi) 
44 car. in 14 beurten (moy. 3,14), 
Albert Kusters (St.Joris) 34 car. in 14 
beurten (moy. 2,42), Marcel de Laat 
(St.Joris) en Theo van Hastenberg 
(Beurs) 30 car. in 14 beurten (moy. 
2,14), Harrie Dahmen (Oud Rooi), 
Dorita Bekkers en Mia Nooijen 
(Dorpsherberg) 20 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,42). Dorien Jans van de 
Dorpsherberg maakte een serie van 

10 caramboles.
Uitslagen: 
B.C. Eerschot – D’n Toel 79-61, 
St.Joris – Kofferen 70-70, Gin Keus 
– Wellie Winne Welles 70-70, ’t 
Pumpke – Boskant 70-70, Jacht-
rust – Krijt op Tijd 79-55, Wapen 
van Eerschot – Dorpsherberg 58-82, 
Beurs – Oud Rooi 61-79.

Stand: 
1 Oud Rooi 1498, 2 Gin Keus 1469, 
3 Wellie Winne Welles 1399, 4 Kof-
feren 1387, 5 Boskant 1382, 6 Wa-
pen van Eerschot 1352, 7 D’n Toel 
1351, 8 St.Joris 1349, 9 Jachtrust 
1333, 10 Beurs 1280, 11 Krijt op 
Tijd 1248, 12 B.C. Eerschot 1232, 13 
’t Pumpke 1201, 14 Dorpsherberg 
1079.

Programma: Do. 20 febr.: Beurs – 
D’n Toel en Wellie Winne Welles - 
Kofferen   

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

www.facebook.com/demooirooikrant
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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 1 overmeestert Olympia 1

KV Rooi begint ijzersterk en weet 
in deze wedstrijd dan ook de score 
te openen met een 1-0, door een 
doorloopbal van Rachel Heijmans. 
Helaas kwam het spel van KV Rooi 
in gevaar en wist Olympia goed ge-
bruik te maken van het onnodige 
balverlies van KV Rooi. Hierdoor 
liet KV Rooi Olympia uitlopen naar 
een 1-3 score. 

Daarna herpakte KV Rooi zich en 
wist Ellen Hulsen haar wegtrekbal-
letje keurig af te ronden. Meteen 
daarna was het Dorenda van Liempd 
die van afstand raak schoot voor KV 
Rooi: 3-3. KV Rooi trok deze stijgen-
de lijn door, waardoor Sanne Hulsen 
in de 15e minuut haar vrije worp in 
de korf mikte en daarmee de 4-3 op 

het scorebord zette. Olympia scoor-
de de gelijkmaker, 4-4. Daar werd 
direct op gereageerd door Ellen Hul-
sen. Helaas was dit maar voor korte 
duur en werd het snel 5-5. Daarna 
was het KV Rooi die de wedstrijd 
wist te overmeesteren. Ilse van de 
Bosch scoorde haar prachtige door-
loopbal, Marlou Schoenmakers wist 
van afstand de korf te raken en Ellen 
Hulsen wist haar strafworp koelbloe-
dig af te maken. Voor rust scoorde 
Olympia nog, maar ook Ilse van de 
Bosch schoot raak.

Na rust was het snel 9-7, maar 
gelukkig was daar Dorenda van 
Liempd die van afstand raak schoot. 
Direct daarna werd gebruik gemaakt 
van de publiekswissel voor Dorenda 

van Liempd. KV Rooi 1 bedankt 
haar voor alle inzet die zij geleverd 
heeft voor het team! Volgende week 
speelt zij haar allerlaatste wedstrijd 
in senioren 1.  De kansen kwamen, 
alleen bleek het afronden moeilij-
ker voor KV Rooi. Toch wist Rachel 
Heijmans de korf te raken met een 
kort schotje, 11-7. Olympia knokte 
zich terug in de wedstrijd, naar 11-
10. Met nog 10 minuten op de klok 
was toch het laatste woord aan KV 
Rooi en wist Rachel Heijmans nog 
eens haar korte kansje af te maken. 
Hiermee was de wedstrijd gespeeld 
en bracht dit de eindstand op 12-10. 
A.s. zondag speelt KV Rooi 1 haar 
laatste wedstrijd van het binnensei-
zoen. Tegen Stormvogels 1, uit om 
14.45u.

KV Rooi A1 kampioen

Afgelopen zaterdag zijn de Junioren 
A1 van KV Rooi kampioen geworden. 
Zij speelden hun voorlaatste wedstrijd 

van de zaalcompetitie in sporthal de 
Streepen. Bij winst waren ze kampi-
oen. De wedstrijd werd vol overtui-

ging gewonnen met 15-7. Speelsters 
en trainsters/coaches, proficiat met 
het behaalde kampioenschap.

Binnenkort in Olland: 
Open Zuid-Nederlandse Softtip 
kampioenschappen

darten

Binnenkort is Olland het centrum 
van dartminnend Nederland. Op 
14, 15 en 16 maart worden in het 
kleinste kerkdorp van Rooi de Open 
Zuid Nederlandse Softtip Kampi-
oenschappen gespeeld, met ook 
voor amateurs de mogelijkheid een 
aantal potjes darts te spelen. Drie 
dagen lang staat de gymzaal in ont-
moetingscentrum De Loop’r vol met 

digitale dartborden. Het evenement 
vindt plaats dankzij een unieke sa-
menwerking tussen Café D’n Toel 
en ontmoetingscentrum De Loop’r.

Door: Ria Balk

Omdat de Nationale Kampioen-
schappen in Sevenum werden ver-
schoven naar het einde van het jaar, 

werd Michael Toelen door dartver-
eniging Bullshooter Nederland bena-
derd met de vraag om al eerder in 
het jaar de Zuid Nederlandse kam-
pioenschappen te organiseren. De 
uitbater had er wel oren naar, maar 
de organisatie van een evenement 
van dat formaat zette hem voor een 
probleem. Michael: “Zo’n 18 dart-
kasten kan ik in D’n Toel niet kwijt 

en een tent leek me ook geen optie. 
Het kan zelfs nog vriezen.” Geluk-
kig kwam de oplossing vanzelf zijn 
café binnenlopen in de persoon van 
Maarten van Hoof. Als bestuurslid 
van De Loop’r opperde Maarten of 
het geen goed idee zou zijn om het 
toernooi in De Loop’r te houden. 
Maarten: “We willen graag nieuwe 
activiteiten binnenhalen in De Loop’r. 
Dat gaat nog niet altijd even gemak-
kelijk. De Loop’r is nu ruim een jaar 
open. Het is een mooi gebouw met 
alle mogelijke voorzieningen, maar 
we moeten wel aan de weg timme-
ren om de eindjes aan elkaar te kun-
nen blijven knopen. Hoe meer men-
sen er binnenlopen, hoe beter het is.”

Het voorstel leek een schot in de 
roos voor beide partijen en na goed 
overleg werd besloten om het ten 
uitvoering te brengen. Op 14, 15 en 
16 maart wordt de gymzaal van De 
Loop’r omgetoverd tot darttempel, 
compleet met live finalepodium. Zo 
hoeft, net zoals op tv, niemand iets te 
missen. Iedereen is welkom. Niet al-
leen als publiek, maar ook als darter. 
Inschrijven als amateur is mogelijk 
bij opening van de zaal. Wie graag 
per koppel strijdt, kan op vrijdag-
avond een gooi naar de roos wagen. 
Zaterdagmiddag strijden de mees-
terdarters verder in koppels en is er 
voor amateurs een singlestrijd.  De 
dag wordt die avond spetterend af-

gesloten. De laatste dag staan dart-
wedstrijden per koppel en als single 
op het programma. Aangezien ook 
kinderen van 4 t/m 15 jaar dan hun 
geluk met pijltjes kunnen beproeven 
en er naast het wedstrijdgebeuren 
van alles voor hen te beleven valt, 
is het zondagmiddag gezellig voor 
het hele gezin. Zowel D’n toel als De 
Loop’r hoopt op een hoge opkomst 
vanuit Rooi en daarbuiten. 

Olland bruisend maken: dat is het 
doel dat zowel D’n toel als De Loop’r 
nastreeft. “Hoe meer mensen we 
naar Olland trekken, hoe beter het is 
voor ons allemaal”, is het eenvoudi-
ge commentaar van Michael Toelen. 
Maarten van Hoof kan dat alleen 
maar beamen. Het gemeenschaps-
huis is op de goede weg. Verschillen-
de verenigingen en instellingen heb-
ben hun plekje al in De Loop’r weten 
te vinden. En nieuwe activiteiten? 
Langzaam begint dat op gang te ko-
men. In April geeft Nos Jungit Apollo 
(NJA) voor het eerst een concert in 
Olland. Er zijn zelfs plannen voor 
een avond met de beste tonproaters 
uit het hele land. Olland bruisend 
maken: Voor Ollanders zelf is het 
dorp al bijzonder bruisend, maar dat 
mag de rest van het land gerust te 
weten komen.

Kijk voor meer informatie op 
www.bullshooter.nl 

Michael Toelen, Maarten van Hoof en Mark van den Akker (regiocoördinator Bullshooter Nederland)

KV Nijnsel 1 op weg naar 1e klasse
Nijnsel 1 vertrok op de vroege zon-
dagochtend ruim 100 kilometer rich-
ting het zuiden om tegen Gazelle 1 
de op een na laatste wedstrijd van de 
binnencompetitie te spelen. Door vier 
afwezigen werden er deze keer drie 
A-junioren aan het eerste van Nijnsel 
toegevoegd. 

Gazelle opende de wedstrijd meteen 
met een doelpunt om Nijnsel wakker 
te schudden. Dat lukte en het was een 
van de A-junioren, Dimphy Goverde, 
die de stand snel op 1-1 zette door 
een afstandschot er zuiver in te schie-
ten.  Aanvallend speelde Nijnsel een 
mooi spelletje en combineerde goed 
samen. Uit deze combinaties kwamen 
in het eerste kwartier twee doelpun-
ten gerold. Gazelle had in de aanval 
weinig te vertellen, want de verdedi-
ging van Nijnsel deed haar plicht. Net 
voor rust zette Myrna Foolen en Selly 
van Roosmalen de stand op 1-5 om 
vol vertrouwen de rust in te kunnen 
gaan.
Waar Gazelle de wedstrijd opende,  
startte Nijnsel na de rust meteen met 
een doelpunt van Nicole de Koning. 
Dit kwam het humeur van Gazelle niet 
ten goede. Niet alleen de meiden van 
Nijnsel en de scheids hadden het te 

verduren, maar ook onderling werd de 
aanval ingezet. Het fysieke spel lever-
de Gazelle, mede door een zeer milde 
scheids, toch nog een paar punten op. 
Nijnsel hield de aanvalsstrategie op 
hetzelfde niveau en dit resulteerde in 
afwisselend punten voor Gazelle en 
voor Nijnsel. In de laatste twee minu-
ten liet Nijnsel nog even zien de beste 
te zijn door met het scoren van nog 
twee doelpunten te eindigen op een 
eindstand van 4-10. Nijnsel 1 kan de 
promotie naar de 1e klasse bijna rui-
ken. Het enige dat Nijsnel nog te doen 
staat is aanstaande zondag winnen te-
gen middenmoter ZSV.
Doelpunten: Myrna Foolen (3x), Selly 
van Roosmalen en Nicole de Koning 
(2x), Anne Sijbers, Susan Witlox, 
DimphyGoverde (1x) 

Kampioenschap
KV Nijnsel kan komende zondag kam-
pioen worden in de zaal. Vanaf 10 
uur spelen ze in sporthal de Streepen. 
Uw aanmoediging is van harte wel-
kom! Een dag eerder kan meisjes A1 
kampioen worden in de zaal. Daar-
naast geeft de korfbal ook nog acte 
de préséance bij de Bonte Avonden in 
Nijnsel. Dat wordt dus een bijzonder 
weekend voor de club!

Wisselende resultaten TTV Attaque

tafeltennis

De teams van Attaque hebben in de 
derde competitieronde wisselende re-
sultaten behaald. Twee teams wonnen 
hun wedstrijd, één team speelde gelijk 
en één team verloor.

Team 1 moest op bezoek bij Bergeijk 
en speelde daar met 5-5 gelijk. Maar-
ten Kerkhof en Dirk Kastelijn wonnen 
twee wedstrijden, Menno van Os won 
één wedstrijd. Het team bezet met 14 
punten de gedeelde 3e plaats.

Team 2 moest op bezoek bij TTCV 
Van Herwaarden uit Veghel. Het team 
bestond deze wedstrijd uit Frank van 
der Zanden, Burt van Geffen en Co 
Stamps. Dat ze het nog steeds niet 
verleerd zijn blijkt uit de uitslag, met de 
maximale score van 10-0 werd er ge-
wonnen. Na afloop was er nog een ge-
zellige derde helft, wel bekend als een 
voetbaluitspraak. Attaque 2 staat met 

24 punten op de 1e plaats, gevolgd 
door Luto met 5 punten achterstand.

Team 3 ging op bezoek bij Asio uit 
Haaften. Het kwam net iets tekort en 
verloor met 6-4. Stefan Kerk wist twee 
wedstrijden te winnen, Cliff van Driel 
en Bram Marinus ieder één. Het team 
bezet de 4e plaats met 17 punten, 
maar met slechts 3 punten achterstand 
op nummer 1,2 en 3.

Het jeugdteam speelde een thuiswed-
strijd tegen Smash uit Geertruiden-
berg. Attaque boekte een ruime zege 
van 8-2. Bas Janssen won al zijn drie 
wedstrijden en blijft daardoor op 100 
% staan, Sam Heijmans en Mika van 
Heeswijk wonnen twee wedstrijden en 
verder nog het dubbelspel. Het team 
staat op de gedeelde 2e plaats met 20 
punten, slechts 4  punten achterstand 
op koploper Taverbo.
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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

Jacks
dames/heren

50%
KORTINGEN TOT

NERGENS

GOEDKOPER

80,-
VANAF

Snowboardschoenen

Skischoenen
Diverse merken

en modellen

99,99
VANAF

alle
snowblades

snowboards
Diverse prints en modellen 

50%
KORTINGEN TOT

JacksJacks
dames/heren

KORTINGEN TOTsnowboards

50
AFDALINGEN

BIJ DE WIT!AFDALINGEN
AFDALINGENPRIJS

229,-
VANAF

50%

snowblades

OP=OP
99,-

snowbladessnowblades

OP
99,-

Skisets
Inclusief

bindingen

169,99
NU VANAF Handschoenen

30%
KORTINGEN TOT

Skischoenen

199,-
NU VANAF

inclusief
bindingen

Groot assortiment dakkoffers, dragers en sneeuw-
kettingen van het Zweedse topmerk Thule

Skihelmen

40,-
VANAF

Thule dakkoffers Meer dan 150 modellen!

Regiokampioenschappen / toestelfi nales derde divisie 
en voorwedstrijden vierde divisie senioren

turnen

Zaterdag 15 en zondag 16 februari 
stonden in Oss voor de 3e en 4e di-
visie verschillende individuele wed-
strijden op het programma. Namens 
Dioscuri kwamen 5 turnsters in actie, 
en met succes. 

Zaterdagochtend turnde Sterre van den 
Brand (Jeugd II) in de A-finale van de 
Regiokampioenschappen 3e divisie. Ze 
begon haar wedstrijd sterk op brug en 
behaalde met haar oefening 11,450 
pt., wat goed bleek te zijn voor de 
6e plaats op dit toestel. Hoewel haar 
balkoefening niet helemaal vlekkeloos 
verliep, liet Sterre op vloer weer zien 
duidelijk thuis te horen in de A-finale 
van de 3e divisie. Met een prachtige 
oefening wist ze op dit onderdeel de 5e 
score van de wedstrijd neer te zetten. 
Sterre sloot haar wedstrijd op sprong 
keurig af. Ze turnde een sterke meer-
kamp, hetgeen resulteerde in een ge-
weldig resultaat: kwalificatie voor de 
Halve Finale NK!
’s Middags vond de A-finale 3e divisie 
van de Junioren plaats. Jade van Vechel 
wist zich helaas niet rechtstreeks voor 
deze finale te plaatsen, maar werd als 
eerste reserve ’s ochtends toch nog op-
geroepen. Een mooi cadeautje, aldus de 
jarige Jade. Ze begon haar wedstrijd op 

sprong. Waar het tijdens de kwalifica-
tie op dit onderdeel even mis ging, liet 
Jade nu twee keer een keurige half in 
/ half uit zien. Ook op brug wist Jade 
hoog te scoren. Met maar liefst twee 
elven op zak begon ze aan haar balk-
oefening. Helaas moest ze hier een val 
incasseren. Met haar nieuwe vloeroefe-
ning, inclusief achterwaartse streksalto 
én een huizenhoge voorwaartse salto 
halve draai, sloot Jade haar wedstrijd 
mooi af. Van de 32 turnsters mochten 
de beste 14 door naar de Halve Finale 
NK. Jade kwam helaas net wat tekort, 
maar mag met een 16e plaats in de A-
finale zeer tevreden zijn. En hoewel ze 
niet in de prijzen was gevallen werd ze 
toch nog even naar het podium geroe-
pen en werd voor de jarige Jade het 
lang zal ze leven gezongen.  
Zondagochtend kwamen Maranda 
Haenen en Myrne van den Eertwegh 
in een enorm deelnemersveld van maar 
liefst 80 Senioren 4e divisie in actie. 
Verdeeld over twee banen zouden de 
beste 18 turnsters zich plaatsen voor 
de Regiofinales. De meiden wisten zich 
goed staande te houden in het grote 
deelnemersveld. Maranda behaalde 
op vloer zelfs bijna een toestelfinale 
(waarvoor de beste 4 turnsters per toe-
stel per baan zich konden kwalificeren). 

Ze kwam slechts 0,05 pt tekort voor de 
vloerfinale en moest genoegen nemen 
met de 5e plaats op dit onderdeel. Op 
de evenwichtsbalk blonk Myrne uit. 
Met een prachtige oefening wist zij 
uiteindelijk als derde de toestelfinale 
te behalen. Een knappe prestatie! Toen 
de meiden zich ook nog eens allebei 
gekwalificeerd bleken te hebben voor 
de Regiofinales in april was de vreugde 
compleet.  
In de middagwedstrijd was het tot 
slot de beurt aan Eline Mathôt (Jeugd 
II) om zich in de B-finale 3e divisie te 
bewijzen. Helaas ging het bij de kwa-
lificatie, net als bij Jade, ook bij Eline 
niet helemaal zoals gehoopt en moest 
Eline genoegen nemen met een plaats 
in de B-finale. Nu had ze duidelijk wel 
haar dag. Een nette brugoefening en 
een strakke balkoefening resulteerden 
zelfs in twee podiumplaatsen! Op brug 
behaalde Eline het brons en op het on-
derdeel balk mocht Eline de gouden 
medaille in ontvangst nemen. Na een 
mooie vloeroefening en twee prima 
overslagen over de pegases wist Eline 
dat ze een sterke meerkamp had ge-
turnd, goed voor wederom een bron-
zen medaille! Meiden gefeliciteerd met 
deze geweldige prestaties! We zijn trots 
op jullie! 

v.l.n.r. Myrne en Maranda Eline met haar gouden en 
twee bronzen medailles.

Slank & Fit dankzij 
sportcentrum Van den Oever
Sportcentrum Van den Oever is een 
tijd terug begonnen aan een nieuw 
trainingsprogramma. Met “Slank & 
Fit” kunnen deelnemers hun streef-
gewicht op een toegankelijke en 
goed begeleide manier bereiken. 
Ook biedt het de mogelijkheid om 
opnieuw op conditie te komen. De 
Rooise Rian Peters is daar fanatiek 
mee bezig.  

“Ik ben al vier weken bezig”, zegt 
Rian. “Ik was begonnen, omdat ik 
een tijd lang geblesseerd was aan 
mijn voet. Dat is inmiddels genezen, 

maar m’n conditie is heel laag ge-
worden. Mijn bedoeling is om deze 
weer op peil te krijgen. Stiekem hoop 
ik ook een beetje af te vallen.” Rian 
volgt twee keer in de week groeps-
lessen, maar heeft nog geen vast ac-
tiviteitenschema. “Hier en daar heb 
ik een lesje Pilatus gevolgd. Daarbij 
train je al je spiergroepen. Ook vind 
ik de dansjes bij Bodyshade erg leuk 
en wil ik graag nog de V-Bar (bal-
letbalk) uitproberen. Tot slot volg ik 
sinds een week een bepaald dieet. Zo 
mag ik geen snacks eten en pak ik ie-
dere ochtend een bekertje yoghurt.”

Leo Markus gehuldigd door 
Lustige Spelers

beugelen

Leo Markus is door zijn medecluble-
den van beugelvereniging De Lustige 
Spelers gehuldigd voor zijn jarenlan-
ge inzet. Hij heeft alles bij elkaar 25 
jaar in het bestuur gezeten. Dat is 
wel een bloemetje waard natuurlijk.

In 1989 kwam Leo in het bestuur. 
Op dat moment was hij al vijf jaar 
lid. Verschillende jaren is de Ollander 
penningmeester geweest. Op 13 fe-
bruari 2001 werd hij voorzitter. Be-
halve het bijwonen van veel verga-

deringen zette  Leo zich ook op vele 
andere gebieden in. Hij hielp bij de 
aanbouw van het clubgebouw, re-
gelde veel feesten waaronder Sinter-
klaas, barbecue, kerstvieringen etc. 
Ook het grind ligt dankzij Leo op de 
banen. Hij haalt het altijd in Limburg. 
Leo is daarnaast een goede beuge-
laar en brengt mensen samen. Het is 
een gezelligheidsmens die regelma-
tig de avond mee afsluit. Tot 12 uur, 
want daarna gaat het lampje uit.
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren: 
SCMH 1-Ollandia 1 0-2
Ollandia 2- Keldonk 2   5-1
Rest afgelast

Uitslagen jeugd:
DVG C3-Ollandia C1G   3-2
ELI F2G-Ollandia F1  1-8
Rest afgelast

Programma senioren zo 23/2: 
Ollandia 1-Cito 1  14.30u
UDI’19 5-Ollandia 2   13.00u
Blauw Geel 17-Ollandia 3  10.00u
Ollandia 4-Boskant 7   10.00u
Nijnsel/TVE 2-Ollandia Vr1   10.00u

Programma jeugd za 22/2: 
Mariahout A1-Ollandia A1  v:13.15u
Avanti’31 B2-Ollandia B1  v:12.00u
Ollandia C1G-Erp C4   13.00u
Ollandia D1G-ASV’33 D2G   10.00u
Handel E2-Ollandia E1  v:9.00u
Ollandia E2-VOW E3  10.30u
Ollandia F1-Sparta’25  F3G   9.30u
Zwaluw Vfc MF2-Ollandia MF1 v:8.30u

Rhode
 
Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Avesteyn 1 0-1
Rhode 2 - Venlosche Boys 2 0-1 
Avesteyn 2 - Rhode 3 4-1
DVG 5 - Rhode 5 2-2
Rhode 6 - UDI 9 1-3
Gemert 10 - Rhode 7 4-0 
Rhode 8 - Sparta 10 1-5
Keldonk VR1 - Rhode VR1 1-2

Uitslagen jeugd za 15/2:  
Spero A1-Rhode A1 0-0 
Boekel Sport C1-Rhode C1 4-1 
Erp E2-Rhode E5 10-1 
Avanti’31 F1-Rhode F1 3-4 
Blauw Geel’38/JUMBO F2-Rhode F2 1-3 
Sparta’25 F5-Rhode F4 6-1 
Ravenstein MD1-Rhode MD1 1-0 
Rest is afgelast   

Programma senioren:
Nooit Gedacht 1 - Rhode 1 14:30u
Wittenhorst 2 - Rhode 2 11:30u
Rhode 3 - Mariahout 2 12:00u
Boskant 3 - Rhode 4 12:00u
Rhode 5 - Schijndel 6 10:00u
Blauw Geel 13 - Rhode 6 10:00
Rhode 7 - Boskant 5 12:00u
Vorstenbossche Boys 4 - Rhode 8 10:00u
Rhode 9 - Boekel Sport 7 12:00u
Rhode VR1 - Handel VR1 10:00u

Programma jeugd za 22/2: 
Rhode A1  vrij 
Rhode A2-WEC A2 14:30u 
NWC B1-Rhode B1 15:00u 
WEC B1-Rhode B2 14:30u 
Rhode B3-Blauw Geel B3 14:30u 
Sparta’25 B3-Rhode B4 14:30u 
Rhode C1-HVCH C1G 13:00u 
Rhode C2-VOW C1 13:00u 
Venhorst C1-Rhode C3G 13:00u 
Gemert C5-Rhode C4 13:15u 
Rhode C5-ASV’33 C3 13:00u 
Bruheze D1-Rhode D1G 10:45u 
Sparta’25 D3-Rhode D2 11:30u 
Rhode D3-ELI D1 11:30u 
Irene D2-Rhode D4 11:30u 
Rhode D5-Sparta’25 D4 11:30u 
Rhode E1-MULO E1 9:15u 
Avanti’31 E2-Rhode E2 9:30u 
Rhode E3-Brandevoort E4 9:15u 
Rhode E4G-Venhorst E2 9:15u 
Rhode E5-Brandevoort E5 9:15u 
Rhode E6-MULO E5 9:15u 
DVG E3G-Rhode E7 10:30u 
Stiphout E4G-Rhode E8 10:45u 
Venhorst E3-Rhode E9G 10:00u 
Rhode F1-Mierlo Hout F1 9:15u 
Rhode F2  vrij 
Rhode F3-Venhorst F1 10:30u 
Rhode F4-Irene F1 10:30u 
MULO F2-Rhode F5G 9:00u 
Mierlo Hout F4-Rhode F6 9:30u 
Irene F2-Rhode F7 10:30u 
Rhode F8-Brandevoort F10 10:30u 
Rhode F9G-DVG F4 10:30u 

Blauw Geel F15-Rhode F10 10:15u 
Gemert F14-Rhode F11 11:30u 
Boekel MA1-Rhode MA1 14:45u 
Festilent MC2-Rhode MC1 11:45u 
Rhode MD1-UDI’19 MD2  10:15u

VV Boskant

Uitslagen senioren
VOW 1-Boskant 1 3-2
Boekel Sport 2-Boskant 2 3-2
Schijndel 6-Boskant 4 5-0
WEC 7-Boskant 7 3-1

Uitslagen jeugd:
Alle wedstrijden afgelast

Programma senioren zo 23/2:
Boskant 1-Ruwaard 1 14.30u.
Boskant 2-Nijnsel 2 11.30u.
Boskant 3-Rhode 4 12.00u.
Ruwaard 2-Boskant 4 12.45u.
Rhode 7-Boskant 5 12.00u.
Boskant 6-DVG 7 10.00u.
Ollandia 4-Boskant 7 10.00u.
Nijnsel VR3-Boskant VR1 10.00u.

Programma jeugd za 22/2:
Boskant A1–Mifano A2 a.14:30u.
Avanti ’31 C2–Boskant C1 v.11:45u.
ELI C2–Boskant C2 v.11:15u.
Boskant D1–Mierlo Hout D3 a.11:30u.
Boekel Sport E2–Boskant E1 v.9:30u.
Boskant F1–Gemert F5 a.10:30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 
 
Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 1 - Keldonk 1   3-0
Nijnsel/TVE 2 - Avanti’31 2           1-0
ELI 2 - Nijnsel/TVE 3        2-1
Nijnsel/TVE 5 - Gemert 12  4-0
HVCH VR1 - Nijnsel/TVE VR1      2-2
Vorstenbossche Boys VR1 - Nijnsel/
TVE VR2      1-3

Uitslagen jeugd:
Bavos D2 - Nijnsel/TVE D1        6-3
Sparta’25 E6 - Nijnsel/TVE E1        1-6
Brandevoort F10 - Nijnsel/TVE F1        2-2
Rest afgelast

Programma senioren zo 23/2:
Elsendorp 1 - Nijnsel/TVE 1 14:30u
Boskant 2 - Nijnsel/TVE 2 11:30u
Nijnsel/TVE 3 - Stiphout Vooruit 2 12:00u
Boerdonk 3 - Nijnsel/TVE 4 12:00u
Irene 2 - Nijnsel/TVE 5 10:00u
Avanti’31 9 - Nijnsel/TVE 6 10:00u
Nijnsel/TVE  VR1 - FC Eindhoven AV 
VR2 12:00u
Nijnsel/TVE VR2 - Ollandia VR1 10:00u
Nijnsel/TVE VR3 - Boskant VR1 10:00u

Programma jeugd za 22/2:
Nijnsel/TVE A1 - ONDO A1 14:30u
Brandevoort B1 - Nijnsel/TVE B1 15:00u
Nijnsel/TVE C1 - Mariahout C1 12:00u
Schijndel C2 - Nijnsel/TVE C2 13:15u
SCMH E1 - Nijnsel/TVE E1 9:30u
Nijnsel/TVE  E2G - Irene E2 10:00u
Nijnsel/TVE  F1 - Blauw Geel F10 10:00u
SCMH F2 - Nijnsel/TVE  F2 9:30u
Nijnsel/TVE  MD1 - Schijndel MD1 11:30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 12/2:
1 Dms.W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
67,08 % 2 Dms. B.v.d.Laar- 
M.v.Schijndel 60,00 % 3 Echt-
pr. Van Gerwen 57,08 % 4 Hrn. 
H.v.Genugten- H.v.Erp 55,83 %.
 
B.C. “d’n einder’05”

Uitslag 12/2: 
A lijn: 1. Coen Meuwissen-Peter Sche-
pers 56.77. 2. Fons en Els Raaijmaak-
ers 53.13. 3. Netty v. Dijck- Rinus Kui-
pers 52.50. 4. Truus v. Heesch- Addie 
Rijkers 51.56 . B lijn: 1.Marie-Cathrien 
Wielens- Jan .v.d.Velden 63.19. 2. 
Liesbeth Bekkers- Bert Foolen 59.03. 
3. Hennie en Wil Merkelbach 53.47. 

4. Ad.v.d.Brand- Leny Wijn 52.78 . zie 
ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 12/2:
A-lijn 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen   60,00 2. Lieke Pieters & Willem de 
Roo  59,09 3. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 56,25 
B-lijn: 1. Maria Broeke & Lin de la Par-
ra 64,58 2. Christine van Heertum & 
Mieke Janssen 58,75 3. Nettie Hulsen 
& Jeanne Verberk 55,00 4 
C-lijn: 1. Bep Machielsen & Joost van 
Heertum 72,94 2. Marijke van den 
Berk & Francine de Koning 55,50 3. 
Marcel Janse & Willy Swinkels   
53,88  

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 11/2
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 
64,58 % 2.Bert & Diny Kanters 60,76 
% 3.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 
59,03 % 57,64 % B-lijn: 1.Ben & Tiny 
v.d.Steen 65,97 % 2.Noud & Toos 
v.Zutphen en Henk v.d.Linden & Mien 
Vissers 59,38 % 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 14/2
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
62,80 % 2.Harrie Lucius & Nelleke 
Stolk 60,71 % 3.Harrie & Rina v.Berlo 
60,12 % B-lijn: 1.Anny v.d.Hurk & 
Tonny Rijkers 68,06 % 2.Chris & 
Christien v.Helvoirt 66,67 % 3.Bert & 
Anneke v.Helvoort 60,76 %. 

BC ’t Koffertje

Uitslag van 17/2:
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
62,50; 2 Ad van de Laar & Elvira Thijs-
sen 62,08; 3 Lieke Pieters & Jos van 
Rijbroek 58,33
B-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 59,38; 2 Ben van de Hoef & 
Wim Stierum 56,94; 3 Jan Derks van 
de Ven & Gerard Verkade en Nelly 
Derks van de Ven & Jo Renders 55,90
C-lijn: 1 Coen Meuwissen & Geert van 
der Zanden 66,98; 2 Herman Pauw & 
Leny van de Wall 57,81; 3 An van Erp 
& Harry van Genugten 56,67

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 17/2:
A-lijn: 1. Maria Broeke & Francien de 
Koning 58.07; 2. Heleen Wiers & Frans 
v.d. Boomen 57.55; 3. Ria & Toon Ha-
braken 56.51
B-lijn: 1. Liesbeth Bekkers & Peter 
Schepers 57.44; 2. Ardie & Johan v Ba-
kel 56.55; 3. Truus v. Heesch & Nelleke 
Kappen 54.46
C-lijn: 1. Wilmien & Albert v. Gastel 
56.25; 2. Josien v.d. Berkmortel & Jan 
v. Gerwen 55.56; 3. Annie Lathouwers 
& Gonnie d. Poorter 54.86
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen
Woonwinkel Excl. Wonen – Huiskens 10-3
HNM-Finance – 
Dorpsherberg/van Driel 2-6
Klerkx Hoveniers – Afisca 9-3
Krans  – Gerits/vd Warenburg 4-4
Gerits/vd Warenburg wint na straf-
schoppen.

Vr 21/2: 
www.twinscooking.nl – 
Dorpsherberg/van Driel 19:30u
Royal Queen Seeds – Afisca 20.15u
Rewi/van Acht – HNM Finance 21.00u
Presenteert.com – Huiskens  21.45u
Ma 24/2:
JT Carservice/van Kasteren – 
Amigos Menswear/v. Dijk  21.00u
Pijnappels/van Schijndel – 

Café van Ouds 21:45u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen:
Ospel 1 - Olland 1 1 - 4
Olland 2 - Olland 4 3 - 2
Olland 3 - Schijndel 1 2 - 3
Hoogeloon 6 - Olland 5 3 - 2
 
Programma:
Za 22/2: Olland 1 - Grathem 1 20.00u
Ma 24/2: Olland 3 - Olland 4 20.00u
Woe 19/2: Olland 5 - Heeze 2  20.00u

waterpolo

Argo

Uitslagen:
ZVDO`74 - D1 4-9
Polar Bears Ede - Dames 1 18-4
Njord - E1 14-2
Nuenen - Heren 2 3-9

Programma za: 
PSV - E2, in De Tongelreep 16:15u
Aquamigos - C1, in Olympia 17:00u
Dames 1 - Katwijk, in Z.I.B. 19:25u
De Treffers - D1, in Kwekkelstijn  19:30u
Aquamigos - Heren 1, in Olympia 20:45u

Zondag:
Zeester-Meerval - E1, 
in Het Zeesterbad 12:30u

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-Olympia 1  12-10
KV Rooi 2-Kangeroe 2  4-3
KV Rooi MW1-Nijnsel MW1  10-5
KV Rooi MW2-Altior MW1  10-11
JES MW1-KV Rooi MW 3  7-8
KV Rooi A1-JES A1  15-7 
KV Rooi A2-JES A2  8-5 
VVO B1-KV Rooi B1  3-1
KV Rooi C2-Klimop C2  3-3
KV Rooi D1-DDW D1  7-6
KV Rooi D2-MKV D1  3-2

Programma woe 19/2:
Corridor MW1-KV Rooi MW 1  a. 20.00u. 
ZIGO MW1-KV Rooi MW2  a. 21.30u. 
KV Rooi MW3-Celeritas MW1  a. 20.00u.
Programma za 22/2:
BMC A1-KV Rooi A1  v. 12.15u. 
Prinses Irene A2-KV Rooi A2  v. 12.00u. 
KV Rooi B1-De Horst B1  a. 15.00u. 
Rosolo C3-KV Rooi C1  v. 10.45u. 
Nijnsel C1-KV Rooi C2  a. 16.00u. 

Rosolo D1-KV Rooi D1  v. 09.45u. 
De Merels D2-KV Rooi D2  v. 09.30u. 
Klimroos E1-KV Rooi E1  v. 10.30u. 
De Korfrakkers E2-KV Rooi E2  v. 09.15u. 
KV Rooi F1-Celeritas F1  a. 10.00u.
Programma zo 23/2:
Stormvogels 1-KV Rooi 1  a. 14.45u. 
De Korfrakkers 4-KV Rooi 2  a. 11.00u.

KV Odisco

Uitslagen:
SCMH MW1 - Odisco MW1        8 - 5
Odisco C1 - Corridor C1              4 - 3
Odisco D1 - Corridor D1         0 - 11
Alico F1 - Odisco F1                   11 - 0
Odisco 1- ODOS/Er/VG 1          19 - 7
Odisco 2 - Altior 5                      7 - 23

Programma za 22/2:
De Korfrakkers  C2- Odisco C1 14:05u
Olympia (O) D1 - Odisco D1    11:00u
Zo 23/2:
Korloo 1 - Odisco 1                  15:00u

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Gazelle 1-Nijnsel 1 4-10
Rooi MW1-Nijnsel MW1 10-5
Nijnsel MW2-NeCa MW2 8-6

Uitslagen jeugd:
Rosolo A4-Nijnsel A1  1-4
Geko B1-Nijnsel B1  6-3
Stormvogels (L) C3-Nijnsel C1 0-4
Flamingo’s (M) E2-Nijnsel E1 5-0

Programma senioren zo 23/2:
Nijnsel 1-ZSV 1 a:9.15u
Woe 19/2:
Nijnsel MW1-Korloo MW1 a:20.30u
Eyckelkorf MW1-Nijnsel MW2 v: 20.00u

Programma jeugd 22/2:
Nijnsel A1-OVC ’63 a:16.15u
Nijnsel C1-Rooi C2 a: 15.30u
Nijnsel E1-SCMH E1 v: 9.15u

hardlopen

SV Fortuna ‘67

15 februari Eersel DES halve marathon 
MannenTrim 10.500 m
Jeffrey van Hout 41.37
Eric van den Oetelaar 44.14
Bart van de Sande 47.28
Henry Wijffelaars 47.45
MannenTrim Halve marathon
Luc Minderhoud 2.02.25

16 februari Geffen Brabantse 
Kampioenschappen Cross 
Mannen55 6.210 m
Henry Wijffelaars 34.11
Vrouwen45 6.210 m
Rikie Huyberts 34.30

TOPSCORERS PER xx
 
1 Stefan Hulsen  Nijnsel  11
2 Johan van der Pas Nijnsel  7
 Paul van der Rijt  Nijnsel  7
 Robert Erven  Ollandia  7
5 Pieter van de Warenburg Boskant  6
6 Brett Veldkamp  Boskant  5
 Maikel Merks  Boskant  5
8 Nick Dortmans  Nijnsel  4
 Michel Daniëls  Rhode  4
10 Stefan Erven  Ollandia  3
 Bas van Kuringen Rhode  3
 Sander Driessen  Rhode  3
 Tim Stewart  Rhode  3
14 Edo Brans  Boskant  2
 Rens van de Wijdeven Boskant  2
 Roy van der Linden Boskant  2
 Toby Verhoeven  Nijnsel  2
 Jan Wouters  Ollandia  2
 Joep van de Mortel Rhode  2
 Paul Smeets  Rhode  2

2013-2014
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voetbal Boskant geeft punten weg, Rhode gelijk, Nijnsel wint

Ollandia schiet uit de startblokken

Voetbalvereniging Ollandia is de 
tweede competitiehelft ijzersterk be-
gonnen. De zwart-witten wonnen het 
eerste treffen na de winterstop. Uit 
bij mededegradatiekandidaat SCMH 
werd het 2-0. Boskant verloor juist de 
uitwedstrijd, na een dramatische eer-
ste helft. Rhode speelde met 0-0 ge-
lijk tegen Avesteyn, Nijnsel won voor 
de twaalfde keer.

SCMH – Ollandia 0-2 (0-0)
„We zijn weer bij.” De opluchting was 
in gezinsporties van het gezicht van de 
Ollandse trainer Gerard van Zutphen 
af te scheppen. Had Ollandia van di-
recte concurrent SCMH verloren, dan 
was het verschil een schier onover-
brugbare zeven punten geweest, nu 
zit er nog maar één puntje tussen de 
zwart-witten en de concurrenten uit 
Mariaheide. „Een terechte overwin-
ning”, typeerde Van Zutphen na af-
loop van de wedstrijd. „We begonnen 

feller, hadden meer beleving, maar 
vergaten de vele kansen in de eerste 
helft te benutten.” Dat kwaaltje, dat 
Ollandia ook voor de winter zo vaak 
opbrak, leek zondag weer op te spe-
len. Zelfs toen de spits van de thuis-
ploeg rood kreeg, dreigde de ploeg 
van Van Zutphen in het countermes te 
lopen. Een eigen counter, van Stefan 
Erven en afmaker Jan Wouters, bracht 
de nodige ommekeer. „Het zat nu ein-
delijk een keertje mee.” Jos Leenderts 
kopte even later een vrije trap binnen 
en trok daarmee de wedstrijd over de 
streep. „Een positieve impuls”, zegt 
Van Zutphen. Zondag komt nummer 
vier Cito.

VOW – Boskant 3-2 (2-0)
De eerste wedstrijd na een win-
terstop liep voor Boskant uit op 
een drama. In Zijtaart, tegen mid-
denmoter VOW, liep de ploeg van 
Henry van Wanrooij drie kwartier 
lang achter de feiten aan. „Een dra-
matische eerste helft die in het teken 
stond van collectief falen”, bromde 
de oefenmeester na afloop. „Qua 

inzet en instelling had het echt veel 
beter gemoeten.” Na rust verging het 
Boskant stukken beter. Het lukte de 
bezoekers nu wel het spel te maken, 
en binnen het halfuur was het weer 
gelijk. Van Wanrooij: „Iedereen had 
het gevoel dat we erop en erover zou-
den gaan, maar de mogelijkheden die 
we daartoe kregen speelden we niet 
goed uit.” En de ijzeren voetbalwet 
dat wie zelf niet scoort vroeg of laat 
een tegengoal kan verwachten, bleek 
ook in Zijtaart te gelden. Een kwartier 
voor tijd ging de eerste de beste kans 
voor VOW na rust er plompverloren 
in. Het verlies betekent dat Boskant 
de tweede periodetitel misloopt. „Dat 
is geen reden voor paniek”, sust Van 
Wanrooij. „Deze wedstrijd moet een 
incident zijn.”

Rhode – Avesteyn 0-0 (0-0)
„Dit was het maximale, meer zat er 
niet in.” Het realisme van coach Theo 

van Lieshout na de wedstrijd viel te 
prijzen, maar het is te hopen dat de 
oefenmeester hiermee niet de hand-
doek in de ring gooit in de strijd om 
promotie naar de tweede klasse. Ave-
steyn was naar sportpark De Neul ge-
komen om niet te verliezen, de thuis-
ploeg gaf na afloop vooral de eigen 

’knollentuin’ de schuld van het gebrek 
aan doelpunten. „Ik wil ons matige 
spel niet helemaal op de grasmat af-
schuiven, maar het is toch vreselijk dat 
een club van meer dan 800 leden zijn 
wedstrijden op zo’n akker moet af-
werken”, fulmineerde Van Lieshout. 
De counterploeg Avesteyn was op De 
Neul dan ook in het voordeel, Rhode 
wist het spel maar niet in eigen hand 
te nemen. „We hadden wel de inzet 
en deden het goed in de duels”, prees 
de trainer zijn ploeg na afloop. „Maar 
we konden het vandaag niet maken.” 
Van Lieshout prijst zich gelukkig dat hij 
zondag een uitwedstrijd heeft. Nooit 
Gedacht staat één punt voor Rhode 
op de tweede plaats.

Nijnsel – Keldonk 3-0 (1-0)
Voor het eerst dit seizoen durft coach 
Theo Hageman openlijk te speculeren 
over het naderende kampioenschap 
in de vijfde klasse. „We staan twaalf 
punten voor op Constantia, op drie 
of vier wedstrijden voor het einde zou 
het gespeeld moeten zijn. Dat is eind 
maart, begin april, want vanwege car-
naval en inhaalweekends vallen er nog 
een paar wedstrijddagen uit. Wat dat 
betreft is het een beetje een rotcom-
petitie.” Laat iedereen met een blauw-
geel hart het in de agenda zetten, want 
ook tegen Keldonk wees niets erop dat 
Nijnsel de titel uit handen gaat geven. 
„Achteraf is het makkelijk winnen”, 
relativeerde Hageman de uitslag. 
„Onze eerste helft was rommelig, we 
hebben door de regen minder kunnen 
trainen dan we zouden willen, en bo-
vendien misten we drie basisspelers.” 
Op slag van rust kwam de voorsprong 
er dan toch. Nick Dortmans kwam na 
een diepe bal alleen voor de keeper 
Van den Acker, en schoot beheerst 
raak. Twee rake penalty’s van Paul van 
der Rijt beslechtten na rust het pleit. 
Zondag wacht Elsendorp. De nummer 
laatst heeft uit de laatste drie wedstrij-
den liefst zeven punten gesleept.

Ollandia ontvangt CITO
Vanwege de vele regen vooraf moes-
ten er komend weekend opnieuw 
weer veel afgelast worden. Op zater-
dag kon er op sportpark Ekkerzicht 
geen thuiswedstrijd doorgaan en ook 
op zondag lieten de velden maar een 
wedstrijd toe. Hopelijk wordt het de 
komende week en weekend beter, 
zodat er ditmaal wel volop gevoet-
bald kan worden. Ollandia krijgt 
ditmaal CITO uit Oss op bezoek. 
Een tegenstander die nog volop in 
de strijd is voor een hoge positie op 
de standenlijst, die mogelijk aan het  
einde van de competitie nacompeti-
tie mogelijk maakt. In de uitwedstrijd 

behaalde Ollandia na een spannende 
strijd een verdienstelijke 2-2, waarbij 
er kansen waren op meer. Ook zon-
dag zal CITO met een fysiek sterk 
team naar Ollandia komen om de 
punten mee te nemen. Ollandia zal 
daar op voorbereid moeten zijn en er 
een stokje voor proberen te steken. 
Ze moeten vertrouwen hebben in de 
eigen voetbalkwaliteiten en vanaf 
de eerste tot de laatste minuut met 
volle inzet deze wedstrijd aangaan. 
Met de verdiende overwinning op 
SCMH als ruggensteun en  de volle 
steun van de supporters, moet dan 
een goed resultaat mogelijk zijn. 

Ollandia Kennis Kwis 
De populaire en spannende 
Ollandia Kennis Kwis wordt ieder 
jaar door 6 teams gespeeld. 4 Se-
nioren herenteams, het Ollandia 
Vrouwenteam, en het team van be-
stuur- en kaderleden. 

Drie Avonden spanning en sensatie 
in de kantine van Ollandia. Door 
loting is bepaald dat op donderdag 
20 februari het 3de elftal, het 2de 
elftal en de bestuur- en kaderleden 
het opnemen tegen elkaar. Op don-
derdag 13 maart is het de beurt aan 
het 1ste elftal, het 4de elftal en het 
Vrouwenteam om te strijden voor 
een plek in de finale. De winnaars 

van de beide avonden plus de bes-
te tweede spelen op donderdag 30 
maart de grote finale. Vast staat dat 
het 3de elftal heeft aangegeven met 
de sterkste opstelling te komen om 
de stunt van vorig jaar door als win-
naars te eindigen een mooi vervolg 
te geven. Leg de gouden plak maar 
klaar, die is voor ons, sprak een van 
de spelers van het 3de vol zelfver-
trouwen. Ollandia nodigt iedereen 
uit om op de avond dat je favoriete 
team speelt in de kantine aanwe-
zig te zijn om getuige te zijn van 
de bijzondere kenniskwaliteiten van 
je eigen team. De aanvang van de 
quizavonden is steeds om 21.30 uur. 

ONE-STOP-SHOP 
MET PERSOONLIJK ADVIES

SINDS 1992 GESPECIALISEERD IN
 - VERHUUR
 - VERKOOP

VAN ALLE DENKBARE GEREEDSCHAPPEN

 - REPARATIE
 - ONDERHOUD

OPENINGSTIJDEN:
MA T/M VRIJ 7.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG   8.00 – 17.00 UUR 

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Tripletten clubkampioenschap 2014
Deze week is de eerste avond gespeeld 
om het tripletten clubkampioenschap 
2014. Er volgen in de voorronden nog 3 
avonden en daarna nog 1 finaleavond. 
Daarom is het nog te vroeg om nu al 
conclusies te kunnen trekken. 

Zeker is dat in poule A de triplet-
ten Aad Keuzenkamp/Dora van 
Hastenberg/Frans Fransen (2 +17) en 
Karel Verschuijten/Erik Verschuijten/
Nellie Hendriks (2 +13) en in poule 
B de tripletten Ronald Thijssen/Koen 
van der Linden/Jos van de Kallen (2 
+18) en Ad van der Velden/Piet Ha-
braken/Jan Bekkers (2 +18) voortva-
rend van start zijn gegaan. In poule 
B zijn nog 2 andere tripletten met 2 
winstpartijen. De overige 12 tripletten 
kijken staan nu op achterstand die ze 
de komende weken moeten zien weg 
te werken.  

Zondagmiddagcompetitie
De 1e plaats was deze middag voor 
Leon v/d Rijdt (3 +24) die daarmee 
moeder Gerrie v/d Rijdt  (3 +18) naar 

de 2e plaats verwees. Beiden waren 
ook de enigen met 3 winstpartijen. 
Met 2 winstpartijen was Betsie van 
Lijsel (+20) de beste en ging met 
de 3e plaats aan de haal, gevolgd 
door Piet Habraken (+18) en Ronald 
Thijssen (+15). De kop van het klas-
sement is geheel voor de familie Van 
de Rijdt, met op de 1e plaats vader 
Wim (+11), op de 2e plaats moeder 
Gerrie (+10) en op de 3e plaats zoon 
Leon (+9).

jeu de boules



Woensdag 19 februari 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 

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
De inhoud van Rooi Actueel 
wordt telkens bepaald door de 
actualiteit. Met korte flitsen van 
ca.1 minuut worden onderwer-
pen in beeld gebracht. De inhoud 
wordt voortdurend ververst. Uit-
zending: elk heel uur, vlak voor 
de andere programma’s.

Rondje Rooi 
Vanaf 20 februari kunt u in Rond-
je Rooi de volgende onderwer-
pen verwachten: Waar is fietspad 
Bobbenagelseweg gepland? - 
Beelden van een winter die geen 
winter is - Meer informatie over 
komend hospice in Rooi - Baby- 
en peuterzwemmen in De Neul - 
Eric Lathouwers en René Dolstra 
treden op in Knoptoren. - Jonge 
talentjes bij buitenschoolse op-
vang.

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 volgende Rondje Rooi volgt 
op 20 februari 2014.

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s en films is TV Meierij we-
reldwijd 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

5 januari - 23 februari 
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

6 januari - 20 maart 
MIK Pieter Brueghel expo

Odendael

18 februari 
Informatiemiddag over Palliatieve en 

Terminale zorg
De Vriendschap

18 februari
Thema-avond Alcohol

Mariendael

18 februari 
Kleine religieuze monumenten in 

Sint-Oedenrode
De Gouden Leeuw

18 februari 
Ladies Night (ladies only), 

Lingerie Party
Café van Ouds

19 februari 
Inloopavond fusie

Gemeentehuis

19 februari 
Roois biergilde
Café van Ouds

21 - 22 februari
Bonte Avonden Nijnsel

Beckart

21 - 22 februari
Bonte Avonden Olland

de Loop’r

22 - 23 februari 
Boeken- en platenbeurs

Odaschool

22 februari 
Live muziek: Coloured Dream

Café Van Ouds

23 februari 
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

26 februari 
Carnavalszitting 50+

Odendael

26 februari 
Informatieavond 

Dorpsraad Boskant
 EHBO gebouw (bij de sporthal)

27 februari 
Pubquiz

Tapperij en Eeterij D’n Dommel

27 februari
Herhaling 

reanimatieavond
Zorgboerderij De Dommelhoeve

27 februari 
Voorlichting 

brandpreventie
Meerschot

27 februari 
Film: Jagten
Mariëndael

28 februari
SLAM FM on tour
Jeugdtent Markt

1 - 4 maart 
Papgat Carnaval 2014

Centrum Sint-Oedenrode

1 maart 
Dansen met orkest 

Piet de Koning
Odendael

3 maart - 20 april 
Tentoonstelling 
Maria Kemps

Cultureel Centrum Mariendael

3 maart 
Jeugdoptocht

Centrum Sint-Oedenrode

4 maart
Carnavalsbal voor 

kinderen/volwassenen 
met een beperking

Jeugdtent

4 maart 
Snertconcert

Café Oud Rooy

8 maart 
Dag van Burgerhulpverlening 

en Reanimatie
Brandweerkazerne

9 maart 
Wielerwedstrijd 

Sint-Oedenrode, Veghel, 
Schijndel
Vlagheide

9 maart 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael

10 maart 
KBO-fi lm: Life of Pi

Odendael

10 maart
Lezing ‘insecten kunnen 

geholpen worden’
d’n einder

14 maart 
Lezing Tom Lanoye

De Knoptoren

14 - 16 maart 
Open Zuid-Nederlandse 

kampioenschappen softtipdarts
De Loop’r

14 maart - 3 april 
Expositie van 

30 Rooise amateur-fotografen
Gemeentehuis

14 maart 
Glow in the Darkparty

The Joy

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




