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Folders deze week:
Primera

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak: Keratherapy: 

Maandenlang 
glanzend, gladder en 

pluisvrij haar.
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388

www.savohs.nl

MAANDAG t/m VRIJDAGKOOPAVOND+ELKE ZONDAGOPEN

“This is very special for my dad and the whole 
family”, snikt Steve Nichols. De zoon van Air-
borneveteraan Forrest Jay Nichols reageerde 
zeer emotioneel op een vraag en liep snel 
weer richting zijn vader om een foto van 
hem te maken. Afgelopen vrijdagmid-
dag was Nichols de eregast tijdens de 
opening van een nieuw makelaars-
kantoor in het oude raadhuis aan de 
Markt in Sint-Oedenrode.

De opkomst was groot en het was 
duidelijk dat de meeste bezoekers 
kwamen voor de Amerikaan, die 
tijdens de oorlog deel uit maakte 
van de B-compagnie 502. Een legereen-
heid die samen met de strijdmakkers 
van de C-compagnie Sint-Oedenro-
de wisten te bevrijden. De 92-jarige 
Forrest Jay Nichols is niet de laatst le-
vende veteraan van de B-compagnie 
502. Maar wel de laatst levende van 
de compagnieleden die de herdenk-
steen aan de zijkant van het oude 
raadhuis mee oprichtte. De laatste 
maanden had hij veel contact met 
de eigenaar van het pand, 
dhr. Verspaget uit Helmond. 

» Lees verder op pag. 6

Kijkje in de muzikale keuken van showkorps Brabantband

De Brabantband gaf afgelopen 
zondag in Mariëndael een kijkje in 
haar muzikale keuken. Het show-
korps nodigde de laatste weken 
niet-leden en oud-leden uit om 

een keer mee te spelen tijdens een 
openbare repetitie. De opkomst 
viel enigszins tegen, maar rond 
12.00 uur stond er toch een flinke 
groep klaar om een paar uur samen 

muziek te maken. Aan het eind 
van de middag werd als resultaat 
een miniconcert gegeven voor de 
vrienden, familie en belangstellen-
den die in de zaal aanwezig waren.

Behalve enkele muzikanten van 
een bevriend korps uit Oisterwijk 
waren er ook enkele oud-leden 
aanwezig. Waaronder Sjoerd, een 
student uit Wageningen die vroe-
ger bij de Brabantband zat. Hij 
kreeg onlangs een uitnodiging in 
de bus en besloot daar op in te 
gaan. Tot groot plezier van zijn 
oud-clubgenoten. “Het is alweer 
zes jaar geleden dat ik althoorn 
gespeeld heb. In het begin zat ik 
er een paar keer flink naast, maar 
daarna ging het wel weer. Het is 
eigenlijk net als met fietsen. Je 
verleerd het nooit. Het is wel su-
perleuk om weer een keer mee te 
doen. Nu besef ik pas dat ik het 
best wel gemist heb. Door mijn 
studie ontbrak echter de tijd. Ik 
heb nog een tijdje geprobeerd om 
mondharmonica te gaan spelen, 
maar dat is nooit van de grond ge-
komen”, vertelt de Rooise student.

» Lees verder op pag. 20

Airborneveteraan Nichols eregast tijdens heropening oude raadhuis

Waarschuwingsbord geplaatst bij brug Klaverpad
Bij de brug over de Dommel aan 
het klaverpad is deze week een 
waarschuwingsbord geplaatst dat 
waarschuwt voor kans op glad-
heid. Afgelopen week ging er 
wederom – eerder vonden er al 
tientallen valpartijen plaats - een 
aantal fietsers hard onderuit. En 
dat terwijl het nog niet eens ge-
vroren had. 

Van één geval is bekend dat het 

slachtoffer op twee plaatsen een 
arm brak en een fikse hoofdwond 
opliep. Vier jaar geleden voorzag 
de gemeente de brug van een ex-
tra slijtlaag om uitglijden zoveel 
mogelijk te voorkomen. Nu zijn 
extra maatregelen wederom nodig.

Hoewel de brug volgens de ge-
meente aan alle landelijke veilig-
heidseisen voldoet, worden er, 
behalve een waarschuwingsbord, 
nog extra maatregelen genomen.  
Eén dezer dagen zal het wegdek 
een klein beetje ruwer worden 
gemaakt om de fietsbanden meer 
grip te geven. In het voorjaar 
wordt dat nog rigoureuzer aan-
gepakt. Het uitglijden valt echter 
niet helemaal te voorkomen. Fiet-
sers vanaf de Kienehoef en de Ar-
menhoef moeten een zeer scherpe 
bocht maken om de brug op te ko-
men. De gemeente gaat bekijken 
of daar iets aan aangepast moet 
worden.

‘t Paperas
Forum Bouwmarkt
DeMooiRooiKrant

Papgat 
vlaggen
te koop 
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Omdat er liefde is
Bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid 
Ben jij

Na een leven vol liefde, eenvoud en hartelijkheid 
voor ons en voor allen die hij kende, 

ging van ons heen

Antoon van de Ven
∗ 12 augustus 1923                            † 25 januari 2012

drager van het erekruis
“Pro Ecclesia et Pontifice”

echtgenoot van

Mies van de Ven – van de Laar †

Vader en opa van

Huub en Liesbeth
Thomas  
Jorg
Robin

Eric
Sofie

Jeannette † en Ad, Marjorie
Willem
Loes en Jan

Francis en René
Iris
Roel

Marion en Ruud

Correspondentieadres:
Cathalijnepad 9
5491 GT Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst in de kerk van de H. Martinus van de 
Heilige Odaparochie te Sint-Oedenrode en de 
begrafenis op het parochiekerkhof hebben op zaterdag 
28 januari 2012 plaatsgevonden.

OVERLIJDENSBERICHTEN

DANKBETUIGING

De waardevolste woorden van mijn liefste echtgenoot en onze beste papa en opa ooit: 
“Jos, fantastiese vader en man voor zijn gezin, in deze zware tijd 

een knuffel voor jullie alle III, mama papa”.   

Dit was hij ook voor ons, en nog veel meer, dit is nooit te beschrijven.       

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde 
is plotseling van ons heengegaan.     

              

Ton Walravens           

echtgenoot van       
              

Willemien Walravens-Merks       
                            

Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.  
                            

       

Willemien   
Jos Suzan Sterre  I I      

26 januari 2012,  
Brouwerijdreef 102, 
5551 VC Dommelen

   

     

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Ton te nemen op 
donderdag 2 februari om 10.30 uur in de H. Martinuskerk aan de Bergstraat te Dommelen, 

gevolgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats aldaar.
U bent vanaf 10.00 uur welkom in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

 
Dinsdag van 17.45 tot 18.30 uur kunt u nog persoonlijk afscheid van hem nemen in het 

uitvaartcentrum van DELA, Rosheuvel 5.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Ondanks ons verdriet sterkt het ons te weten hoeveel Teun 
voor velen betekend heeft.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van onze

TEUN
 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jean Saris en 
Marjon van de Ven van uitvaartverzorging A. Kuis,
Huisartsen van Mil, van Osch en Vermeulen,
Manon van den Broek en pastor Paul Rens van parochie 
Heilige Oda,
Willemien Vermeulen en Wilma van Casteren van de avond-
wake groep.

Liesbeth, Ben, Geert en Elles Kraaijvanger
John en Maike, Dycke, Nynke
Familie Kraaijvanger
Familie van der Heijden

Sint-Oedenrode, januari 2012

Met ontroering namen wij kennis van het overlijden, op 88-jarige leeftijd, 
van de oprichter en naamgever van ons kantoor

                  A.M. VAN DE VEN

De heer Van de Ven gaf van 1946 tot 1986 op inspirerende wijze leiding 
aan onze activiteiten. Wij denken met bewondering en respect terug aan 
zijn deskundigheid, zijn integere manier van werken, zijn innemende 
persoonlijkheid en zijn warme belangstelling voor het wel en wee van 
cliënten en medewerkers. 
Ook na zijn terugtreden bleef de heer Van de Ven op de achtergrond 
nauw bij ons kantoor betrokken. 
Wij zullen hem niet vergeten en ons werk in zijn geest voortzetten.

Wij wensen zijn kinderen Huub, Eric, Francis en Marion en de overige 
familieleden alle sterkte bij het verwerken van dit gevoelige verlies.

Sint-Oedenrode, 25 januari 2012

Namens directie en alle medewerkers 
van Van de Ven Accountants | Adviseurs

WWW.rooiseFAmilieBerichteN.Nl
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Het lijkt erop dat de gemeente ein-
delijk een manier heeft gevonden 
om de racende jongeren bij sport-
park  De Neul in toom te houden: 
bomen. Niet geplant, maar dwars.

“Er werd regelmatig onverantwoord 
hard geraced bij De Neul, vanaf de 
Rijckevorsel van Kessellaan. We 
hebben in samenspraak met de po-
litie van alles geprobeerd,” aldus 
wethouder René Dekkers. “Eerst 
plakdrempels, die zijn behoorlijk pit-
tig. We hebben er palen naast ge-
zet, waardoor auto’s met minstens 
één wiel over de drempel moesten. 
De fietsers konden er nog langs. 

Onlangs bleek dat er gewoon een 
paar palen verdwenen waren. De 
auto’s reden over de fietspaden. 
We hebben nu als tijdelijke maat-
regel bomen midden op de berm 
gelegd. Onorthodox, maar goed-
koop en effectief!”

sporthal De streepen op schema

Geen drempelvrees bij De Neul? Dan maar dwarsbomen

Verkuijlen tart geduld burgemeester
Peter Verkuijlen heeft het ge-
duld van burgemeester Peter 
Maas donderdagavond flink 
beproefd. Aanleiding daarvoor 
was het onderwerp Decentrali-
satie. Verkuijlen wilde zich bij 
de raadsvergadering onthouden 
van stemming over een motie, 
maar kwam daar - ook letterlijk - 
niet mee weg. 

De meerpersoonsfracties dien-
den een gezamenlijke motie in 
om aan Den Haag een signaal 
af te geven dat de gemeente 
maximale beleidsvrijheid wil bij 
de drie grote decentralisaties in 
overheidsland, te weten Jeugd, 
AWBZ-begeleiding en de Wet 
Werken naar vermogen.  Van de 
eenpersoonsfracties liet Etiënne 
Kensdell (EBK) weten geen heil 
te zien in acties van individuele 
gemeentes naar Den Haag. “De 
motie is prematuur. Waarom niet 

met alle gemeentes tegelijk? Als 
iedere kleine gemeente een sig-
naal afgeeft verdwijnt het in de 
waan van de dag.”

Peter Verkuijlen van de gelijk-
namige fractie toonde zich ver-
rast door de motie, waar hij pas 
op het laatste moment van op 
de hoogte zou zijn gebracht, 
en waarvoor de initiatiefnemers 
hem kennelijk niet hadden bena-
derd. “Op grond van artikel 28 
lid 2 van het reglement, onthoud 
ik mij van stemming." “U kunt 
voor zijn of tegen, meer sma-
ken hebben wij niet” reageerde 
Maas, en legde hem uit dat het 
artikel alleen geldt in situaties 
waar een raadslid een recht-
streeks belang heeft. Verkuijlen 
nam dat niet van hem aan, en 
volhardde in zijn onthouding. Na 
wat discussie grapte Maas “dan 
gaan we toch gewoon naar de 

Rechtbank,” waarop Verkuijlen 
een aantekening eiste bij zijn ja 
of nee. Toen dat ook niet lukte 
verliet Verkuijlen de raadszaal 
met de opmerking “Ik ben even 
weg.” 

Toen Maas hem met stemverhef-
fing nariep “Ik wijs u er op, me-
neer Verkuijlen, dat dit gedrag 
een gemeenteraadslid niet past,” 
keerde hij op zijn schreden terug 
en stemde tegen de motie.  

Na afloop van de vergadering 
bood Verkuijlen schriftelijk zijn 
excuses aan. “Ik had geen zin 
om te stemmen over een mo-
tie waarvan ik de strekking niet 
kon bevatten en waarvan ik zeer 
kort ervoor kennis nam. Na de 
vergadering heb ik dit nog eens 
nagezocht en er is inderdaad een 
dwingende stemplicht.”  

Bestemmingsplan Buitengebied: cDA-rooi houdt 
extra vergadering
Op zaterdagmorgen 4 februari 
houdt CDA-Rooi een extra bijeen-
komst met als thema: Een goed 
functionerend bestemmingsplan 
buitengebied voor de komende 10 
jaren. Het plan komt op 7 februari 

ter sprake in de raadscommissie en 
op 1 maart staat het ter goedkeu-
ring op de agenda van de raad. 
Zowel in de commissie als in de 
raad bestaat de mogelijkheid dat 
de burgers inspreken. CDA-Rooi 

wil ook iedereen de kans geven 
met de fractie over de diverse be-
langen te praten. De bijeenkomst 
vindt plaats van 10.00 tot 12.00 
uur in zalencentrum De Beckart.

De bouwwerkzaamheden aan de 
nieuwe sporthal De Streepen lig-
gen op schema. Afgelopen week 
is in de grond geboord en zijn de 
betonpalen gestort, vrijdag de 27e 
beginnen ze met de fundering, de 
week erna wordt de vloer geëga-

liseerd. Tenminste: als de winter 
geen roet in het eten gooit.

Op 31 januari is er van 16.30 – 
18.00 u een inloop voor omwo-
nenden. Ze kunnen dan een praatje 
maken met de aannemer, de uit-

voerder en krijgen een terugkop-
peling van de inspraakreacties. Er 
komt ook nog een inforonde voor 
de gebruikers. Als het weer geen 
al te gekke dingen meer doet, kan 
er vanaf augustus gesport worden.

Vakantieparkje aan 
coeveringsedijk
Bij Boschvoort aan de Coevering-
sedijk 5 komt een vakantieparkje. 
Het zal bestaan uit elf dubbele en 
vier enkele bungalows en zeven-
tien toeristische standplaatsen. 
Verder komt er een kinderboerde-
rijtje, een campingwinkeltje, een 
kantine en 50 parkeerplaatsen. 
Het vakantieparkje past binnen het 
masterplan Vlagheide. 

In het voorjaar start de verkorte 
procedure, waarbij omwonenden 
direct eventuele zienswijzen in 
kunnen dienen. “Het levert een 
flinke bijdrage aan de landschap-
pelijke inpassing,” aldus wethou-
der Henriëtte van den Berk. “De 
natuur gaat er op vooruit.”  

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-47 71 02

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

zondag en feestdagen 12:00 - 22:00

Lopend buffet:
Volwassenen € 16,80

65+ € 15,80
(excl. consumpties)

Lopend buffet: alleen zaterdag en zondag  

Onbeperkt a la Carte
Een geheel nieuwe formule bij Kam Fa, waarbij men 

voor een vaste prijs, onbeperkt kan genieten van 
verschillende Oosterse specialiteiten.

a la carta eten  voor een all-in bedrag
(zoveel u wilt)

maandag t/m vrijdag

€ 19,50 p.p.
(excl. consumpties)
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 stuks

5

50

SPECIAL

Pomodorohaasje

100 gram

2

10

VLEESWARENKOOPJE

100 gr rollade en 100 gr 

leverkaas

samen

2

75

WEEKAANBIEDING

KALKOENHAASJES

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

VARKENSFILETLAPJES

kort bakken

4 STUKS

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Online offerte voor uw administratie?

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

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl
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In het geklap van
een koeienvlaai hoort men een
afkeurend applaus.

    
    Kees Hermis

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

ook Nuenen krijgt een nieuw 
weekblad: DeNuenenseKrant

Zeventien maanden na de start van 
DeMooiRooiKrant en drie maanden 
na de start van DeMooiRooiBernhe-
zeKrant verschijnt vanaf 29 febru-
ari in gemeente Nuenen een nieuw 
weekblad: DeNuenenseKrant. Het 
weekblad, met als eigenaar Michael 
van der Heijden, heeft een oplage 

van 10.000 stuks en gaat het aller-
laatste (gemeente) nieuws brengen 
van al de kerkdorpen die de ge-
meente rijk is. Behalve het laatste 
nieuws staat de krant ook boorde-
vol interessante interviews en leuke 
columns. Alles geheel in de stijl van 
het DeMooiRooiKrant concept.
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open coffee ’t Groene Woud 
grens overstijgend
Open Coffee ’t Groene Woud 
heeft nu een drietal bijeenkom-
sten georganiseerd in ’t Spectrum 
te Schijndel en zal op woensdag 8 
februari a.s. het grens overstijgend 
denken en samenwerken nog meer 
zelf in de praktijk brengen. De bij-
eenkomst zal deze keer dan ook 
plaatsvinden in Sint-Oedenrode. 

Met deze locatie zullen de Rooise 
ondernemende personen de deel-
nemers uit de andere gemeenten 
enthousiast kennis laten maken 
met de hetgeen er in hun dorp 
speelt en welke ondernemende 
personen er zoal te vinden zijn. 
Wij verwachten als organisatoren 
dan ook dat een andere omgeving 
wellicht ook weer nieuwe inspira-
tie geeft. De afgelopen bijeenkom-
sten is er een diversiteit aan perso-
nen geweest: zzp-ers, vrijwilligers 
van bijvoorbeeld de schaapskooi, 
directeur/eigenaren MKB-bedrij-
ven, adviseurs en werkzoekenden 
kwamen met elkaar in gesprek. 
Een verzameling van uiteenlopen-
de branches is elkaar tegen geko-
men, een greep daaruit is de ICT/
IT, entertainmentbranche, muziek, 
zakelijke dienstverlening, uitgeve-
rij, overheid maar ook overkoe-
pelende organisaties zoals BtB en 
Coöperatie het Groene Woud.

Op woensdag 8 februari a.s. biedt 
Open Coffee ’t Groene Woud op-
nieuw ondernemende mensen de 
mogelijkheid om elkaar weer te 
ontmoeten en zodoende inspire-
rende contacten op te doen. Tij-
dens deze bijeenkomst zal er ook 
nog extra informatie beschikbaar 
zijn over de Bedrijvenbeurs REVUSS 
welke in april 2012 plaatsvindt.

Voor wie is Open Coffee?
Open Coffee is dus eigenlijk voor 
iedereen, de gemeenschappelijke 
factor is dat men graag wil netwer-
ken en kennis wil delen. Een goed 
initiatief om mensen met allerlei 
achtergronden, kennis en ervarin-
gen bijeen te brengen. Het voor-
opgezette doel is je persoonlijke 
netwerk vergroten en het delen 
van kennis. Open Coffee ’t Groene 
Woud is gericht op de regio Boxtel, 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-
Michielsgestel. Aanvullend worden 
er nauwe contacten gezocht met 
Uden en Veghel waardoor er een 
REVUSS-plus netwerk ontstaat.

Marischka Klotz, Rieki ter Beek en 
Fred van Rooij, de oprichters van 
de Open Coffee 't Groene Woud, 
zien het enthousiasme onder de 
deelnemers groeien. Er zijn al wat
vertrouwde gezichten die maande-
lijks komen maar ook zeker steeds 
nieuwe geïnteresseerden onder 
ondernemers, freelancers, col-
lega’s, concullega’s, overheid, ver-
enigingen, ofwel, ondernemende 
mensen uit deze regio die deze ge-
legenheid aangrijpen om elkaar op 
een informele wijze te ontmoeten.
Zoals eerder aangekondigd willen 
we de locaties laten rouleren om 
zodoende ook fysiek met elkaar 
over de grenzen samen te komen. 
In Boxtel gaan we in gesprek met 
een ondernemer die zijn zaak be-
schikbaar wil stellen. Blijven dus 
nog wel op zoek naar een inspire-
rende locatie in Sint Michielsgestel.
Open Coffee 't Groene Woud is 
het platform waar eenieder kan 
kennis delen, ideeën bespreken, 
brainstormen of samenwerken. 
Ontspannen netwerken onder het 
genot van een kopje koffie!

You! fashion for women bestaat 1 jaar

laagdrempelig shoppen voor een toegankelijke prijs

Een jaar geleden stond Marion 
Verkampen, samen met mede-
werkster Ria van Orsouw, te po-
pelen om te starten met haar nieu-
we zaak, You! fashion for women. 
Nu vieren ze alweer het eenjarig 
bestaan. Er is veel gebeurd, maar 
nieuwe ideeën en plannen liggen 
op de loer.

De brede schat aan mode ervaring 
is bij beide dames alleen maar uit-
gebreid. Marion en Ria weten wat 
in de mode is en dragen dat over 
aan de bezoekers van hun winkel 
door ze waar nodig te adviseren. 

“Over smaak valt niet te twisten, 
maar we zeggen altijd eerlijk wat 
we vinden. Dat is zakelijk gezien 
misschien niet slim, maar de klant 
waardeert het wel. Het klinkt mis-
schien raar dat ik het zeg, maar ko-
pen is hier geen moet. De mensen 
moeten zich op hun gemak voe-
len. Dat laagdrempelige proberen 
we uit te stralen. Ook voor een 
lekker bakje koffie is iedereen van 
harte welkom”, glimlacht Marion.
Het is een bewogen jaar geweest. 
Met de recessie als deken over het 
hele land. Dat merkte ook de kers-
verse onderneemster. Marion: “In 

het begin kocht ik misschien wat te 
enthousiast in, maar nu kan ik veel 
beter inschatten waar mijn klanten 
voor komen. Het is in ieder geval 
belangrijk om in bepaalde kleding 
exclusief te blijven, dus koop ik 
niet teveel van een kledingstuk 
in. Ik wil namelijk zoveel mogelijk 
voorkomen dat straks meerdere 
vrouwen met hetzelfde rondlopen. 

Doorvragen bij klanten hoort er 
ook bij. Voor welke gelegenheid 
is het? Door die vraag te stellen 
voorkwam ik al eens dat twee da-
mes op een feest hetzelfde aan-
hadden.”
Veel van de merken waar You! fa-
shion for women vorig jaar mee 
begon, hangen nog steeds in de 
zaak; Marsh t-wear, Passport, 
Bandolera, Daughters of Eve, Just-
B, NYDJ en PepperZ. Een breed 
scala aan topmerken voor de mo-
debewuste vrouw. Daar is inmid-
dels Comma, en Pierre Cardin aan 
toegevoegd. Marion wist ook nog 
eens te melden dat de Mart Vis-
ser Collectie zeer binnenkort in 
haar winkel is te verkrijgen. Voor 
veel vrouwen zeer goed nieuws. 
Behalve deze merken blijven ook 
de sieraden van Exoal en het fair-
trade merk Kazuri te koop. Evenals 
lederwaren riemen van Cowboys-
belt en Cowboysbag.

Afgelopen jaar had You! regelma-
tig aantrekkelijke acties. Zo krijgen 
klanten op dit moment extra kassa-
korting op de gehele collectie. Dus 
ook op de afgeprijsde artikelen. 
Halverwege maart vindt in de kle-
dingzaak een modeshow plaats in 
samenwerking met Termeer Mode 
schoenen. Daarnaast is het moge-
lijk om bij You! een vriendinnen-
avond te beleven. Nodig je vrien-
dinnen uit, de deur gaat op slot en 
Marion adviseert jullie tijdens het 
passen. Dat is pas gezellig!

advertorial

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

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

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

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl
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Geslaagd benefietconcert OJC de Werf

Gulle giften maken nieuw oJc de Werf podium mogelijk
Gratis entree, bands die voor niets 
optreden voor een enthousiast 
publiek, goed geluid en een grote 
donatiepot. Perfecte ingrediënten 
voor een benefietavond in Jonge-
rencentrum De Werf ten behoeve 
van een nieuw podium. Het was 
druk afgelopen zaterdagavond. 
Door de goede omzet en een flink 
aantal gulle giften haalden de or-
ganisatie maar liefst €1400,- op. 
Er kan dus snel gestart worden 
met de aanschaf van een nieuwe 
bühne.

Het bestuur van OJC de Werf gaat 
binnenkort rond de tafel om te kij-
ken voor welke offerte ze willen 
gaan. Moet er nog wat geld bij? 
Of houden ze nog wat over? Feit 
is dat ze dankzij het opgekomen 
publiek over kunnen gaan tot aan-
schaf en daar zijn ze erg blij mee.
 
De avond begon met een optreden 
van Andere Koek, een ska-band uit 
Delft, bestaande uit acht man (zan-
ger, twee gitaristen, bassist, drum-
mer, twee saxofonisten en een 
trompetter), die er meteen al een 
feestje van maakten.  Daarna kwam 
Gino's Eyeball, een punkband uit 
België. Voor de meesten in De Werf 
een bekende band die al meerdere 
malen in Sint-Oedenrode, maar 
ook in de regio, hebben gespeeld. 
Gino's Eyeball speelt vooral eigen 
werk, maar ook veel covers, waar 

ze dan hun eigen draai aan geven. 
Ze zetten de zaal op zijn kop en 
vooral voor de mensen die de band 
nog niet kenden was het een erg 
verrassend optreden. 

De laatste band was Skunk Milk. 
Een driekoppige metalband uit 
Sint-Oedenrode, met veel eigen-
werk en covers van o.a. Machi-
nehead, Sepultura en Soulfly. Ze 
bestaan al sinds 1995 en zijn een 
bekend gezicht van De Werf. Om-
dat deze band niet erg vaak op-
treedt – de laatste keer was vier 
jaar geleden - kwamen hier veel 
mensen speciaal voor naar De 
Werf. De keuze van volgorde van 
de bands was door de program-
meur goed gemaakt, want tijdens 
hun optreden ging het dak er pas 
écht af. 

Yeti van Tonale

58 jaar

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

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

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

Geopend:

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

Koningin Beatrix 

Proficiat met uw 
74e verjaardag

recensie Filmtheater mariëndael

Op donderdag avond 26 januari 
is de film Yo,Tambien in Mariën-
dael vertoont. De filmavond werd 
bezocht door een 50 tal bezoekers 
wat resulteerde in een gezellige 
uitgaansavond in ons eigen dorp. 
Na afloop ontstond er in de foyer 
een geanimeerde discussie onder 

de bezoekers na aanleiding van 
het thema van deze film.
Het bestuur heeft de afgelopen 
maanden gewerkt aan het tege-
moetkomen aan de wensen van 
de filmclub bezoekers om deze fil-
mavond wat meer flair te geven, 
zo heeft men het oude scherm 
vervangen voor een grootbeeld 
scherm, wat het kijken naar de film 
plezieriger maakt en heeft men de 
zaalopstelling veranderd door het 

creëren van gezellige zitjes, waar 
mensen wat meer gericht bij elkaar 
kunnen zitten.
Het entree kaartje is voorzien van 
een consumptie waarmee de be-
zoekers vooraf, of na afloop van 
de film een drankje kunnen nutti-
gen in de foyer.
We kijken dat ook uit dan de vol-
gende voorstelling, deze staat ge-
pland op 17 februari met als titel 
Diving Belle Butterfly.  

Zo welkom !!

Lars
Zoon van

Ellen Tijs en Ruud Schepens

Kleinzoon van
de trotse opa’s en oma’s
Geert en Ria Schepens
Ruud en Jeanne Tijs

29 januari 2012

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Meld uw 
familieberichten aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen 
op ons kantoor:

Heuvel 17 
Sint-Oedenrode

Kinderopvang bij u in huis

Annie Thijssen-Dortmans
Tel: 06 - 21 91 58 82

anniedortmans@hotmail.com

Ervaren oppas is binnenkort 
beschikbaar voor een nieuw gezin.
De kinderen kunnen in hun eigen 

vertrouwde omgeving blijven.
Ook een kind met extra zorg via 

een PGB is geen probleem.
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Gratis Spotify Premium en supersnel internet  
bij het Glasvezel Standaard Alles-in-één Pakket

• Overal in huis tv-kijken 
met 10 Nederlandse 
 zenders in HD

• Nu nog sneller internetten 
met 100 Mbit/s

• Gratis Spotify Premium 
t.w.v. € 10,-/mnd

45.-
/mnd*

nu 3 maanden

�65.-

* Actieprijs geldt voor het Glasvezel Standaard Alles-in-één Pakket i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de 
korting en betaal je voor het pakket € 65,/mnd. Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn winkel Uden | kpn.com/glasvezel | 0900 1990

In de maand februari 
bij een kleur behandeling 
GRATIS haarmasker van 

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

 
(zo lang de voorraad strekt)

Op 7 februari starten wij met:

Een ongeloo�ijke 
avondvullende show, 

met Rob en Emiel, 
bekent van o.a. Uri Geller

Dit in combinatie met een 
heerlijk 5 gangen diner.

(Kosten € 47,50 p.p. excl. drank)

“Magic Cabaret 
Theater Diner”

Vervolg voorpagina

Airborneveteraan eregast in sint-oedenrode
Dankzij de projectontwikkelaar 
kwam de hele familie over uit Ame-
rika. Zo kwam een droom in vervul-
ling. Forrest Jay Nichols wilde na-
melijk dolgraag nog één keer naar 
Nederland om zijn vrienden te zien 
en om bezoeken te brengen aan 
plekken die voor hem erg speciaal 
zijn, zoals Margraten en Normandië. 

Behalve de eigenaar van De Plaatse-
lijke Makelaar – naast TOG taxatie 
het tweede bedrijf wat zich heeft 
gevestigd in het pand – en burge-
meester Maas, richtte ook Nichols 
zich tot het publiek. Vanuit een stoel 
sprak hij de mensen toe. Hij gaf aan 
nog steeds van Holland en haar in-
woners te houden. Volgens hem is 
Nederland zijn tweede thuis. Ook 
bedankte hij zijn zoon en schoon-
dochter, want zonder hen had hij 
de reis nooit kunnen maken. Tot slot 
vertelde hij nog over het feit dat hij 
in 1944 gedropt was in de buurt van 
Sint-Oedenrode. Hij eerde alle man-
nen en vrouwen die destijds aan de 
militaire operatie deelnamen.

Samen met dhr. Verspaget en de 
burgemeester onthulde hij recht 
voor het oude gemeentehuis een 
beeld in de vorm van een gou-
den paard. Verspaget: “Bij ieder 
pand schenken we een kunstwerk 
aan de stad of het dorp. Voor dhr. 
Nichols hebben we een klein gou-
den paardje laten maken als aan-
denken. Via de gemeente ben ik 

met hem in contact gekomen. De 
laatste weken heb ik veel met hem 
gemaild. Ik wilde hem namelijk 
graag bij deze opening betrekken. 
Het is natuurlijk geweldig dat hij 
er is. Met het oog op de gezond-
heid van zichzelf en zijn vrouw zei 
hij dat hij deze reis nog spannender 
vond dan de dropping destijds. Het 
is onbeschrijfelijk hoe speciaal dit 
voor hem is. De cirkel is nu rond.”

Sinds 1944 was dit de zesde keer 
dat Nichols zijn geliefde Nederland 
bezocht. Tijdens deze reis bezocht 
hij veel vrienden en bekenden die 
hij door de jaren heen in dit land 
heeft leren kennen. 

oV-chipkaart oplaadpunt bij Ah
Sinds afgelopen maandag heeft de Albert Heijn supermarkt in 
Sint-Oedenrode een OV-chipkaart oplaadpunt. 

Daarmee bedienen ze iedereen die van het openbaar vervoer gebruik 
maakt of gebruik wil maken. Het oplaadstation staat in de winkel.
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‘Beertjes’ rijden eigenhandig ambulance naar Gambia

Daru Rilwan is een medische post 
in het Central Baddibu District 
in Gambia. Het dichtstbijzijnde 
hospitaal ligt zo’n veertig kilome-
ter verderop. 3700 Mensen zijn 
afhankelijk van de post, die een 
tekort heeft aan praktisch alles. 
Halverwege 2012 krijgt het de 
beschikking over een ambulance, 
tenminste als Rinus Beerendonk 
uit Valkenswaard en Antoon Bee-
rens uit Sint-Oedenrode – ook wel 
‘de Beertjes’ genoemd – hun reis 
voltooien. 

Ieder jaar weer is Antwerpen twee-
maal het startpunt van de Antwerp 
– Banjul challenge. In maart en 
oktober vertrekt een colonne van 
auto’s,bussen, motoren en voor-
namelijk jeeps naar het Afrikaanse 
land Gambia om er hulp te bieden. 
Meestal wordt het voertuig daar 
verkocht om er daarna iets van te 
kopen wat goed is voor de plaat-
selijke bevolking, zoals inboedel 
van een school of een nieuwe wa-
terput. Rinus en Antoon verkopen 

hun ambulance dus niet. Ze schen-
ken hem en gaan met het vliegtuig 
weer terug naar Nederland. 
“Ik wilde graag nog een keer in 
mijn leven iets doen voor het goe-
de doel”, onderbouwt Antoon zijn 
plan. “Onlangs ben ik met pensi-
oen gegaan, dus nu heb ik er de tijd 
voor. Ik werd enthousiast gemaakt 
door Rinus, die op zijn beurt weer 
warm was gemaakt door een groep 
uit Valkenswaard die met een bus 
naar Gambia zijn gereden. Het 
wordt een tocht van zo’n 7200 km. 
We zullen er ongeveer drie weken 
over doen. Ik vind het wel iets heb-
ben. Normaal gaf ik nooit iets aan 
een goed doel, omdat je dan niet 
weet waar het blijft. Maar nu ga ik 
het zelf brengen.” 

De heren kochten de ambulance 
en zijn nu druk bezig om hem reis-
klaar te maken. Er worden bedden 
in gebouwd, maar ook de rest moet 
compleet worden gemaakt, zodat 
de Gambianen er straks meteen 
gebruik van kunnen maken. An-

toon: “Het brancard hebben we 
er meteen bijgekocht, omdat we 
zagen dat die heel moeilijk was na 
te maken. Maar nu moeten we dus 
nog op zoek naar de benodigde 
apparatuur en verbandmiddelen. 
Daarom zijn we druk bezig met het 
vinden van sponsoren. We hebben 
dus ook uw hulp nodig. Het is dus 
puur voor de aankleding van de 
auto, want ons inschrijfgeld en reis- 
en verblijfkosten betalen we uiter-
aard zelf. Behalve geld zijn natuur-
lijk ook andere giften erg welkom.”

Op de site www.antwerpenbanjul.
com staat de nodige informatie 
over de trip van Antoon en Rinus. 
Op 5 februari vindt in Valkens-
waard een sponsordag plaats. Daar 
staan de avonturiers ook met hun 
ambulance om uitleg te geven en 
aandacht te vragen voor hun pro-
ject. Wanneer u wilt kunt u uw bij-
drage storten op rekeningnummer: 
Rabobank 161941060 t.n.v. Bee-
rens/Beerendonk, Gambia project.

Spaar eenvoudig voor 

KORTING op 
Rosti Mepal 
Bewaardozen!

Gewoon bij Albert Heijn
Sint-Oedenrode.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of groot-
verbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 
jaar, loten, telefoon- en strippenkaart.

Modula 
1000 ml

Categorie 3
Adviesprijs tot 9.99

Categorie 1
Adviesprijs tot 4.99

Modula 
4500 ml

Modula 
2750 ml

Modula 
Vlees bewaardoos

Modula 
Thee bewaardoos

Categorie 2
Adviesprijs tot 6.99

Modula 
2000 ml

Modula 
1500 ml

Modula 
1250 ml

Modula 
Kaas bewaardoos

3.99
+ 1 spaarkaart

2.99
+ 1 spaarkaart

4.99
+ 1 spaarkaart

AH Sint-Oedenrode
Markt 18
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472208

Openingstijden
Ma. - Za. 08.00 - 21.00

roemriJK rooi, 
NAtUUrliJK mooi

“Gemoedelijk, gastvrij, groen“, ”Bruisend Rooi, natuurlijk mooi” en 
”Roemrijk Rooi, natuurlijk mooi”. Dat zijn de drie teksten waaruit de Rooi-
se mensen kunnen kiezen. De bedoeling is dat één van die spreuken op de 
borden komt  te staan bij de toegangswegen naar ons dorp.
Op de website van de gemeente (www.sint-oedenrode.nl) staat de vraag: 
Welk welkom past bij Rooi? En de rest wijst zichzelf. Invullen dus, als je 
wilt. Rooi dus, en niet Sint-Oedenrode.
De naam Sint-Oedenrode wordt vaak verkeerd geschreven. Vaak zie je: St. 
Oedenrode of Sint Oedenrode, Oedenrode  of  St- Oederode.
De suggestie die al eens eerder gedaan is om er gewoon ”Rooi” van te 
maken zie ik wel zitten. Dan wordt het in ieder geval veel minder fout ge-
schreven. Kranten, telefoonboeken, Gouden Gidsen e.d. gebruiken vaak 
de foute naam, zodat ze ons mooie dorp of een bedrijf uit het Rooise of 
een Rooise persoon niet kunnen vinden.
Het Eindhovens Dagblad heeft er  een handje van om St-Oedenrode te 
schrijven. Bij navraag blijkt dan dat ze de volledige naam te lang vinden, 
en dat vinden waarschijnlijk de makers van de ANWB bewegwijzering ook, 
want ook daar staat vaak: St-Oedenrode.
Maak ik me daar druk om? Nee, maar we wonen nu eenmaal in Sint-
Oedenrode, oftewel in Rooi, zoals dat in de volksmond genoemd wordt. 
Terug naar de te kiezen spreuken: je moet het idee hebben als je Rooi bin-
nenkomt dat je het fijn vindt om hier te zijn. Het gevoel  ‘dè ge in ’n goei 
weij terecht gekomme’ bent.

     
     Nico van de Wetering
     SINT-OEDENRODE

Rois Praotje

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444
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Schijt aon alleman en m’n haor op ‘n knutje
(schijt aan iedereen en mijn haar op een knotje)
Gezegd door iemand die alleen maar doet wat hij of zij zelf wil.
Bron: Brabantse spreukenboek. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Met name fietsverkeer Rooi
begeeft zich op glad ijs

Ik begrijp dat 
de gemeente in deze 

tijd niet met 
geld kan strooien

Maar alle fiets-
ers in de kou 

laten staan vind 
ik erg flauw Ik zeg je,

zo zout heb
ik het nog nooit

gegeten

Door: Jeroen Kossen

sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Bescheiden hoogmoed
 
 

waarom zou ik bescheiden zijn
als ik op mijn rug de lasten draag
zoals iedereen het donkere moet 
torsen
en weet dat er een helder
onomkeerbaar einde wacht

het is een almacht, 
die aan mij overlaat 
dobbelstenen te laten rollen 
om wel of niet
met de levensadem te morsen,
grootse dromen aan te snijden
en nu en dan te rollebollen 

niet dat ik hoogmoed verkies
als heerser over alle wegen
het is waar, het bewandelen 
van mijn pad is een gegeven 
waarop ik herhaaldelijk verdwaal

al voelt het even als een zegen
om als kwajongen tegen 
de eigen natuur te handelen
en ik mijn hoed hoger zet dan 
normaal

zou een pauw niet mogen pronken
met de schoonheid hem aangedaan
mag men niet zingen over de talenten
wapperend op  de eigen ge-
kleurde vaan

 *
waarom zou ik bescheiden zijn
als ik op mijn rug  
ook de lasten moet dragen
niet komend uit mijn eigen vragen

 CARPE DIEM – pluk de dag

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze rooienaar?
Sint-Oedenrode

oplossing 
vorige week: 

Marion Verkampen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mevr. van der Velden, 

Laageind 7
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Aan de lezers van mijn wekelijkse 
gedicht 

Op uitnodiging van Boekhan-
del 't Paperas zal ik op zaterdag 
4 februari vanaf 14.30 uur mijn 
nieuwe bundel "Po-
ezie op woensdag" 
introduceren in Rooi 
en desgewenst "bij 
aankoop” van een 
woordje met mijn 
handtekening voor-
zien. Het is inmiddels 
mijn vijfde bundel. 
Eerder verschenen er 
twee bundels in het 
Nederlands  en twee 
in het Duits.
 
Naar aanleiding van 
het eenjarig bestaan 
van "DeMooiRooi-
Krant" had ik me 

voorgenomen de gedichten te 
publiceren die in dat eerste jaar in 
de krant geplaatst zijn. Ik kijk er 

met plezier naar uit 
en hoop dat u langs 
komt. Voor de prijs 
hoeft u het niet te la-
ten; nl. iets duurder 
dan een pakje van 
25 sigaretten:)
 
Ter gelegenheid van 
dit alles zal ik ook 
een aantal gedichten 
voordragen. Hope-
lijk met een muzikale 
omlijsting. U bent van 
harte uitgenodigd. 
Julius dreyfsandt zu 
schlamm, februari 
2012

Wijkvereniging eerschot
Vrijdag 3 februari  kunnen alle le-
den van de wijkvereniging vanaf 
16 jaar en ouder weer komen jo-
keren of rikken in Meerschot. Wij 
starten om 20.00 uur met kaarten 
maar Angéle is om 19.30 aanwe-
zig om voor jullie een kopje koffie 
of thee in te schenken. Dus ben je 
een liefhebber van rikken of joke-

ren, kom eens een keer kijken, of 
beter nog, meedoen.

Woensdag 15 februari is het kin-
der knutselen, heb je zin om mee 
te doen geef je dan op voor 8 fe-
bruari bij Carin Jansen 
tel 475759 of 
h.jansen940@upcmail.nl

Kaarten in 
Boskant
Op donderdag 5 januari 2012 
was de vierde kaartavond ge-
organiseerd door de 3 geza-
menlijke buurtverenigingen De 
Beukenbuurt, Boskant-West en 
Ritabuurt. In totaal zijn er 7 avon-
den waarop men kan komen rik-
ken en jokeren. 

De opkomst is dit jaar erg goed en 
we hebben tot nu toe elke avond 4 
tot 5 tafeltjes rikkers mogen ontvan-
gen. Ook wordt er trouw gejokerd 
door een vast groepje deelnemers. 
De laatste rikavond werd gewon-
nen door Annie Hermans. Aan de 
leiding in het algemene klassement 
voor de periodeprijzen staat Toon 
van Zutphen, gevolgd door Theo 
Merks, Toon der Kinderen, Daan de 
Brouwer en Diny de Haas. 

De volgende kaartavond is don-
derdag 2 februari 2012 in de 
Huiskamer bij De Vriendschap om 
20.00 uur. Iedereen is welkom.

Bezorger van de maand: 
Joury van der heijden

Iedere maand kiest DeMooiRooiKrant een bezorger van de maand. Voor de 
maand januari is dat Joury van der Heijden geworden. De 14-jarige jongen 
uit Sint-Oedenrode bezorgt al meer dan een half jaar DeMooiRooiKrant in 
het buitengebied. In de wijk waar o.a. de Broekdijk ligt. Van de redactie 
kreeg hij een waardebon van Rooi2000 waar hij leuke dingen van kan kopen.

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.
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B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

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

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

Kofferen 22,
5492 BN Sint Oedenrode.

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

3 
overhemden

voor:

€ 6,45
Gewassen en

gestreken

lid van:

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

Coöperatief Dividend Rabobank: 

Aftellen naar het ‘Project van het Jaar’

Op woensdag 7 maart organiseert 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del de verkiezing van het ‘Project 
van het Jaar’ in de gemeente Sint-
Oedenrode. In 2011 ontvingen 
verschillende Rooise verenigingen 
of stichtingen een bijdrage uit het 
fonds Coöperatief Dividend. 

Jaarlijks wordt een gedeelte van 
de winst van Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel besteedt aan het 
verbeteren van de economische, 
sociale, duurzame en culturele om-
geving.. Vaak begint een project 
met een goed idee maar ontbreken 
de financiële middelen. Door een 
beroep te doen op dit fonds kun-
nen verenigingen of stichtingen een 
project starten of juist afronden; het 
is een mooi steuntje in de rug. In de 
komende weken leest u in DeMooi-
RooiKrant welke projecten een bij-
drage hebben ontvangen en welk 
idee ze met deze bijdrage hebben 
gerealiseerd. De verkiezing ‘Pro-
ject van het Jaar’ vindt plaats in ’t 
Leeuwke in Sint-Oedenrode. 

Een van de projecten die afgelo-
pen jaar een bijdrage ontving is 
Stichting Roemrijk Rooi. Voor de 
zomervakantie verscheen het boek 
Roemrijk Rooi. In dit boek staan 
verhalen, wetenswaardigheden, 
gedichten, liedjesteksten en foto’s 
over het vroegere en huidige Sint-
Oedenrode. Initiatiefnemer is Nico 
van de Wetering. “In eerste instan-
tie had ik het idee om alleen een CD 
te maken, maar gaandeweg had ik 
al zoveel informatie verzameld, dat 
kreeg ik nooit op een CD. Zo ont-
stond het idee voor een boek en een 
CD. Als klap op de vuurpijl gaan we 
ook nog een revue maken.”

Wat hebben jullie concreet met de 
bijdrage gedaan uit het fonds Co-
operatief Dividend?
“Dankzij de bijdrage hebben we het 
boek kunnen maken in een oplage 
van 1000 stuks; een mooi naslag-
werk met professionele opmaak en 
dito uitstraling. Het boek is uitver-
kocht en staat bij veel Rooienaren 
thuis in de boekenkast. Vervolgens 

hebben we in november 2011 een 
dubbel-cd met 35 liedjes over het 
dorp Sint-Oedenrode uitgebracht, 
deze is nog te koop bij Roxs Elektro 
World in Rooi en kost € 25,00.  In-
middels zijn we gestart met de voor-
bereidingen van de revue. De plan-
ning is dat deze in het voorjaar van 
2013 wordt opgevoerd. Bekende 
Rooise schrijvers zoals Alfred Kempe, 
Heleen Voets, Jan Vogels en Michiel 
Bakker zijn volop aan het schrijven; 
het wordt een aaneenschakeling van 
sketches en liedjes met natuurlijk 
een Rooise draad. Momenteel zijn 
we op zoek naar geschikte locatie; 
het heeft onze voorkeur om ergens 
op ‘midden op het platteland’ een 
mooie plek te vinden.”

Jullie wonnen al de Groepscultuur-
prijs van de gemeente Sint-Oeden-
rode: gaan jullie er ook vandoor met 
het de titel ‘Project van het Jaar’?
“We vinden het een fantastisch initi-
atief van de Rabobank dat ze dit or-
ganiseren. En natuurlijk hopen we dat 
er veel mensen op ons stemmen.”

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Superaanbieding 
Anemonen

per pak (50 st.) voor € 3,99

Tulpen
per pak (50 st.) voor € 3,99 

 
Grote rozen

per bos (10 st.) voor € 1,99

Diverse bollen in schaal of mand  
van € 6,99 voor maar € 3,99

Auditie voor hair de rockmusical
Het Brabants Muziektheater is al 
vanaf 1990 bezig het publiek in 
Brabant te trakteren op musical 
optredens op hoog niveau. Afge-
lopen najaar werd de rockmusical 
Aida gebracht door de “groten” 
en dit voorjaar staat De Kleine 
Prins op het programma gebracht 
door “het kleintje BMT”.

In 2013 brengt het Brabants Mu-
ziektheater de beroemde rockmu-
sical “Hair”op de planken . Voor 
het selecteren van de cast vinden 
open audities plaats op zondag 12 

februari a.s. in het wijkgebouw de 
Vink in Schijndel van 14.00 uur tot 
18.00 uur.
Ben je tussen de 14 en 19 jaar oud 
en kun je zingen en dansen, dan is 
dit de gelegenheid om je kunsten 
voor een groot publiek te verto-
nen. Een optreden voor minimaal 
6 volle zalen in Brabantse theaters 
is je eerste beloning en wie weet 
wat hier uit voort komt. Velen gin-
gen je al voor  naar het professio-
nele theater. Aanmelden kan heel 
eenvoudig via onze website: 
www.brabantsmuziektheater.nl

muziekbingo in oud rooij
Aanstaande zaterdag 4 febru-
ari zou in café Oud Rooij een 
playbackshow plaatsvinden, 
maar door omstandigheden kan 
die helaas niet door gaan. Oud 
Rooij zou Oud Rooij niet zijn als 
er geen leuk vervangend eve-

nement voor in de plaats zou 
komen. Daarom is het zaterdag 
vanaf 20.00 uur tijd voor een 
potje muziekbingo. Iedereen 
krijgt een kaart met liedjes erop. 
Wie de kaart als eerste vol heeft 
krijgt een mooie prijs. 
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van 
bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Boskantseweg 30 5492 BW 24-01-2012 Verbouwen woonhuis
Pearl S. Buckstraat 3 5491 DG 20-01-2012 Herinrichten bedrijfspand
Kampenweg 2  5491 XW 20-01-2012 Oprichten bijgebouw
Lieshoutseweg ongen. 5491 RR 24-01-2012 Aanleggen inrit en vervangen omheining
Hazelaarstraat 29 5492 ER 23-01-2012 Aanleggen inrit
Jekschotseweg 4  5491 RB 24-01-2012 Kappen 1 eikenboom
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Liempdseweg 51 5492 SM 24-01-2012  Aanpassen woonhuis en aanleggen inrit
Mosbulten 19/19 a 5491 PH 24-01-2012  Planologische ontheffing bestemmings-
        plan tbv splitsing boerderij; betreft 1e 
        fase omgevingsvergunning
Vresselseweg 71 a 5491 PB 26-01-2012  Bouwen zwembad
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).   

Rectificatie Zwijnsbergen 3: 
In DeMooiRooiKrant van 25 januari 2012 is gepubliceerd dat voor de inrichting aan Zwijnsbergen 3 te Sint-
Oedenrode een ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning ter inzage ligt voor het veranderen van 
een agrarisch bedrijf met vleesvarkens. 
Het betreft hier echter een ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning voor het veranderen van een 
agrarisch bedrijf met rundvee en paarden. 

Rectificatie Zijtaartseweg 17: 
In DeMooiRooiKrant van 25 januari 2012 is gepubliceerd dat voor de inrichting aan Zijtaartseweg 17 te Sint-
Oedenrode een besluit mer-aanmeldingsnotitie ter inzage ligt voor het veranderen van een varkenshouderij. 
Het betreft hier echter een besluit mer-aanmeldingsnotitie voor het veranderen van een pluimveehouderij. 

evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - aan S.V. Fortuna ’67 voor het organiseren van de Marathon van Rooi op 4 november 2012 in de gemeente 
Sint-Oedenrode.
- aan de stichting Rooise Fietsvierdaagse voor het organiseren van de Rooise Fietsvierdaagse van 17 tot en 
met 20 juli 2012 in de gemeente Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

 Bevestiging melding vergunningsvrije evenement
 - van basisschool Eerschot voor het organiseren van een carnavalsoptocht op 17 februari 2012.

Verleende verklaring van geen bezwaar
- aan wijkvereniging Kinderbos voor het maken en plaatsen van een ijsbaan in de vorstperiode van 2012 in 
de speeltuin op het Sweelinckplein te Sint-Oedenrode.
- aan stichting Wielerevenementen Eindhoven voor het organiseren van de wielerklassieker “
de Hel van Brabant” op 19 mei 2012 in de gemeente Sint-Oedenrode.

Agenda
Vergadering Voorbereidingscommissie op dinsdag 7 februari 2012

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van 
dinsdag 7 februari 2012 
(aanvang 19.00 uur) komt het volgende onderwerp aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode

De voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken vindt er voor-
afgaand geen technisch beraad plaats. 

Vergadering Voorbereidingscommissie op donderdag 9 februari 2012

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van 
donderdag 9 februari 2012 
(aanvang 20.00 uur) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling ‘gekantelde’ verordening Wet maatschappelijke onder-
steuning 2012
2. Vaststelling krediet t.b.v. het uitvoeringsplan openbare verlichting
3. Vaststelling straatnaamgeving woongebied Sluitappel-Noord

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Voorafgaand aan de vergadering wordt tussen 19.30 en 20.00 
uur het zogeheten technisch beraad gehouden. Daarbij zijn de behan-
delende ambtenaren aanwezig om technische (concrete, feitelijke) vra-
gen te beantwoorden. Ook het technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle geagendeerde onderwerpen van de 
vergaderingen. U wordt van harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur voor aanvang van de 
desbetreffende vergadering kenbaar te maken bij de griffier; telefonisch 
(0413) 481911 of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 
- 12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op de website van de ge-
meente.

huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 2 en vrijdag 3 februari
- Buurtvereniging Vressel; container donderdag de hele dag en vrijdag 
tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. de Vresselse Hut.

Zaterdag 4 februari
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin 
van 10.00 tot 12.00 uur;
- Buurtvereniging Heikant, container aan de Gerbrandystraat of 
Dreesstraat tussen 09.00 en 13.00 uur

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

Huis aan huis kledinginzameling
Op dinsdag 14 februari (postcodegebied 5491) en donderdag 16 fe-
bruari (postcodegebied 5492) zamelt het Leger des Heils ReShare in de 
bebouwde kommen van de gemeente Sint-Oedenrode huis-aan-huis 
kleding in. 
Daarom ontvangt elk adres binnen de bebouwde kom binnenkort een 
speciale envelop met daarin een kledingzak. Hebt u een JA/NEE sticker 
of een NEE/NEE sticker op uw brievenbus èn u woont in de bebouwde 
kom dan ontvangt u geen kledingzak. Wilt u wel meedoen aan de huis 
aan huis inzameling dan kunt u in het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden een kledingzak afhalen. 
De vrachtwagens van het Leger des Heils ReShare halen de zakken die 
dag vanaf 08.00 uur op. 

Gladheidsbestrijding?

www.sint-oedenrode.nl!

Een nieuwe vorstperiode heeft zich aangediend.
Wilt u weten of bij u in de straat wordt gestrooid, of wilt u een route 
kiezen over gestrooide wegen?
Via www.sint-oedenrode.nl kunt u de strooiroutes inzien. 

oproep huisvesting arbeidsmigranten
Bent u eigenaar van een woning 
waar arbeidsmigranten gehuisvest 
zijn? Of bent u als werkgever/ uit-
zendbureau verantwoordelijk voor 
de huisvesting van arbeidsmi-
granten? Dan verzoeken wij u van 
onderstaande kennis te nemen en 
hier uitvoering aan te geven.

Op grond van geldende wet- en 
regelgeving is het niet toegestaan 
een woning in gebruik te heb-
ben voor huisvesting anders dan 
als zelfstandige woonruimte. Het 
is dus niet toegestaan om zonder 
vergunning van het college een 
zelfstandige woonruimte in Sint-

Oedenrode om te zetten in onzelf-
standige woonruimte, zelfstandige 
woonruimte als kamerverhuur-
pand te exploiteren of te doen 
exploiteren of zelfstandige woon-
ruimte door niet-huishoudens te 
laten bewonen. 
Het college van Burgemeester 
en Wethouders kan handhavend 
optreden tegen gebruik van een 
woning in strijd met wet- en regel-
geving. Hiervoor heeft het college 
een plan van aanpak vastgesteld. 
Eerste stap hierin is het informeren 
van de eigenaren c.q. verhuurders 
van woningen waar arbeidsmigran-
ten gehuisvest zijn, om ze in de ge-

legenheid te stellen een vergunning 
aan te vragen. Met o.a. deze publi-
catie geven wij hier uitvoering aan. 
Wij stellen eigenaren/ verhuurders/ 
werkgevers hierbij in de gelegen-
heid binnen 3 weken ná verschij-
ning van deze oproep een vergun-
ning aan te vragen. Daarna starten 
wij het handhavingstraject op.

Dus mocht u op één of andere wij-
ze betrokken zijn bij het huisvesten 
van arbeidsmigranten in een wo-
ning, verzoeken wij u contact op 
te nemen met het taakveld hand-
having. Dit kan op werkdagen via 
nummer 0413-481911.

te veel vervuiling in oud-papier!!
De 5 belangrijkste vervuilers zijn:
plastic folie - plastic tassen – drank-
kartons – diepvriesverpakkingen - 

vervuilde (pizza) dozen.

Minder vervuiling in oud papier is 

nodig voor meer en beter herge-
bruik!
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Procedures
Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste be-
vatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

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

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

lichtgewonde na botsing tussen 
twee auto's 

Op de Borchmolendijk in Sint-
Oedenrode zijn vorige week dins-
dagavond rond 18.30 uur twee 
auto's met elkaar in botsing ge-
komen. Het ongeval gebeurde bij 

de Passtraat en zorgde voor een 
verkeersstremming in het centrum 
van Sint-Oedenrode. De politie 
begeleidde het verkeer om het 
ongeval heen terwijl medewer-
kers van de ambulancedienst zich 
ontfermden over een van de twee 
mannelijke bestuurders. Deze is 
ter plaatse aan zijn verwondingen 
behandeld. Beide beschadigde 
voertuigen zijn door een ber-
gingsbedrijf afgevoerd waarna de 
kruising weer werd vrijgegeven.

schoorsteenbrand lieshoutseweg
Aan de Lieshoutseweg 78, tus-
sen Nijnsel en Mariahout, heeft 
donderdagochtend een schoor-
steenbrand gewoed. De brand-
weer van Sint-Oedenrode rukte 
met een team uit om de brand te 
blussen. Er moest een hoogwer-
ker worden ingeschakeld om bij 
de schoorsteen te kunnen.

inbraak sint-oedenrode mislukt
Er zijn afgelopen zaterdag in de 
hele regio negen inbraken in wo-
ningen gemeld. Zaterdagavond is 
er alleen al in Uden vijf keer een 
inbraak in een woning gemeld, In 
de Oude Maasstraat was men bij 
twee woningen door het dakraam 
naar binnen geklommen, en ook 
in de Schepel kwam men door 
een dakraam de woning binnen. 

Verder werd er ingebroken in een 
woning aan Efferen en aan de 
Gording. Bij de woning aan Ef-
feren werden de daders gestoord 
door een buurvrouw die gerom-
mel hoorde, ze belde de politie en 
in de tussentijd gingen de inbre-
kers er van door. Uit een woning 

aan de Zonneweilaan in Vught 
werden koffiecups gestolen, meer 
schade dan buit omdat er wel een 
ruit vernield was. Bij een woning 
aan de Scheiweg in Veghel was 
het voor de derde keer raak. Bij 
een appartementencomplex aan 
de Pastoor Pankenstraat in Sint 
Oedenrode had men geprobeerd 
de toegangsdeur open te breken. 
Dat was gelukkig niet gelukt. In 
de Roellstraat in Oss werd een 
raam opengebroken en nam men 
een geldkistje met geld weg. De 
politie kan niet ieder huis bewa-
ken, we zijn afhankelijk van op-
merkzame burgers die direct op-
vallende situaties melden. Ziet u 
iets verdachts bel 112.

rooienaar niet gewond na 
vliegtuigcrash
Zaterdagochtend rond 11 uur is 
bij vliegveld Kempen Airport een 
micro-light toestel met twee per-
sonen aan boord kort na het op-
stijgen neergestort op een akker. 

De vliegers - een 51-jarige man 
uit Veghel en een 23-jarige passa-
gier uit Sint-Oedenrode - raakten 
niet gewond

ook schoorsteenbrand in olland
In de schoorsteen van een wo-
ning aan Het Binneveld is maan-
dagmorgen even voor half 12 
brand uitgebroken. De brand-
weer van St Oedenrode heeft 
met assistentie van hun collega's 
met de hoogwerker uit Veghel, de 
brand geblust en het rookkanaal 
geveegd. 

Auto in sloot door gladheid
Maandagavond is er rond half 9 een auto door gladheid in een sloot 
langs de A50 geraakt. Hierbij is de bestuurder lichtgewond geraakt, de 
man is gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is 
met de politiewagen naar huis gebracht.  

meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Aanhangwagen

Verloren voorwerpen
- Gouden schakelarmband met ovalen schakels
- Gouden ring met 3 steentjes

meldingen 
incidentele 
festiviteiten 
Op 18 januari 2012 heeft de heer 
H. Bekkers namens bestuur van 
Voetbalvereniging Ollandia een 
kennisgeving ingediend voor het 
melden van een incidentele festi-
viteit. De kennisgeving omvat het 
organiseren van een benefietmid-
dag en avond ten behoeve van 
Stichting Roparun op zaterdag 4 
februari 2012. De festiviteit zal 
plaatsvinden in de kantine van 
Voetbalvereniging Ollandia.

Een recreatie-inrichting mag maxi-
maal 4 keer per jaar gebruik maken 
van een regeling welke de ruimte 
geeft om af te wijken van de ge-
luidsnormen die voor de normale 
bedrijfsvoering gelden (geregeld 
in het Activiteitenbesluit). In het 
evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waar-
aan moet worden voldaan tijdens 
een incidentele festiviteit. Het eve-
nementenbeleid kunt u vinden op 
onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Pleegzorg helpt, 
helpt u mee?
Informatieavond pleegzorg, 7 febru-
ari in Den Bosch en 29 februari in Oss

Iedereen vanaf 21 jaar met gezond 
verstand, doorzettingsvermogen, 
geduld en humor kan pleegouder 
worden. Getrouwd, samenwo-
nend of alleenstaand, homo of 
hetero, arm of rijk, autochtoon of 
allochtoon, het maakt niet uit. Wat 
wel uitmaakt is dat u er kunt zijn 
voor een pleegkind. Dat u uw ei-
gen leven op orde heeft en dat u 
een kind warmte en structuur kunt 
bieden. Voor welke kinderen zoe-
ken wij nu eigenlijk pleegouders?

Eigenlijk is daar geen standaard 
antwoord op te geven. Als het met 
een kind of jongere in het eigen
gezin niet goed gaat, wordt steeds 
vaker een beroep gedaan op 
pleegouders. Pleegzorg biedt een 
kind dat niet meer thuis kan wo-
nen tijdelijk of voor langere tijd 
het beste perspectief op een fijne 
jeugd. Op dit moment zijn wij hard 
op zoek naar pleeggezinnen voor 
kinderen vanaf 10 jaar. Daarnaast 
is er veel vraag naar pleeggezinnen 
voor meerdere kinderen (zusjes 
en/of broertjes).
Een pleegouder staat er niet al-
leen. Oosterpoort zorgt voor een 
zorgvuldige voorbereiding en pro-
fessionele begeleiding. Daarnaast 
ontvangt een pleegouder een re-
delijke onkostenvergoeding.

Informatieavond
Tijdens een informatieavond wor-
den alle kanten van pleegzorg op 
een heldere en realistische manier
belicht en vertelt een ervaren pleeg-
ouder over de eigen ervaringen. 
Uiteraard is er voldoende gelegen-
heid voor het stellen van vragen.
Op dit moment staan de volgende 
data op de planning:
- 7 februari in Den Bosch (van 
20:00 tot 22:00 uur)
- 29 februari is Oss (van 20:00 tot 
22:00 uur)
Meer informatie? 
www.mooirooi.nl

NIEUWS

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Ondernemers opgelet !

Adverteren in de regio? 
Dat kan via DeMooiRooiKrant!
DeMooiRooiKrant, uw partner in regionaal adverteren.

DeMooiRooiKrant biedt u als ondernemer de kans om ook 
in de regio voor aantrekkelijke prijzen te adverteren. Heeft u 
interesse om uw vleugels uit te slaan of om uw producten elders 
te promoten? Neem dan contact op met DeMooiRooiKrant via 
mail: redactie@demooirooikrant.nl of telefoon: 0413-479322. 

Er zijn veel interessante mogelijkheden tot doorplaatsing. 
In de volgende gemeenten met bijbehorende kerkdorpen kunt u 

via DeMooiRooiKrant adverteren:
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gemeente Aalburg,
gemeente Asten,
gemeente Bergeijk,
gemeente Bernheze,
gemeente Best,
gemeente Boxmeer, 
gemeente Boekel,
gemeente Boxtel,
gemeente Cuijk,
gemeente Deurne,
gemeente Dongen,
gemeente Geldrop – Mierlo,
gemeente Gemert – Bakel,
gemeente Gilze en Rijen,
gemeente Goirle,
gemeente Grave,
gemeente Haaren,
gemeente Heeze-Leende,
gemeente Helmond,
gemeente ’s Hertogenbosch,
gemeente Heumen,
gemeente Heusden,
gemeente Hilvarenbeek,
gemeente Laarbeek
gemeente Landerd,

gemeente Loon op Zand,
gemeente Maasdonk,
gemeente Maasdriel,
gemeente Mill,
gemeente Neerijnen,
gemeente Nuenen,
gemeente Oisterwijk,
gemeente Oss,
gemeente Schijndel,
gemeente Sint-Anthonis,
gemeente Sint-Michielsgestel,
gemeente Someren,
gemeente Son en Breugel,
gemeente Tilburg,
gemeente Uden,
gemeente Valkenswaard,
gemeente Veghel.
gemeente Veldhoven,
gemeente Vught,
gemeente Waalre,
gemeente Waalwijk,
gemeente Werkendam,
gemeente Woudrichem,
gemeente Zaltbommel.

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl



Woensdag 1 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe12 

   
Wie weet welke boerderij dit is en waar deze staat?

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl of bel naar 0413-479322. Langskomen mag ook. Ons 
adres is Heuvel 17 in het centrum van Sint-Oedenrode. De koffie staat klaar!

Oplossing week 4:

Jullie vragen welke straat dit is, op de foto die te zien is in 
DeMooiRooiKrant van woensdag 25 januari 2012. Die straat is 
Den Dijk, mijn man’s opa heeft daar altijd gewoond.
 
Groetjes Riky de Greef
Nijnselseweg 8

Dhr. Boley heeft aan De Dijk gewoond en herkende dus ook 
deze straat.

De foto op pagina 12 van DeMooiRooiKrant van week 4, hoe heette deze straat?, moet zijn: 
“DIJK”.
Antoon de Haan

De straat op de foto is ‘Den Dijk’. De huizen uit die straat zijn in de oorlog tegelijk met de brug opgeblazen. 
Op die plek stroomt nu De Dommel.
Albert van Schijndel

Historische beelden
te koop/te huur

Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
UNIEK KADO GLASKUNST 
Handgemaakte/geblazen Sieraden 
Askraal gedenksieraad 
0413-473588 www.anjobrohm.eu 
--------------------------------------
KAARSEN!!! voor huwelijk, com-
munie doop, uitvaart, jubileum e.a.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
CARNAVAL: laat uw kleding be-
drukken, vanaf € 7,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens 
en fietszadeldekjes  bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
CARNAVAL: laat uw kleding be-
drukken, vanaf € 7,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie! 
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Pasen en 1e week meivakantie nog 
vrij voor EUR 625,00 per week.
Andere periode’s op aanvraag. 
Info@robbescheuten.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
STROOIZOUT. 
Goed en goedkoop.
Van Deursen Diervoeders, Eer-
schotsestraat 67, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472642
--------------------------------------

Aangeboden

Nieuw in Nijnsel!
Gediplomeerd Provoet Pedicure
Lupinestraat 13
Miryam van Aalst
StudioSilkSkin
0413-475419/06-40506167
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl .

Gezocht

Jongens/meisjes vanaf 16 jaar.
Voor in de avonduren en zaterdag-
ochtend.
Grillspecialist Olislagers
06-20613757

oproep

Wie heeft mij op vrijdagochtend 
27-01-2012 om 9.15 uur zien val-
len op de brug bij het Klaverpad en 
heeft voor mij 112  gebeld?
Ik zou graag met haar in contact 
willen komen.

Dieren

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

cursussen/workshops

Percussie-Mozaïek- Glaskralen-
Schilderen-Masker. Anjo Brohm 
0413-473588
www.atelierdemuze.nl

Diversen

Op 10 & 11 februari organiseren 
de Heikneuters de Bonte Avonden 
in zalencentrum de Beckart. 
Kaarten a € 10,- zijn verkrijgbaar 
bij Bakker van den Eertwegh, of te-
lefonisch Piet van Erp 0413472654 
of mail naar bonteavond@chello.nl
--------------------------------------

Nieuw item op fotorooi.nl

Schilderijen van Jo van der Kaay, schilder-koster van 1914-2001, te Sint-Oedenrode.
Hierin vindt u een 70-tal foto's. (overgenomen uit Geschreven en Geschilderd Jo van der Kaay).
Foto: afbeelding van schilderij De Pannehoef.

www.smitswoonboetiek.nl

Voor de complete 
wooninrichting

Kossen | Design

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

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

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

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

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

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

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

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

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

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

 zeggen ze” 

(iedere eerste zondag van de maand)
Herinnert u zich deze nog?!?!

a.s. zondag 5 februari 
van 16.00 tot 20.00 uur

ORKEST SAM

10 februari 
Django Wagner

Nog maar enkele kaarten beschikbaar!!

contact maken houdt Wijkvereniging eerschot levend

Aan een grote tafel, middenin een 
gezellige woonkamer in hartje 
Eerschot, zit een gedeelte van het 
bestuur van Wijkvereniging Eer-
schot te wachten op de plaatse-
lijke krant. De koffiepot pruttelt 
en er staan heerlijke koekjes klaar 
in allerlei vormen en kleuren. De 
Brabantse gezelligheid druipt er 
vanaf en ook de mannen en vrou-
wen aan tafel geven een hartelijk 
ontvangst. Nog een paar druppels 
en… ja! De koffie is klaar. Met wie 
hebben we het genoegen?

Voorzitter Riny van Zoggel werd 
in zijn eigen huis geflankeerd door 
oud-voorzitter Piet Verrijt en de 
dames Gerda van de Burgt, Maria 
van den Boom en Tonny van Zog-

gel. José van der Heijden, Carin 
Jansen en Betsie van Gerwen ho-
ren er normaal ook bij, maar he-
laas waren ze verhinderd. Vrij veel 
mensen hebben dus zitting in het 
bestuur, maar dat moet ook wel als 
je zo’n grote vereniging draaiende 
wilt houden. Samen begonnen ze 
hun verhaal. Wijkvereniging Eer-
schot vond haar oorsprong op 24 
oktober 1966. Eerschot is één van 
de eerste grote wijken in Sint-Oe-
denrode. In die periode kwamen 
er veel jonge gezinnen wonen. Er 
ontstond direct een gezellige ons 
kent ons sfeer. Als de buren iets 
leuks gingen doen, sloot de halve 
straat zich er bij aan. Zo ontpop-
te zich langzaam maar zeker een 
wijkvereniging. In haar toptijd had 

de club meer dan 300 gezinnen in 
haar ledenbestand. Dat aantal is 
nu wat teruggelopen, maar nog 
steeds is Wijkvereniging Eerschot 
één van de grootste buurtvereni-
gingen in de regio. Wat is het ge-
heim?

De club zit nog steeds diepge-
worteld. Dat heeft te maken met 
de tomeloze inzet van een aantal 
steunpilaren. En met de aanpak. 
Zo wordt de contributie nog steeds 
huis-aan-huis contant opgehaald. 
Daar is voor gekozen om het con-
tact met de mensen te behouden. 
Er wordt een praatje gemaakt en 
stiekem alvast gevraagd of ze aan-
wezig zijn bij de volgende activitei-
ten, waarvan er veel op het pro-
gramma staan. Vaak worden die 
gehouden in het centrale ‘clubhuis’ 
Meerschot. Onder andere het on-
derkomen van Stichting Dichterbij, 
waarvan een paar cliënten ook lid 
zijn van de wijkvereniging.  Het 
buurthuis vervult een essentiële en 
volgens de bestuursleden onmis-

bare rol in de wijk. “Zonder Meer-
schot bestond Wijkvereniging Eer-
schot niet meer” is hun opvatting. 
Volgens het bestuur verklaart dat 
het feit dat  vergelijkbare vereni-
gingen in andere wijken er niet 
meer zijn.

Jammer, want het bepaalt de 
sfeer in een woonwijk. Natuurlijk 
doet daar niet iedereen aan mee, 
maar volgens de bestuursleden 
merk je in Eerschot dat de men-
sen vaker contact maken omdat 
ze elkaar gezien hebben tijdens 
een activiteit. En die zijn er veel 
in Eerschot. Kinderkegelen, beu-
gelen, fietstochten, feestavonden, 
knutselmiddagen, kaartavonden, 
paaseieren zoeken, kerststukjes 
maken, een paranormale beurs en 
een speelgoedbeurs. Bijna iedere 
week is er wel wat te doen. Dat 
vergt voor de bestuursleden een 
hoop energie. Zoveel dat het ze 
bijna opbreekt. Ze komen namelijk 
een mannetje (m/v) tekort en zijn 
naarstig op zoek naar vers bloed. 
Hopelijk komt dat er snel, want 
het zou jammer zijn als één van de 
grootste (misschien wel de groot-
ste) verenigingen van Rooi uit zou 
sterven. Voorlopig duurt dat nog 
wel even. Het huidige bestuur kan 
en wil dat nooit laten gebeuren.

Bijna iedere week staat er wel een berichtje in DeMooiRooiKrant met 
als afzender Wijkvereniging Eerschot. Daarin kondigen ze vaak evene-
menten, bijeenkomsten, of allerlei andere activiteiten aan. Daar moet 
haast wel een geestdriftig team achter zitten. Een club mensen die een 
hoop vrijwillige uren stopt in het vermaken van de buurt. Dat klopt als 
een  bus. DeMooiRooiKrant ging namelijk bij ze op de koffie en onder-
vond het aan den lijve.
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Nieuw in Sint-Oedenrode: TON Projectstoffering BV

“Als je maar doet wat je zegt en zegt wat je doet”

Sint-Oedenrode is een nieuwe 
onderneming rijker. Vanaf 1 janu-
ari is Ton Gijsberts begonnen met 
TON projectstoffering BV. Zijn 
kantoor bevindt zich aan de Han-
delsweg 25b op het industrieter-
rein van Nijnsel, in het pand van 
Marcel Vos. Geen toeval, beiden 
zijn werkzaam in de interieur-
branche, leerden elkaar onlangs 
kennen bij de realisatie van de 
Rabobank, en merkten dat ze iets 
voor elkaar konden betekenen. 
Ton …. is geen nieuwkomer. Verre 
van dat, de kersverse ondernemer 
heeft 25 jaar ervaring in zijn bin-
nenzak zitten. 

In totaal werkte Ton al meer dan 
twintig jaar in de projectstoffering 
sector. Hij besloot toch nog een 
stap te wagen naar zelfstandig on-
dernemerschap. Ton: “Ik werkte 
prima bij mijn laatste werkgever, 
maar zag er voor mezelf geen toe-
komst. Nadat ik daar alles netjes af 
heb gehandeld, ben ik mijn eigen 
bedrijf gestart. Het pionieren en 
zoeken naar kansen vind ik ge-
weldig. Door de jaren heen heb ik 

veel relaties opgebouwd en daar 
kan ik nu de samenwerking mee 
aan gaan. De eerste klussen zijn 
al bezig. De maand februari zit al 
bijna helemaal vol. Dat is natuurlijk 
fantastisch.”

TON Projectstoffering BV levert 
alles op het gebied van vloeren 
en raamafwerking, vooral voor de 
zakelijke markt, met natuurlijk stof-
fering als specialiteit, van kleine 
tot hele grote oppervlakten. Tapijt, 
tapijttegels, linoleum, pvc, houten 
vloeren, maar bijvoorbeeld ook ke-
ramiek. Zelfs zonwering voor  zowel 
binnen als buiten. TON Projectstof-
fering BV geeft advies, ontzorgt en 
samen met zijn relaties gaan zij voor 
een ultiem eindresultaat. Het kan 
nieuwbouw zijn, maar op dit mo-
ment vooral renovatie. De nieuw-
bouwsector ligt namelijk compleet 
op zijn gat en renovatie zit in de 
lift. “We proberen ons voorname-
lijk als partner in een projectteam 
te nestelen”, legt de eigenaar uit. 
“Dus samen met een aantal goede 
relaties gaan wij  projecten tot een 
goed einde brengen. Daar zit onze 

kracht. De contacten die ik door de 
jaren heen heb opgebouwd, weten 
dat ik betrouwbaar ben en dat ik 
ergens voor sta. Om te overleven 
zullen we harder lopen en snel-
ler reageren dan een ander. Als je 
maar doet wat je zegt en zegt wat 
je doet. De mensen die mij kennen, 
zijn dat van me gewend.”

Vroeger was Ton maar bij één of 
twee onderdelen van een totaal 
project betrokken. Nu is hij er van 
begin tot eind mee bezig. “Dat 
vind ik geweldig. De consequentie 
is dat ik vaak ’s avonds nog bezig 
ben, maar dat is totaal niet erg. 
Het hoort er nu eenmaal bij. Ik ad-
viseer en verkoop het werk, bereid 
het voor, zorg voor mensen die het 
uitvoeren en begeleid ze. Ik acteer 
nu op verschillende niveaus en dat 
maakt het werk zeer boeiend”, be-
sluit de kersverse ondernemer. 

TON Projectstoffering B.V., 
Handelsweg 25b, 
5492 NL, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-764467, 
www.tonprojectstoffering.com

lin schakenraad 
in Ger Gedaon

In februari gaat Ger Gedaon op de 
sportieve toer. Ger van de Wijdeven 
gaat namelijk naar Vught, naar hoc-
keyvereniging MOP. Bij deze vereni-
ging, die uitkomt in de hoofdklasse, 
spelen twee Rooise speelsters. Een 
daarvan is Lin Schakenraad. 

Ger praat met haar over haar carri-
ère, het leven dat hoort bij tophoc-
key en natuurlijk over Rooi. Want 
ondanks dat ze tegenwoordig in 
Amsterdam woont is ze hier nog 
wekelijks te vinden en presenteert 
ze bijvoorbeeld ook het Rooise 
Sportgala. Ger Gedaon is te zien 
van 1 t/m 14 februari om 10.00 
uur, 16.00 uur en 22.00 uur.

Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

“spännande” klus
Stuga Nils en Stuga Björn staan op 
hun nieuwe plek. Jeroen heeft heel 
wat uren nagedacht, gemeten en 
toen heel zorgvuldig een hijs-constructie in elkaar gezet. De 
grus hadden we al gekregen van de buurman. Moest alleen nog 
op de juiste plek komen te liggen met de bijbehorende stenen 
als fundering. Toen de grond hard genoeg bevroren was zijn we 
aan deze “spännande” klus begonnen. Stuga Nils is de kleinste 
(3x3 m) daar zijn we mee begonnen. Eerst het servies, ramen 
en deuren eruit, meubilair wat we lieten staan plat gelegd. Heel 

voorzichtig aan 
de voorkant op-
getild zodat we 
de hijsbalken 
onder de stuga 
konden leggen. 
Met de verreiker 
en hijsbanden 
het hele zaakje 
opgetild, en toen 
stapvoets naar 
de nieuwe plek. 
De volgende dag 
was Stuga Björn 
aan de beurt, 

deze is een beetje groter (3x4 m). Dit hield in nog beter kijken, 
meten, zoeken naar balans en evenwicht. Toen die uiteindelijk 
in de stroppen hing voorzichtig en nog langzamer dan stapvoets 
van het schuine stuk af op naar zijn nieuwe plek. Wat was Je-
roen blij toen ook Stuga Björn op zijn nieuwe plek stond. In het 
voorjaar gaan we ze “Zweeds rood” schilderen en komen de 
veranda’s er weer aan. Weer een missie gelukt, wat wordt de 
volgende klus..

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!

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

Luch
tpo

st

Geslaagde jaarvergadering KBo Boskant
Op Dinsdag 24 Januari heeft 
K.B.O. afdeling Boskant haar jaar-
vergadering gehouden in “Par-
tycentrum De Vriendschap”. De 
opkomst was zeer goed, 57 leden 
en het voltallige bestuur. Als gast 
was aanwezig: Dhr. Theo Schevers 
(voorzitter K.B.O. Centrum)

Voorzitter Toon Hageman opende 
de vergadering met een terugblik 
op 2011, maar ook met een blik 
gericht op de toekomst, daarom 
heeft K.B.O. Boskant een leden-
werfactie gehouden met een zeer 
goed resultaat. Tot nu toe heeft 
dat 36 nieuwe leden opgeleverd, 
waar we uiteraard zeer blij mee 
zijn. De actie is dus geweldig goed 

geslaagd.
Veel van de nieuwe leden waren 
ook aanwezig op de vergadering. 
Zo konden ze sfeer proeven en 
kennismaken met de andere leden 
en het bestuur. Ook kregen ze een 
idee wat de K.B.O. voor hen kan 
betekenen.

Er was ook een interessante pre-
sentatie over ‘Langer in eigen huis 
wonen en slimme zorg’ Verzorgd 
door Dhr. Jan v.d. Akker. Een le-
zing die vooral belangrijk is door 
de veranderingen in het beleid en 
de W.M.O. Het was een duidelijke 
uitleg over wat er aan mogelijkhe-
den zijn met de technologie van 
vandaag. Ook dat we moeten 

nadenken wat we zelf al kunnen 
doen. Dus niet afwachten tot we 
veel dingen niet meer kunnen.

Meer informatie hierover is te vin-
den op www.lekkerthuisblijvenwo-
nen.nl. Ook is over dit onderwerp 
een manifestatie op 14 februari in 
Mariendael, waar iedereen wel-
kom is. Het was een mooie en nut-
tige presentatie.

Na alle agendapunten afgewerkt 
te hebben kon iedereen napraten 
en genieten met muziek die ver-
zorgd werd door Eef Brouwers. 
Daarna is deze geslaagde middag 
afgesloten met heerlijke erwten-
soep met roggebrood met spek.  

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Onze 
nieuwe 

cOllectie 
iS binnen!!

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

advertorial

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE SINT-OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-Installatietechniek
-Badkamers a tot z

-Toilet a tot z
-Vloerverwarming a tot z

-Reparaties
en nog veel meer

Voor Rooienaren,
door Rooienaren
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Wat voor een dier is dit?

Het lijkt een 
m a k k e l i j k e 
vraag, hij is 
in ieder ge-
val snel ge-
steld. Biologen 

schatten echter dat er op aarde 
zo’n 10.000.000 verschillende 
soorten bestaan. Grote kans dus 
dat je misgokt. Het is in ieder ge-
val geen virus, schimmel, plant, 
bacterie, weekdier, alg of insect. 
Dat maakt het aantal opties al een 
flink stuk kleiner. Er zijn namelijk 
alleen al meer dan een miljoen 
soorten insecten. Het heeft botten, 
dan zijn er nog ongeveer 45.000 
soorten gewervelde dieren over. 
Het uitvogelen van de juiste naam 
heet met een moeilijk woord “de-
termineren”. Snel weer vergeten. 

Het komt neer op het stellen van 
allerlei vragen over hele specifieke 
kenmerken. Goed kijken dus.

Wat weet je van het dier op de 
foto? Tot welke diergroep be-
hoort hij? Is het een achtpoter of 
een kriebeldier? Een vlinder of een 
vlieg? In dit geval is het duide-
lijk een vogel. Dan blijven er nog 
130 soorten over. Hoeveel poten 
heeft  deze vogel? En zijn ze glad, 
behaard, echte grijppoten, lange 
tenen of met zwemvliezen? Dit 
zijn twee echte grijppoten, nog 
24 soorten over. Hoe groot is ie? 
Ongeveer net zo groot als een 
huissleutel, een muis, een merel, 
een duif, een kat of zelfs groter. 
Hij is ongeveer zo groot als een 
flinke duif, nog 14 soorten over. 

Wat voor een kleur heeft deze 
vogel met twee grijppoten en het 
formaat van een flinke duif? Hij 
is een beetje bruinig, nog 9 soor-
ten over (de bruine snuituil en het 
bruine zandoogje waren bij de eer-
ste selectie al afgevallen, zij beho-
ren tot de vlinders). Wat voor een 
bek heeft ie? Een dikke, dunne of 
korte snavel? Een lange, kromme 
of een platte snavel? Het lijkt een 
kromme snavel, nog 4 soorten 
over. Valt er nog iets over zijn leef-
gebied te melden? vliegt hij in de 
lucht, zwemt hij in het water, zit ie 
in een boom? Hij kan supergoed 
vliegen, nog 2 soorten over. Het 
begint dacht ik met een “B”. Nog 
1 soort over, dan moet het bijna 
wel de Bruine Kiekendief zijn.
Naturalis heeft samen met het 
Klokhuis de “dierenzoeker” ge-
maakt. Een website, die ook werkt 
op je smartphone. Op www.die-
renzoeker.nl staan allemaal van dit 
soort vragen die je helpen bij het 
vinden van de juiste naam. Weet je 
de naam, dan begint het eigenlijk 
pas, dan kom je namelijk dingen 
te weten die je niet zo makkelijk 
aan de buitenkant kunt zien. Er zijn 
zo’n 1000-1500 broedparen van de 
bruine kiekendief in Nederland. Zijn 
spanwijdte ligt tussen de 115 en 
140 cm, hij kan zeer snelle wendin-
gen maken tijdens het vliegen en 
leeft vooral in uitgestrekte moeras-
sen. Hij maakt zijn nest, in tegen-
stelling tot de havik, op de grond.
www.dierenzoeker.nl

P.S. Uiteraard kun je het ook ge-
woon aan een IVN-gids vragen, 
www.ivnrooi.nl 

Groene Woud cursus van iVN
Het Rooise IVN verzorgt op 15 fe-
bruari en 21 maart een cursus met 
als werktitel Groene Woud cursus. 
De voorbereidingen zijn in volle 
gang en het belooft een spectacu-
laire cursus te worden. 

Inmiddels hebben personen als 
Ger van den Oetelaar, Ton Pope-
lier, Piet de Jongh en Jef Hendrikx 
hun medewerking toegezegd. Ie-
dereen die een beetje bekend is 
met de Brabantse natuur weet dat 
deze personen op dit vakgebied 
hun sporen ruimschoots verdiend 
hebben. Op de beide avonden zul-
len twee van onderstaande onder-

werpen aan bod komen. Onder-
werpen zijn: 
1. Het ontstaan van het Groene 
    Woud
2. Roofdieren in het Groene Woud 
3. Biodiversiteit binnen het Groene 
    Woud en ontwikkelingen daarin
4. Cultuur historische ontwikkelingen 
    binnen het gebied

Tijdens de cursus zal zo breed mo-
gelijk gekeken worden naar de 
aanwezige natuur en is de moge-
lijkheid voor het stellen van vra-
gen. Op 1 april volgt dan om 9.00 
uur een ca 5 uur durende fietstocht 
waar de unieke natuur en cultuur-

waarden met eigen ogen kunnen 
worden aanschouwd. Startpunt 
van de fietstocht wordt tijdens de 
cursus bekend gemaakt.
De gehele cursus staat verder on-
der de begeleiding van de Rooise 
IVN Gidsen
De lezingen zullen gehouden wor-
den in de Knoptoren. En vangen 
aan om 20.00 uur. Eindtijd is dan 
ca 22.30 uur
Er zijn nog een aantal plaatsen be-
schikbaar voor deze cursus. Belang-
stellende kunnen zich aanmelden 
dmv een mail te sturen naar 
groenewoudcursus@gmail.com Kos-
ten voor de cursus bedragen € 15,-

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Hallo Jongens en Meiden,
Misschien ben je nog niet in de stemming. 

Maar carnaval staat al weer voor de deur. En dat kan 
natuurlijk ook gevierd worden op Mariëndael. Voor alle kin-
deren van de basisschool groep 1 tot en met 4 wordt er op 
zondag 12 februari een carnavalsfeest georganiseerd op 

Mariëndael. Jij komt toch zeker ook in je gekste of leukste 
carnavalspak? Want voor een van jullie is er een prijsje.

Maar er is nog meer te doen: Je kunt er knutselen, je eigen 
cocktail maken, spelletjes, limonade met wat lekkers en 

natuurlijk heel veel toffe muziek. 

Meedoen kost 5 euro en het begint om 10.30 uur
Meld je nu aan via mariendaelkidsclub@live.nl 

of bel even naar 474031

Tot zondag 12 februari 2012!

VOOR GROF 
SNOEIWERK 

EN/OF 

BOMEN 
ROOIEN

BEL: 06 - 52140163

Notitie rond leven en werk van Frans van den Berk

een slotakkoord voor het rijke 
roomse leven

Dhr. Barten en Dhr. Swinkels uit 
Aarle-Rixtel brengen een notitie 
uit over het leven en werk van 
pastoor Frans van den Berk uit 
Sint-Oedenrode. Het boek van 
het formaat van 17 x 24 cm krijgt 
ongeveer 180 pagina’s. Het boek 
bevat een groot aantal zwart-wit 

foto’s en afbeeldingen en zal on-
geveer 1 maart 2012 uitkomen.  

Van 1952 tot aan zijn overlijden in 
1992 is Rooienaar Frans van den 
Berk werkzaam geweest in de ziel-
zorg in Aarle‐Rixtel. Van die 40 ja-
ren was hij de eerste twintig jaren 
pastoor van de parochie, daarop 
aansluitend gedurende een zelfde 
periode rector van Huize Mariën-
gaarde in die plaats. Deze activi-
teiten alleen al zouden het waard 
zijn in een geschrift vastgelegd te 
worden ter ondersteuning van de 
herinnering aan deze geestelijke 
leidsman.

Pastoor van den Berk stond be-
kend om zijn vooruitziende opvat-
tingen en hij wist die overtuigend 
en in duidelijke bewoordingen 
over te brengen. De leidraad, die 
hij anderen voorhield was, om zijn 
eigen woorden te gebruiken, de 
mensen te leren godsdienstig op 
eigen benen te staan. Lees het hele 
verhaal op www.mooirooi.nl

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

zondag 5 februari geopend van 11.00 tot 17.00 uur

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

Kerkstraat 30-34 Erp, Tel. 0413-211445

OPRUIMINGUw adres voor meubelen, 
tapijt, gordijnen en 
woonaccessoires

Zondag 5 februari 

GEOPEND 
van 11.00 tot 17.00 uur
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Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode
Tel. 0413-47 66 60 | Fax. 0413-47 61 77

info@meubiflexinterieurs.nl | www.meubiflexinterieurs.nl

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

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

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

T 0413-477605
F 0413-477601

sintoedenrode@abenreclame.nl

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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Tot ZiensIn Onze Showroom!

Industrieweg 1 - 5492 NG Sint Oedenrode
T 0413 – 474 000  - info@janvoets.nl - www.janvoets.nlIndustrieweg 1

5492 NG Sint Oedenrode
Tel.: (0413) 47 40 00

www.janvoets.nl

Autobedrijf Jan Voets

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

11 24

Mooi & in bedrijf: Nijnsel
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L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

Uw eigen wellness gevoel thuis
Al bijna 30 jaar zijn wij dé specialist op het gebied van

.sleget ne nerotaidar ngised ,sremakdab etelpmoc ,riatinas

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Automatisering

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

S.A.M. Uitzendburo streeft naar een oplossing die 
voor opdrachtgevers en werknemers werkbaar is. 
Dat vraagt om de nodige ervaring en betrokken-
heid. Wij zetten hoog in op het begeleiden van 
flexkrachten en zijn vindingrijk als het gaat om 
maatwerk. In uitzenden en detacheren, maar ook 
in andere dienstverleningsactiviteiten. Niet alleen 
om u werk uit handen te nemen maar ook vooral 
om kosten te besparen. Kijk voor meer informatie 
op www.samweetwatwerkt.nl of bel 0413-479332

U
IT
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N
D
B
U
R
O

weet wat werkt

S.A.M. Select is gespecialiseerd in de bemiddeling 
van vaste en interim banen op MBO+, HBO en 
WO niveau. Een groot pluspunt van onze aanpak 
is het totaalpakket dat wij u kunnen bieden: 
werving & selectie, aangevuld met uitgebreide 
begeleidingstrajecten zoals intensieve coaching-, 
assessment en outplacementprogramma’s. Met 
als doel niet alleen de competenties te selecteren, 
maar ook een optimale ‘klik’ te realiseren tussen 
kandidaat en opdrachtgever. Kijk voor meer 
informatie op www.samwerktmetklasse.nl of  
bel 0413-472380  

S
E
L
E
C
T

werkt met klasse

Bezoekadres:  Jan Tinbergenstraat 4a, 5491 DC Sint-Oedenrode

S.A.M. Uitzendburo 
Uw gespecialiseerde 
partner in 
flexkrachten.  

S.A.M. Select
Uw partner in 
Werving  & Selectie 
vanaf MBO niveau.

Briefing advertentie.art2.indd   1 05-10-2009   11:17:08
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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.

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl
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Mooi & in bedrijf: De Kampen
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open dag heerbeeck college Best

Voor leerlingen en ouders van 
groep 7 en 8 van de basisscholen 
in Best en omliggende gemeenten 
wordt op zondag 5 februari 2012 
een Open Dag georganiseerd, die 
duurt van 11.00 tot 15.00 uur. De 
bezoekers worden verwelkomd 
in het hoofdgebouw, waar een 
ontvangstgroep van docenten en 
onderwijsondersteunende mede-
werkers hen vertelt wat ze tijdens 
de Open Dag allemaal kunnen 
verwachten. Indien de bezoekers 
het prijs op stellen, loopt een leer-
ling uit de 2e klas als gids met hen 
mee rond.

Via het hoofdgebouw worden de 

bezoekers geleid naar het Junior 
College, het huis van de brugklas-
sers. Daar wordt het brugjaar via 
een film gepresenteerd. In de aula 
van het Junior College zijn mento-
ren aanwezig die de basisschool-
leerlingen en hun ouders persoon-
lijk te woord staan. In de lokalen 
presenteren de vakken zich. De 
bezoekertjes kunnen in die lokalen 
aan allerlei kortdurende activitei-
ten meedoen, zodat ze een indruk 
krijgen van wat hen in het brugjaar 
te wachten staat. 

In het hoofdgebouw presenteren 
de afdelingen vmbo-t, havo en 
atheneum/gymnasium zich ieder 

in hun eigen vleugel. Op hun ei-
gen plek laten de afdelingen zien 
hoe het onderwijs daar is ingericht. 
De vakken die worden gegeven, 
de begeleiding die de leerlingen 
krijgen: alle aspecten van het on-
derwijs in die schoolvorm krijgen 
daar de aandacht. Bezoekers die 
de leertrajecten na de brugklas wil-
len aftasten, kunnen alle gewenste 
informatie krijgen van de adjunct-
directeur, de afdelingsleider en het 
begeleidingsteam. Het Heerbeeck 
College geeft in zijn slogans “Je 
eigen plek” en “Je eigen talent” al 
aan, dat het bepalen van de juiste 
onderwijsvorm voor elk individueel 
kind de hoogste prioriteit heeft.

In de hal van het hoofdgebouw is 
een ‘straat’ waar allerlei groepen 
uit de school zich presenteren. Van 
leerlingenraad en oudervereniging 
tot zorgbegeleiders; van internatio-
nalisering en buitenschoolse activi-
teiten tot huiswerkbegeleiding: aan 
allerlei aspecten van het leerling zijn 
op een middelbare school wordt 
aandacht geschonken. In de hal en 
de aula staan ook een winkeltjes 
van ‘jonge ondernemers’: leerlingen 
van de bovenbouw vwo die vanuit 
het vak Management en Organisa-
tie een eigen bedrijfje zijn gestart 
en proberen om hun waren aan de 
man te brengen. De aula is tijdens 
de Open Dag ‘grand café’ waar de 
bezoekers even kunnen uitrusten 
met een kopje koffie of thee en 
kunnen luisteren naar de muziek 
die door leerlingen wordt gemaakt. 

De creatieve vakken en de vak-
ken biologie, natuurkunde en 
scheikunde presenteren zich in 
de vleugel voor de “Specials”. 
Heerbeeckleerlingen zijn daar be-
zig met hun werkstukken of met 
proefjes en de bezoekertjes kun-
nen daaraan meedoen. Via deze 
vleugel kunnen de bezoekers ook 
een blik werpen in de dependance 
van de bibliotheek. 

De bezoekers kunnen parkeren bij 
de sporthal, op het terrein van de 
Makro en in de wijken rondom de 
school. Maar het Heerbeeck Colle-
ge ziet zijn bezoekers het liefst ko-
men op de fiets. Op het achterter-
rein is voor het milieuvriendelijke 
rijwiel meer dan voldoende ‘plek’. 

pessi&possi Pessie
Nou nee, mij niet meer gezien die Carnaval. Vroeger was dat nog wel 
leuk, dan zag je elkaar nog eens in de kroeg en was het super gezellig 
zo met elkaar. Toentertijd kon je niet elke week uitgaan, daar waren 
geen centen voor. Tegenwoordig weten ze niet meer wat leuk is.
Zuipen tot ze erbij neervallen, maar echt lol? Nee, dat kan ik niet zeg-
gen. En dan die Carnavalsoptocht. Die is toch bedoeld om op een 
beetje ludieke manier de plaatselijke politiek wat op de korrel te ne-
men? Ik merk er niet veel meer van. Het is alleen nog maar pracht en 
praal en voor de rest niks. Trouwens, je wordt steeds vlugger dronken 
tegenwoordig. Vroeger was het alleen bier, maar nu krijg je van alles 
en nog wat in je klauwen gestopt. Zo zat als een aap dus en ’s ander-
daags een kop als een hakblok en zo misselijk als een kat. Maar dat het 
nou echt gezellig was geweest? Dat weet ik niet eens meer, dus dan 
zal het wel niet. Nee, dat geld houd ik dit jaar eens mooi in de knip; 
zal hard nodig zijn met die stijgende benzineprijzen. Niet dan? Ja toch?

Possie
Ik schrok ervan dat het dit jaar zo snel na nieuwjaar alweer carnaval 
is. Dan wordt het tijd om alvast wat te gaan oefenen dit weekend!  Ik 
heb er echt weer zin in. Geen dagelijkse beslommeringen, lekker een 
potje bier en slap zeveren met mijn maten of een beetje serieuzer met 
de overbuurman die ik alleen maar tegenkom met carnaval. Gespaard 
heb ik er al wel voor; daar begin ik al meteen mee na elke carnaval. Een 
tientje in de week in mijn carnavalsspaarvarken, dat heb ik er wel voor 
over. Het is wel weer opletten voor het alcoholduveltje, want met de 
jaren wordt het er niet beter op wat dat betreft. Vorig jaar hadden ze 
me goed te pakken toen ik maandagavond opeens een of ander klein 
fleske in mijn hand kreeg gedrukt. Smaakte goed en de tweede, derde 
enzovoort ook trouwens.
Maar s ’anderdaags koppijn mijnheer den dokter en misselijk! Dat doe 
ik niet meer en mijn maten ook niet, hoorde ik wel. Je wordt er veel 
te zat van en ’s anderdaags weet je niet eens meer of je wel lol hebt 
gehad en met wie. Ik houd het bij een pilske, dat weet ik zeker.
Lang leve de lol en morgen komt er weer een dag. Ja toch? Niet dan?

onderzoek naar gezondheidsbeleving 
rondom luchthaven eindhoven
De GGD Brabant Zuidoost gaat 
in opdracht van de gemeenten 
Eindhoven, Eersel, Best, Oirschot, 
Veldhoven, Waalre, Nuenen, Sint-
Oedenrode en Son en Breugel een 
onderzoek uitvoeren naar de
gezondheidsbeleving rondom de 
luchthaven Eindhoven. Het on-
derzoek bestaat uit een nulmeting 
komend voorjaar en een vervolg-
meting in 2015. Eindhoven Air-
port, het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven en de provincie 
ondersteunen dit onderzoek. De 
resultaten van de metingen ge-
ven inzicht in eventuele wijziging 
van hinderbeleving als gevolg van 
meer burgerluchtvaart.

In juni 2010 is aan de Alderstafel 
Eindhoven in een totaalpakket aan 
afspraken afgesproken dat de bur-
gerluchtvaart op Eindhoven Airport 
tot 2020 in twee fasen (2010 tot 
2015 en 2015-2010) gecontroleerd 
mag groeien. Eén van de afspraken 
is dat de hinderbeleving van om-
wonenden wordt gemonitord. Dit 
gebeurt nu via een vragenlijst van 
de GGD Brabant Zuidoost

Resultaten
De resultaten van de nulmeting 
worden - afhankelijk van de snel-
heid waarmee voldoende inge-
vulde vragenlijsten worden ge-
retourneerd – in mei/juni 2012 
verwacht. Deze resultaten kunnen 
samen met de resultaten van de in 
2015 te verrichten vervolgmeting 
worden betrokken bij de beoorde-
ling van de ontwikkeling van de 
luchthaven na 2015. Het onder-
zoek is voorbereid door GGD en 

RIVM met omliggende gemeen-
ten, provincie en SRE en gebeurt in 
opdracht van de omliggende
gemeenten.

Opzet onderzoek
In de loop van januari zullen ruim 
17.000 vragenlijsten worden ver-
stuurd aan inwoners van de in het 
invloedsgebied van de luchtha-
ven liggende gemeenten Eersel, 
Veldhoven, Oirschot, Best, Son en 
Breugel, Waalre, Nuenen, Eindho-
ven en Sint Oedenrode. Voor een 
goed inzicht in de beleving van 
burgers op buurt/kerkdorp niveau 
is een grote respons van belang. De 
vragen zijn gedeeltelijk algemeen 
van aard, richten zich op meerdere 
milieuaspecten en bronnen, waar-
bij specifiek wordt ingezoomd op 
de beleving van luchtvaart.carnavalsparty the Joy

Op 4 februari 2012 is er in The Joy 
weer een vette CarnavalsParty! 
Het is weer tijd om lekker te hos-
sen, de polonaise te doen of ge-
woon je eigen dansje! 

De deuren gaan open om 19:30 en 
zullen open blijven tot 23:30, lo-
catie is als vanouds de Beckart in 
Nijnsel. Dj Noud en Dj Lars draaien 
de hele avond de leukste carna-
valsmuziek om op te dansen! 

Als je tussen de 12 en 16 bent, ben 
je dus van harte welkom. Er is geen 
entree, maar wel een prijs voor de 
best verklede bezoeker! The Joy 
gaat zorgen voor een onvergete-
lijke Carnavalsparty, dus zorg dat 
jij er bij bent!

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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De laatste paar maanden hebben 
er flink wat schoorsteenbranden 
gewoed in Sint-Oedenrode. Vol-
gens de brandweer verhoudings-
gewijs meer dan in andere jaren. 
Toeval? Waarschijnlijk wel. Men-
sen met een schoorsteen moeten 
immers onderhoud laten plegen 
om bij brand verzekerd te zijn. 
Toch is het altijd goed om het ge-
heugen even op te frissen.

Een schoorsteenbrand is het ver-
schijnsel dat opgehoopt roet in een 
schoorsteen vlam vat. Hierdoor be-
staat het risico dat het hele huis in 
brand vliegt. Een dergelijke brand 
is herkenbaar aan een sterke rook-
ontwikkeling die soms ook in het 
huis terecht komt, een licht bulde-
rend geluid in het rookkanaal en 
een sterkere trek. Om dit te voor-

komen is het verstandig regelmatig 
de schoorsteen te laten reinigen 
door een schoorsteenveger. Tegen-
woordig is dat zelfs verplicht.
 
De voornaamste oorzaken van een 
schoorsteenbrand zijn: 
1.roetophoping in het kanaal
2.creosootvorming (teervorming) 
3.verbranden van te nat hout 
4. stoken van het verkeerde hout 
(harsrijk hout zoals dennen- en 
grenenhout) in combinatie met (1) 
of (2) 
5.verkeerde stooktechniek
6.te weinig beluchting 
7.verhouding kachel en kanaal 
komt niet overeen 
8.beschadigd rookkanaal
9.bouwtechnisch slecht rookka-
naal. Rechthoekige rookkanalen 
zijn moeilijker te vegen en brengen 

dus een groter risico met zich mee 
als het aankomt op schoorsteen-
branden.
 
Tegenmaatregelen
Als de brand al is ontstaan kan dit 
onder controle worden gebracht 
door een paar kilo zout in het vuur 
te strooien. Hierdoor dooft het 
vuur binnen zo'n tien minuten. 
Blussen met water is geen optie, 
de schoorsteen zal dan scheu-
ren of zelfs ontploffen. De reden 
hiervan is dat 1 liter water wordt 
omgezet in 1700 liter stoom en 
die kan de schoorsteen niet snel 
genoeg afvoeren. Daarom moet 
altijd de brandweer worden ge-
beld. Die kan tevens vanaf het dak 
een inspectie uitvoeren en met de 
ramoneur de schoorsteen blussen/
ragen. Tijdens het vegen moet de 
haard afgeschermd worden om te 
voorkomen dat de hete roetdeel-
tjes in huis terechtkomen. Ook 
worden de muren en vloerdelen 
gecontroleerd waar het rookka-
naal langs of door loopt, dit om 
een onopgemerkte uitbreiding van 
brand te voorkomen.
 
Een andere mogelijkheid om zelf 
de schoorsteenbrand te doven is 
door het rookkanaal aan de on-
derkant te dichten met een dikke 
prop van natte doeken. Eventueel 
kan deze met een passende stok 
op z'n plaats worden gehouden. 
Hierdoor stopt de trek en dus de 
toevoer van zuurstof. Het blijft 
wel raadzaam om direct daarna de 
brandweer in te schakelen.

Uw schoorsteen in brand; wat nu?!

Zevensprong 2012: striphelden gezocht!!

Op 3-4-5 en 6 juli 2012 organi-
seert Stichting de Zevensprong 
alweer voor de 26ste keer een 
kindervakantieweek voor alle kin-
deren van groep 3 en 4 uit Sint-
Oedenrode. De afgelopen jaren 
deden er ruim 300 kinderen mee 
van zowel het basis- als het spe-
ciaal onderwijs. De kerngroep is 
reeds begonnen met de organisa-
tie om ervoor te zorgen dat ook dit 
jaar weer een groot succes wordt. 
Het thema van dit jaar is Striphel-
den gezocht! 

Kerngroep / Leiding
De kerngroep is nog op zoek naar 
vrijwilligers die tijdens de week 
een groepje kinderen wil begelei-
den, maar ook de kerngroep zelf is 
nog op zoek naar aanvulling. Ben 
jij in deze week beschikbaar en ga 
je graag met kinderen om of ben 
jij het organisatietalent dat wil hel-
pen met de voorbereiding van het 

programma? Neem dan voor meer 
informatie of opgeven contact op 
met Martin van Hastenberg, 
zevensprong@xs4all.nl.

Inschrijfavond
Op dinsdagagavond 17 april vindt 
de inschrijfavond plaats van 19.30 
tot 20.00 uur in Cultureel Centrum 
Mariendael. Inschrijfformulieren 

worden begin april op school uit-
gedeeld. Voor kinderen die niet 
in Sint-Oedenrode op school zit-
ten, kan via ons e-mail adres een 
inschrijfformulier worden aange-
vraagd. Voor meer informatie ver-
wijzen wij ook graag naar de web-
site van de Zevensprong: 
www.zeven-sprong.nl.

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

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

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Zondag 5 februari zijn wij geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

Kom dan naar Erp. Daar vindt u een van de modernste en meest complete showroom in 
de regio. Met een heel groot en divers aanbod, vindt u hier de haard die bij u past.

Onze openingstijden zijn: 
Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00-17:30 uur, 
vrijdag 10:00-20:00 uur, zaterdag 10:00-16:00 uur
 
PS: Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.
Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

U wilt een haard in huis?

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

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



Woensdag 1 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe20 
showfestival in son en Breugel
Dansliefhebbers kunnen op zon-
dagmiddag 12 februari hun hart 
ophalen tijdens het Showfestival 
van de Dommelsoppers in de car-
navalstent op het Kerkplein in Son.
De entree bedraagt slechts € 3,50 
voor een complete middag show-
dans van het hoogste niveau. Ver-
schillende groepen uit de regio 
zetten hun beste beentje voor en 

krijgen een beoordeling van Cilla 
Niekoop (zij presenteert bij Om-
roep Brabant TV het programma 
Inz & Uitz en is natuurlijk bekend 
van Chipz!) en Loes Ham (danse-
res en dansdocent).

Het paviljoen gaat om 12.00 uur 
open, om 13.00 uur volgt de ope-
ning door de Dommelsoppers, 

waarna wordt gestart met de eer-
ste dans. 

Aan het programma ontvangen 
de trainsters van de deelnemende 
groepen uit handen van jeugdprins 
Maikel de Vries en jeugdprinses 
Chenna Megens en prins Addy 
van den Hurk (van C.V. de Krutjes-
rapers) de juryrapporten.

Odendael is een modern zorgcentrum waar de klant centraal staat. 
Ben jij enthousiast, spontaan en in het bezit van een diploma op 
niveau 3 of 4 (verzorgende IG, ziekenverzorgende, verzorgende of 
verpleegkundige)? Werk je graag met ouderen? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

(oproep)Verpleegkundige niveau 4
Verzorgende niveau 3
Ten behoeve van ons Zorg aan huis team. 
Aantal uren in onderling overleg.

Verzorgende IG
Voor ‘kleinschalig wonen’. Aantal uren in onderling overleg.

Verzorgende 
Voor verzorgingshuisafdeling voor 16 tot 18 uur.

Meer weten? Kijk op www.brabantzorg.eu of neem contact op met: 
Thea v.d. Velden (functies Zorg aan huis), Dorothé Nouwen 
(functie kleinschalig wonen) of Ellen Boets (functie Verzorgende 
verzorgingshuisafdeling) Telefoon: 0413-474911

Wil jij ons helpen om het leven van onze 6000 cliënten aangenamer 
en makkelijker te maken? Bij BrabantZorg bied je, samen met 
4800 collega’s en 1900 vrijwilligers, elke dag wonen, zorg en welzijn 
op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 
de Bommelerwaard.

Werken bij BrabantZorg - 
Odendael St. Oedenrode

Odendael biedt een thuis aan 
bewoners en hun families
“Al dertig jaar mag ik ervoor zorgen dat bewoners een 
prettige oude dag hebben.”

“Ans Vervoort is verzorgende/CCP-er en werkt al meer dan dertig 
jaar in Odendael: “En nog altijd vind ik mijn werk geweldig. Je kunt 
het verschil maken voor mensen en dat geeft enorme voldoening. 
Ik kom zelf uit Sint - Oedenrode en ontmoet hier veel nieuwe be-
woners die ik voorheen al kende. Dat schept een band. Ons team 
bestaat uit medewerkers die al heel lang in het vak zitten zoals ik 
en jonge verzorgenden. Dat houdt de dynamiek erin; we kunnen 
van elkaar leren. Sowieso gaat ons team voor elkaar door het vuur 
en dat merken de bewoners ook. Na al die jaren vind ik het nog 
altijd heerlijk een luisterend oor te kunnen zijn en bewoners zich 
thuis te laten voelen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste!”

Kim van Doremalen, leerling verzorgende, herkent dit: “De band 
die je opbouwt met bewoners is bijzonder. 
Ik geniet van het luisteren naar mensen. 
Maar bewoners hebben ook belangstel-
ling voor mij. Dat is erg leuk. Als leerling 
voel ik me goed begeleid door mijn col-
lega’s. Ik ben hier niet alleen leerling, nee, 
ik ben Kim en tel mee in het team. Dat 
stimuleert enorm. Als ik klaar ben met 
mijn opleiding en ik krijg de kans hier te 
komen werken, dan zal ik geen moment 
twijfelen. Wat mij betreft was het al zo ver.”

Odendael heeft een breed aanbod van dienstverlening 
(zowel thuiszorg, verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg) 

en heeft vacatures voor: 
·Verzorgenden ( niveau 3 en IG)

·Inval en oproepkrachten
·Vakantiekrachten

·Activiteitenbegeleider/coördinator (24-32 uur)
·Vrijwilligers voor ondersteuning van alle activiteiten

“We hebben iets moois neergezet met 
ons goedlopend verenigingsleven.”
“We hebben binnen Odendael een groot verenigingsleven”, zegt 
vrijwilligerscoördinator Willeke van Weert. Dit is toegankelijk voor 
bewoners, maar ook voor 55-plussers van buitenaf. Momenteel 
hebben we 140 mensen uit Sint - Oedenrode en omgeving die 
ons weten te vinden voor leuke activiteiten, zoals koersballen en 
uiterlijke verzorging. Dat is een perfecte combinatie. Zo halen we 
buiten naar binnen. De bewoners blijven zo deel uitmaken van de 
gemeenschap en kunnen oude contacten aanhouden of hernieu-
wen. Het is erg leuk om te zien dat het verenigingsleven mensen 
bij elkaar brengt. Ik mag hiervoor de spin in het web zijn. Als ik 
hoor dat mensen zeggen dat er hier zoveel keuze is, dan geniet ik.” 

Ook activiteitenbegeleidster Petrie Kluijtmans is enthousiast over 
haar werk in het activiteitenteam. “Ik werk op de groepszorg en 
zie wat deelnemen aan activiteiten met mensen kan doen. Je kunt 

mensen stimuleren en zelfs uit een isole-
ment halen. Als mensen eenmaal deelne-
men is de drempel ook lager om andere 
dingen te gaan doen. Dat is prachtig om 
te zien. Je bouwt zo een goede band op 
en dat is belangrijk. Ik doe dit werk nog 
niet zo heel lang, maar heb er bijna spijt 
van dat ik niet eerder ben gestart. Bewo-
ners van het leven laten genieten door 
activiteiten is het mooiste werk dat er is !”

Ans Vervoort

 Petrie Kluijtmans

Willeke van Weert

Kim van Doremalen

Odendael  
Odendael 1, 5492 CT Sint-Oedenrode

Tel: 0413 -  474 911 

Odendael 1, 5492 CT Sint-Oedenrode, Tel: 0413 -  474 911 

www.CentralPointBrabant.nlwww.CentralPointBrabant.nl www.CentralPointBrabant.nlwww.CentralPointBrabant.nl

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij per direct een:

Vrachtwagenchauffeur (full-time)

functie-eisen: 
- In het bezit van rijbewijs voor vrachtwagen met aanhanger;

- Flexibel in werktijden (dag/nacht transport).

Wanneer u interesse heeft in bovenstaande vacature,  
dan kunt u contact opnemen met onderstaand adres. 

Central Point Brabant
Liempdseweg 31

5492 SM Sint-Oedenrode
Mob. 06-51803431

www.centralpointbrabant.nl

Vacature

PersoNeel

Vervolg voorpagina

Kijkje in muzikale keuken van showkorps Brabantband
De kans dat Sjoerd weer bij de 
Brabantband terug komt is klein. 
Hij woont immers in Gelderland. 
Toch levert een dergelijke open 
repetitiedag misschien wel an-
dere leden op. “Dat zou wel mooi 
zijn”, glimlacht Wilbert Mark-
graaf, lid van het korps. “Het is de 
eerste keer dat we deze dag geor-
ganiseerd hebben. We hopen dat 
het wat leden oplevert, maar het is 
vooral ook voor de gezelligheid.” 

Voor de hele vereniging is het te 
hopen dat zich nog wat muzikan-
ten aansluiten. Misschien kunnen 
ze dan weer eens deelnemen aan 
een Taptoe. In de pauze van de 
repetitiedag lieten ze beelden uit 
2008 zien van een Taptoe in Sint-
Oedenrode. Daar stal het show-

korps de show voor een groot 
aantal toeschouwers. De huidige 
muzikanten zouden graag weer 

eens aan een dergelijke demon-
stratie deelnemen. Mogelijk was 
deze open dag de eerste aanzet.

Wilt u de regie over uw zorg in eigen hand nemen?
AlertZorg helpt u hierbij van A tot Z. 

Loopt u gerust eens binnen of 
bel voor informatie 0413-841957
Eerschotsestraat 12 
(in de voormalige Rooise Salon)
www.alertzorg.nl

Hulpmiddelen aan huis geleverd.
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Hulpmiddelen aan huis geleverd.

Verzorgenden / Verpleegkundigen
Parttime werken tijdens schooluren? 

Wij zijn op zoek naar collega’s die ons team willen 
versterken. PGB thuiszorg, ervaar onze dienstverlening. 

Meer weten? Neem gerust even contact met ons op.

Stichting Alertzorg 
tel: 0413-841957 of mail: info@alertzorg.nl

 Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12

5491AC Sint Oedenrode
tel. 0413-841957 - mob. 06-53980218

www.alertzorg.nl

Het complete archief 
online

www.demooirooikrant.nl
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De groei van 
Facebook en 
twitter

Kun je al je vrienden niet meer op Hyves terugvinden? Dat zou kunnen 
want de populairiteit van Facebook zal ook in 2012 verder toenemen. 
Facebook wordt een steeds  belangrijkere nieuwsbron. In 2012 zullen 
er wereldwijd 1 miljard(!) mensen van deze dienst gebruik maken. Door 
de samenwerking tussen eBay en Facebook wordt Social Commerce 
ook steeds sterker. Dit is het stimuleren en genereren van verkoop met 
behulp van social media. Hierover later dit jaar meer. 

En dan Twitter. Het gebruik van Twitter, in Rooi en heel Nederland, 
neemt ook een enorme vlucht. Ik zal jullie niet vermoeien met nog meer 
getallen maar het gebruik neemt snel toe. Maar wie moet je nu volgen 
en wie niet? Tijd dus om daar eens aandacht aan te gaan besteden. 

Twtrland is een oplossing die handig inspeelt op deze vraag, want het 
is onmogelijk om zelf alle tweets terug te lezen. Twtrland is een tool 
waarmee je profieldetails kunt filteren zodat je zelf kunt beoordelen of 
iemand het waard is om te volgen.

Het grote doel is: beslissen of je iemand gaat volgen. Dit gaat niet over 
vrienden die je in reallife kent, maar personen waarin je interesse zou 
kunnen hebben gezien je organisatie of hobby’s. Dit is lastig te beslis-
sen op de laatste 10-15 tweets die iemand heeft gestuurd of de avatar 
(profielfoto). Twtrland duikt dieper in de geschiedenis en maakt hier een 
overzicht van, zodat je eenvoudig in één oogopslag kunt kiezen wie je 
wilt volgen of wie juist niet. Handig toch? 

Ben je een lezer maar een absolute non-twitteraar? Geen probleem, ook 
voor jou is deze tool inzetbaar. Er is veel waardevolle publieke informatie 
te halen over een persoon of bedrijf op twitter. Deze is echter niet be-
schikbaar. Twtrland maakt deze informatie begrijpelijk en toegankelijk. 
Het is heel makkelijk. Ga naar de website van twtrland vul de naam in 
van degene waarvan je wilt beslissen of je deze wilt volgen en een over-
zichtelijk profiel verschijnt op de pagina.

Sint-Oedenrode
SOCIAL MEDIA

culturele Dag KBo sint-oedenrode 

Op woensdag 15 februari 2012 
wordt een aantrekkelijk middag- 
en avondprogramma gepresen-
teerd dat in het teken van Carna-
val staat. Dit alles vindt plaats in 
de Ontmoeting van Odendael.

Vele artiesten van eigen bodem 
zullen deze dag verzorgen. Pre-
sentatie is in handen van Wil v.d. 
Linden. Het Seniorenorkest  Dom-
melvolk zal voor de muzikale be-
geleiding zorgen. De Culturele 

dag is bestemd voor alle KBO Le-
den van Olland, Boskant, Nijnsel 
en Sint-Oedenrode-Centrum. De 
middag en avond staan bol van de 
carnavaleske optredens. Kletsers, 
maar ook dans en zang komen 
voorbij. Kortom, een gezellige dag 
voor alle KBO-leden!

De kaartverkoop vindt plaats op 
vrijdag 3 februari van 10.00 tot 
11.30 uur. Ook  in Odendael. Kos-
ten € 6,50. Middagvoorstelling 

Aanvang: 14.00u. Avondvoorstel-
ling: Aanvang: 19.00u

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd. Ook Jeugdprins 
Kevin en Prins Frans Pap d’n derde 
van Papgat met hun gevolg zullen 
de aanwezigen met hun bezoek 
vereren De gezamenlijke KBO’s in 
Sint-Oedenrode heten U van harte 
welkom. 
Graag tot ziens op 15 febr. a.s.

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

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

Open Huis
zat. 4 februari, 11.00 – 12.30 uur

Schoor 5a, Sint-Oedenrode

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
www.dekoningmakelaardij.nl

OPEN HUIS: 
zaterdag 4 februari van 11.00 tot 15.00 uur.

Sint Oedenrode, 
Van Rijckevorsel 
van Kessellaan 29
Uitgebouwde en goed onder-
houden, nabij het centrum 
gelegen tussenwoning met 
berging en mog. tot bijkopen 
garagebox. Indeling: Hal met 
toilet. Ruime woonkamer 
in Z-vorm. Dichte keuken. 
Verdieping: 3 slaapkamers en 

fraaie badkamer. Verdieping 2: vaste trap naar zolder en slaapkamer 4. 
Achtertuin met achterom. Kom deze ruime woning eens bekijken! 
Bouwjaar 1969, Perceel: 134m2, Inhoud: 370m3. 

Vraagprijs: € 212.500,-- k.k.

onderdeel van de Van Kuringe Adviesgroep Koninginnelaan 1-a 
Sint Oedenrode, Tel: 0413-474933 www.vankuringemakelaardij.nl

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

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

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

Vrijstaand woonhuis met garage en 
aangebouwde slaapkamer met bad-
kamer, bijgebouwen en weiland.

Algemeen:
Op prima locatie gelegen, geheel vrij, 
grenzend aan Dommel en tegenover 
natuurgebied Vressels Bos. 
Diverse mogelijkheden zoals wonen 
met mantelzorg  en kantoor, praktijk 
of bedrijf aan huis.
Bijgebouwen ca 240 m2. Perceel-

oppervlakte 93 a 95 ca.
Met evt. verkoop eigen 
woning is rekening 
gehouden in de oplevering.
Kijkdagen: 3 maart en 17 maart a.s., 
telkens van 14.30 tot 16.00 uur.
Inschrijven is mogelijk tot 25 april 
2012 uiterlijk 16.00 uur.
Contactpersoon: Theo van Krieken 
06-51566910
Brochure met de voorwaarden 
verkrijgbaar bij:

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
SINT-OEDENRODE  VRESSELSEWEG 12

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

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

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

te KooP BiJ iNschriJViNG
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MET VOLLE MOND....
Bob 2
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Geweldige herinneringen bewaar 
ik aan de vakanties op het schip 
“De Dankbaarheid”, vaak ook 
met andere vrienden die meer dan 
gastvrij door Henny en Bob wer-
den ontvangen. Zo waren daar 
onze Zwitserse brouwersvrienden 
die vanuit hun Jeep als eerste een 
geweldige hoeveelheid bier aan 
boord brachten, daarna kwam de 
rest. Wij voeren een rondje Ijssel-
meer via de randmeren en lieten 
hen Nederland vanuit een perspectief zien zoals maar weinig toeristen 
dat krijgen. Max en zijn vriend René zaten een groot deel van de dag 
op het dek en verzonnen gegronde redenen om een biertje tot zich 
te nemen. Zodoende spraken zij van “ein Sluizenbier, ein Anmehrbier, 
oder ein Abfahrtbier. De voorraad slonk zienderogen en daarmee ook 
de vaardigheid bij het aanleggen en het vastmaken van de touwen. 
Hoogtepunt voor hen was het moment waarop Bob op de Wierin-
gervaart zijn schip langs een beroepsvisser manoeuvreerde en wij een 
emmertje verse stoofaal voor een luttel bedrag aan boord mochten 
hijsen. Culinair expert Van de Kamp zou dat klusje wel eens klaren 
en schepte daartoe ’n paar flinke lepels zout op de kronkelende pa-
ling, om die glibberige slijmlaag op te lossen natuurlijk. Toen zette ik 
de emmer onder de kraan en liet er water inlopen. Dát had ik echter 
niet moeten doen: de palingen schoten met een raketvaart meters 
de kombuis in, achter het fornuis, achter de kasten, achter de bank, 
en dat terwijl mevrouw Van de Kamp alles net een goede poetsbeurt 
had gegeven. Die werd er dus niet vrolijker op en wij probeerden met 
alle macht die gladde jongens bijeen te graaien. Eenmaal in de emmer 
verzameld hebben we ze boven op het dek de kop afgesneden en 
veelvuldig schoon geschraapt, waarna we nog een uur bezig waren 
om daar de zaak al schrobbend op te ruimen. Verser kon je natuurlijk 
niet hebben, dat wel.

Bob was een ras-Amsterdammer, gepokt en gemazeld in de oude 
buurten en barstend van de typische humor. Toen wij samen in de 
stuurhut stonden - het was hartje zomer en er was veel recreatiever-
keer op het water – zagen wij in tegenovergestelde richting een fraai 
zeiljachtje aankomen. Onze aandacht ging echter uit naar iets wat op 
het voordek uitgestald lag. Het was in ieder geval blond, topless en 
met een miniscuul bikinibroekje. Toen deze hemelse aanblik ons reeds 
ver was gepasseerd en wij onze nekwervels weer in normale positie 
moesten brengen, kruisten onze blikken elkaar en zei Bob met uitge-
streken smoel: “Mooi bootje, hè Piet?” 

Nadat het jongerenproject was gestopt kregen Bob en Henny een vas-
te ligplek in een zijkanaal van het Noordzeekanaal, een mooi stekkie 
met uitzicht over de polder. ’n Paar boten verderop woonde H. met 
zijn vrouw en zij dronken samen met onze vrienden wel eens een bor-
rel in het plaatselijke café. Op ’n keer vertelde H. dat hij vrienden had 
in de “off-shore” en dat hij zodoende tax-free aan sterke drank kon 
komen, met name Remy Martin VSOP. Dat was niet aan dovemans 
oren gericht en Bob en ik namen wel een paar dozen van hem af. 
Mijn verbaasde schoonvader kreeg er zelfs twee op zijn verjaardag. Bij 
wijze van spreken dronken we cognac uit limonadeglazen en na enige 
tijd belde ik Bob of hij weer eens wilde informeren. Toen kwam de 
aap uit de mouw: H. zat vast. Hij had alles gestolen, met een maatje 
diverse kraken gezet in opslagloodsen. En dan te bedenken dat een 
plaatselijke “diender” ons nog geholpen heeft met uitladen………

Pannetje stoofaal (4 personen)
12 stoofaaltjes (vraag uw visboer)
½ citroen, 1 glas droge witte wijn
100 gram roomboter
1 bosje platte peterselie, een eetlepel dragonblaadjes
Peper en zout
Maak de aal goed schoon onder de kraan. Laat het vel zitten. Snijd ze 
in stukken van 5 cm. Smelt de boter in bijv. een hapjespan maar laat 
niet bruin worden. Doe de stukken aal er bij, peper en zout erover, 
en voeg het sap van de citroen en de witte wijn erbij. Doe het deksel 
er op en laat zachtjes stoven, ca. ’n kwartiertje. Voeg op het laatst de 
fijngehakte peterselie en dragon toe. Lekker met knapperig vers bruin 
brood om te soppen.

Op dit moment weet ik eerlijk gezegd niet hoe het staat met de le-
verbaarheid van paling en aal in het algemeen, dus informeer bij uw 
visboer.

theaterkoor rooi zoekt nieuwe 
deelnemers

Het grote succes van de musical 
Droomhuis ligt bij iedereen nog 
vers in het geheugen. Nu gaat het 
Theaterkoor Rooi starten met de 
voorbereidingen voor een nieuwe 
productie. De contouren van deze 
productie liggen al vast. Het be-
looft weer een sprankelend spek-
takelstuk te worden met veel zang 
en dans. De artistieke leiding is 
wederom in handen van Mario 
Lamers (koordirectie) en Maureen 
Mitzer (koorregie).

Na Droomhuis kreeg het theater-
koor veel verzoeken binnen om 
deelnemer te kunnen worden. Nu 
is het daarvoor het moment! Het 
theaterkoor wil namelijk aan het 
begin van de nieuwe productie ie-
dereen de gelegenheid geven om 

deelnemer te worden. Dus heb je 
zin om samen met een grote groep 
andere koordeelnemers en orkest-
leden anderhalf jaar toe te werken 
naar een geweldige voorstelling, 
geef je dan nu op. Dat kan via een 
mailtje met naam, adres, vermoe-
delijke stemsoort en geboorteda-
tum naar 
secretariaat@theaterkoorrooi.nl. 
Vervolgens zul  je uitgenodigd 
worden voor een stem- en bewe-
gingstest op zaterdagochtend 3 
maart a.s. 

Het theaterkoor repeteert iedere 
dinsdagavond. De deelnemersbij-
drage is naar verwachting 
€ 15,- per maand. Meer informatie 
en contactgegevens vind je op de 
website: www.theaterkoorrooi.nl

mathieu Dirven Koffieconcert met het Gioia Kwartet
Op zondag 5 februari Kasteel Hen-
kenshage Laan van Henkenshage 
1 in Sint-Oedenrode. Op het pro-
gramma staan het strijkkwartet nr 
9, D 173 (1815) van Franz Schu-
bert en het kwartet nr 5 opus 9 
(1873) van Antonin Dvořák.

Het strijkkwartet Gioia wordt ge-
vormd door Eefje Shkulpio - van 
Huijkelom – viool, Adeline Mari-
nelli - van Campen – viool, Jan de 
Wit - altviool en Ulrich Mangold – 
cello; Vier muziekliefhebbers, allen 
geschoolde amateurs en afkomstig 
uit de omgeving van Eindhoven 
die de vreugde van het samenspe-
len in kwartet met hun publiek wil-
len delen. 

De verbindende factor en de oor-
sprong van het Gioia Kwartet is en 
blijft het Symfonie Orkest Eind-
hoven (voorheen het Helikon Or-
kest). Het Gioia Kwartet verzorgde 
optredens o.a. in de Ridderzaal 
van het Kasteel van Heeswijk, in 

het Kasteel van Geldrop en Heeze 
en voor de Kunstkring De Kem-
pen. Op dit moment hebben zij 
als kwartet al meerdere malen les 
gehad van Wikkie Vis. Het Gioia 
Kwartet treedt uitsluitend op voor 
een luisterend publiek. 

Organisatie: Cultureel Platform in 
samenwerking met het Roois Kul-
tuur Kontakt.

Entree € 6,50 consumptie inbegre-
pen. Aanvang 11.30 uur.

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

PREaDICT VOF
Personeelsjuridische-, administratieve- en fiscale dienstverleners

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING JAAR 2011 VOOR PARTICULIEREN 

Uw belastingaangifte IB/PV over het jaar 2011 snel en vakkundig verzorgd met professionele 
aangifteprogrammatuur en tegen een scherpe prijs? Dan bent U bij ons op het juiste adres. 
Op verzoek komen wij bij U aan huis. U ontvangt van elke aangifte een uitgebreid rapport.

De kosten bedragen (inclusief 19% btw):
Enkelvoudige aangifte IB/PV                                      €   71,40
Gezamenlijke aangifte IB/PV fiscale partners         € 113,05
Toeslag voor bezoek aan huis incl. reiskosten         €   29,75
Aanvraag of wijziging toeslagen worden gratis verzorgd i.c.m. aangifte IB/PV.

Informatie en afspraak
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak: 

bel Gerard van Kollenburg (adviseur/vennoot) onder nummer 06-51879567

Meidoornstraat 7, 5492 EC Boskant (Sint-Oedenrode)
Telefoon 06-51879567 email: preadictvof@gmail.com

KvK nr 17148615  BTW: NL-8109.41.351.B.01
BECON-geregistreerd belastingconsulent

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

wintercollectie 
NU 70 % 
KORTING

Nieuwe collectie 
is binnen, 

tot 18 februari 

20% korting 
op nieuwe collectie
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Prins Frans officieel uitgenodigd

Komende zaterdag weer vrolijke boel tijdens de Kapellenavond

Het jaarlijkse Kapellenfeestje staat 
weer voor de deur. Aanstaande 
zaterdagavond barst de 27e Ka-
pellenavond los in zalencentrum 
De Beurs. De gezelligheid staat 
tijdens deze muzikale bijeen-
komst voorop, maar de meeste 
deelnemers strijden ook mee om 
de blèrcup. Een prestigieuze be-
ker die wordt gewonnen door de 
kapel die het meest innovatieve 
lied kan bedenken. Op een catchy 
deuntje natuurlijk! 

In totaal herbergt Rooi twaalf 
blaaskapellen. Op Tiona en de Ol-

landse Dorpskapel na doet ieder-
een aankomend weekend mee. 
Acht muziekgroepen strijden mee 
om de blèrcup. “Het is allemaal 
enkel en alleen met een kapel-
lenavond begonnen”, aldus Har-
rie Passier, al negen jaar voorzitter 
van de commissie Kapellenavond. 
“Daarna werd het idee geopperd 
om de blèrcup in te voeren. Dat 
was meteen een groot succes. Wat 
veel mensen niet weten is dat de 
avond niets te maken heeft met 
Stichting Papgat. Het wordt hele-
maal door ons en de kapellen ge-
organiseerd. Natuurlijk altijd in sa-

menwerking met Peter en Joke van 
De Beurs. Het is erg jammer dat het 
de laatste keer wordt onder hun 
hoede. Het is namelijk altijd voor-
treffelijk gegaan.” Dat het feest bij 
De Beurs hoort, is te merken wan-
neer de winnaars van de cup bij het 
terugbrengen van de wisselbeker 
een klein aandenken krijgen dat 
‘het Beurstrofeetje’ heet.

Hoewel Stichting Papgat geen 
vinger in de pap heeft als het om 
dit muziekfestijn gaat, is de Prins 
meestal wel aanwezig. “Raar ge-
noeg altijd zonder uitnodiging, 

maar daar ga ik 
verandering in 
brengen”, lacht 
Passier een paar 
dagen voor het 
jaarlijkse Papgatdiner bij Wollerich. 
Deze vond dinsdagavond plaats en 
daar kreeg Prins Frans uit handen 
van de voorzitter de allereerste of-
ficiële uitnodiging voor een Prins 
aller tijden. 

Ook dit jaar zal Zijne Koninklijke 
Hoogheid dus weer aanwezig 
zijn tijdens de avond vol muzikale 
hoogstandjes. Hij kan dan zelf er-
varen hoe muzikaal Sint-Oeden-
rode is. Passier: “Rooi is enorm 
muzikaal. Er zijn veel kapellen en 
een aantal muzikanten komt van 
een goede stal. Zij nemen dan ook 
de rest op sleeptouw. Tijdens de 
kapellenavond zullen zo’n twee-
honderd muzikanten hun bijdrage 
leveren. Er worden wel eens de-
zelfde nummers gespeeld, maar 
iedere kapel geeft daar weer een 
eigen draai aan. Dat vind ik mooi 
om te zien. Ik word altijd erg vrolijk 
van deze muziek.”
 

een unieke 
carnavalsfamilie
Vorige week werd Dora van Has-
tenberg-Bekkers bekroond met 
de Cees van Rossum Papgatprijs 
2012. Niet iedereen weet dat Dora 
uit een echt carnavalsnest komt. 
Deze vermelding van Dora is niet 
de enige van haar familie in de 
roemruchte geschiedenis van Pap-
gat. Haar oudste broer Piet was 
namelijk vijf jaar tonpraoter in 
Papgat. Hij werd zelfs kampioen 
van de Meierij. Ook mocht hij zich 
in 1984 Prins Piet Pap II noemen. 

Broer Rien Bekkers is al dertig jaar 
tonpraoter en ook nog eens Prins 
van Papgat geweest. Dat was al-
weer in 1998. Als tonpraoter won 
hij erg veel prijzen. Drie keer werd 
hij zelfs Brabants Kampioen. De 
man van Dora, Johan van Hasten-
berg, won de Cees van Rossum 
Papgatprijs in 2000. Ook is hij al 
44 jaar bestuurslid van de jubile-
rende Lepkes. Van boven tot onder 
is hij een brok carnaval. Er was nog 
geen gezin in Rooi dat twee Prin-
sen voortbracht en ook nog eens 
twee Cees van Rossum Papgatprij-
zen! (met dank aan Piet Bekkers)

Prins en Adjudant in bubbelbad 
aan het pand

Een aantal weken geleden ston-
den prins Frans en adjudant Hans 
in dit weekblad. Niet bepaald om 
een onprettige reden. Ze werden 
namelijk skôn gemaakt door twee 
skôn dames. Hans beloofde daar-
na dat hij de foto zou uitvergroten 
om aan zijn pand langs de snelweg 
te hangen. Dat is afgelopen week 
gebeurd. Nu maar hopen dat de 
automobilisten niet teveel worden 
afgeleid!

Papgatvlaggen

€ 11,-
Vlag mee 

met 
carnaval!

Verkrijgbaar bij:
‘t Paperas 

DeMooiRooiKrant
Forum Bouwmarkt

nog 24 dagen
tot carnaval 

nog 24 dagen
tot carnaval 
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‘rooise Zooi’ neemt carnavalsplaat op voor goed doel

‘Bij de knoptoren geboren’, zo heet 
de nieuwste Rooise carnavalshit 
van ‘Rooise Zooi’. Een clubje pret-
tig gestoorde zangers en muzikan-
ten nam vorige week de plaat op. En 
kan het kan nu al gezegd worden… 
Het is een echte Rooise kneiter die 

straks luidkeels meegezongen zal 
worden in de kroegen van Papgat. 
De opbrengsten uit de verkoop van 
de cd gaan naar een goed doel.

Rob van Goethem (tekst, muziek 
en zang), Toon Oerlemans, Bas 

van Turnhout (zang) en Arno de 
Leijer vormen samen ‘Rooise Zooi’. 
Van Goethem, een professioneel 
muzikant, heeft de tekst geschre-
ven. De backing vocals bestaan, 
behalve Oerlemans en De Leijer, 
verder uit Jeanne van der Rijt en 

Ria Toonen. Het goede doel wat 
de artiesten steunen is Stichting 
SidebySide. De volgende onder-
nemers stelden daarom hun dien-
sten of een bedrag ter beschikking: 
JMS Productions, café ’t Pumpke, 
DeMooiRooiKrant, MooiRooi.nl 
en MK2. Daarvoor is ‘Rooise Zooi’ 
ze erg dankbaar.

Stichting SidebySide 
Stichting SidebySide werkt samen 
met lokale ondernemers in regio 
Veghel voor het opzetten van pro-
jecten voor mensen met een be-
perking. Niet iedereen is hetzelfde 
en niet iedereen kan hetzelfde. 
Stichting SidebySide heeft daarom 
verschillende vormen van zorg. 
Onze hulp draagt bij aan iedere 
individuele cliënt als het gaat om 
zorg, wonen, werken, leren, dag-
besteding en welzijn.
Stichting SidebySide zorgt ervoor 
dat mensen met een verstandelijke 
beperking, laag inkomen, …. ge-
lukkig kunnen zijn en het beste uit 
zichzelf kunnen halen. Side by Side 
werkt door middel van signalering 
en indicatie bij de doelgroep en 
eventueel op verzoek van de met 
de stichting samenwerkende orga-
nisaties. Het aanvragen van zorg 

bij Stichting SidebySide begint met 
een oriënterend gesprek. Door sa-
menwerking tussen Stichting Soul-
mates en Brownies & Downies, 
beiden te Veghel, is de Stichting 
SidebySide tot stand gekomen.

inSiders
Als inSider wordt de organisatie 
toegevoegd aan onze inSider pa-
gina op onze website 
(www.stichtingsidebyside.nl), ook 
uw logo wordt aan de rechterkant 
van deze website getoond. Uiter-
aard gaat het niet het daar niet om, 
u wordt in staat gesteld om met 
een kleine gift een ander te helpen.

inSider worden?
Om inSider te worden kan de or-
ganisatie/ het bedrijf een gesprek 
aangaan met een contactpersoon? 
Hiervoor kan naar onderstaand 
telefoonnummer gebeld worden.  
Ook kunt u binnen lopen binnen bij 
Brownies & Downies 
(Kofferen 1 
5492 BL Sint Oedenrode & 
Deken van Miertstraat 1 
5461 JN Veghel) of 
Stichting Soulmates 
(Rembrandtlaan 4 
5462 CH Veghel).

De Bloasplekkers doen weer mee met de Kapellenavond

De belangrijkste avond voor Papgat

Komende zaterdag is het weer zo-
ver, voor de 27e keer beneden in 
de grote zaal van De Beurs: Kapel-
lenavond. Op muzikaal gebied is 
dat de belangrijkste avond voor 
Papgat. Dat geldt in ieder geval 
voor de diverse Kapellen, waar-
onder ook De Bloasplekkers. Zij 
doen al mee vanaf het allereerste 
begin. DeMooiRooiKrant sprak 
met Jan van Lieshout en Rob Kan-
telberg, beiden enthousiast lid 
van De Bloasplekkers.
Door: Ria Balk

Waarom doen jullie al zo lang mee?
“Het is erg leuk”, vertelt Rob Kan-
telberg. “Het is opgestart door de 
vorige generatie en het hoort er elk 
jaar gewoon weer bij. De Bloasplek-
kers was toen, met een paar andere 
clubs, de eerste die eraan meedeed. 
Het is een mooie avond voor men-
sen die van muziek houden en van 
Carnaval. De Prins en adjudant zul-
len er ook weer zijn, samen met de 
Raad van elf en de dames natuur-
lijk, en ook de Dansmariekes.” 

Wat houdt de Kapellenavond pre-
cies in?
Jan van Lieshout: “Je kunt het ver-
gelijken met het songfestival. Iede-
re kapel moet zo’n twintig minuten 
blazen, oftewel zo’n vijf à zes lied-
jes. Het derde liedje moet het zijn; 
een zelfgeschreven liedje waarmee 
je dingt naar de Blèrcup. Alle ka-
pellen worden gejureerd door ju-
ryleden buiten Rooi, om belangen-
verstrengeling tegen te gaan. Het 
is nog best veel werk om de juiste 
mensen daarvoor te vinden. Zij 

krijgen ook de tekst van het liedje, 
want zingen hoort, ook al doen we 
dat normaal eigenlijk niet. Dat is al-
leen voor op die avond. Het heet 
niet voor niks de Blèrcup. Rob: Elke 
club wordt in het begin aangekon-
digd door presentator Fred, waarna 
ze spelend binnenkomen. Als alle 
kapellen er dan eenmaal zijn, dan 
halen we gezamenlijk Prins Frans 
Pap d’n Derde, met zijn adjudant 
en het hele gevolg binnen onder 
begeleiding van ‘Willem Papbuik’. 
Daarna kan de strijd beginnen.”

Hoe vaak oefenen jullie met De 
Blaosplekkers?
Jan: “Eén keer per week het hele 
jaar door: bij Fred op de Cam-
ping. Daar vieren we dit jaar voor 
de elfde keer carnaval. Daarnaast 
gaan we naar allerlei activiteiten: 
kapellenfeesten, wijn- en (bock)
bierfeesten, maar ook o.a. de wan-
del4daagse in Nijmegen. We zijn 
een gezellige club, met leden van 
18 tot 78 jaar, en zelfs een kleine 
‘gastblazer’ van 8 jaar. Zijn opa en 
oma zijn ook blazer.” Met de toe-
komst zit het dus wel goed, al kun-
nen ook De Bloasplekkers best nog 
extra leden gebruiken.

Wat maakt de avond dit jaar bij-
zonder?
“Het zal de laatste keer zijn bij Peter 
de Koning. Het is volgend jaar vast 
nog in de Beurs, maar dan niet bij 
Peter, want hij gaat natuurlijk stop-
pen”, aldus Rob. Verder durven 
de muzikanten nog niet zoveel te 
zeggen. Het optreden van De Bloas-
plekkers zal weer bijzonder zijn. Ze 
hebben iets in petto, maar dat hou-
den ze liever nog even geheim. Wilt 
u het weten? Ga dan zaterdag 4 fe-
bruari naar de Kapellenavond in de 
Beurs. Vanaf 19.00 uur is iedereen 
welkom en de entree is gratis.

receptie bij de jarige lèpkes geheel in stijl CC de Lèpkes uit Boskant bestaan 
dit jaar 44 jaar en dat mag gevierd 
worden. Afgelopen zondag vond 
in De Vriendschap – het thuishonk 
van de vereniging – de receptie 
plaats. Geheel in stijl, 85% van 
de kleuren in de grote zaal wa-
ren groen of oranje. Het was een 
groot feest en de carnavalsclub 
onthaalde met een brede lach alle 
bevriende verenigingen.

De Klôtjes, de Heikneuters, de Plek-
kers, d’n Egelantier, Strikse Los, de 
oud-adjudanten, de Raad van Elf 
met prins Frans en adjudant Hans en 
nog veel meer carnavalsverenigin-
gen en andere gerelateerde groepen 
uit Sint-Oedenrode kwamen een 
bezoekje brengen aan de jarige Jop-
pen. Eén voor één werden ze ont-
haald door het bestuur van De Lèp-
kes, die gretig handen stonden te 
schudden op het versierde podium. 
Ze ontvingen honderden gelukwen-

sen en een aantal ludieke cadeaus. 
Joan van Hastenberg – de verper-
soonlijking van De Lèpkes – was 
(of hij wilde of niet) het stralende 
middelpunt van de feestvreugde. 
Al die jaren is hij bij de club betrok-
ken geweest. Hij heeft de club zien 
groeien, zien slinken en weer zien 
groeien. Jarenlang heeft hij zich in-
gezet om er ieder jaar met carna-
val weer een feestje van te maken. 
Mede dankzij Joan is de Boskantse 
club de carnavalsvereniging die het 
nu is. Daarom kreeg hij uit handen 
van vorst Harrie Vulders de Gouden 
Paplepel overhandigd. Een zeer eer-
volle prijs in Papgatland.

De receptie was een groot succes. 
Gezellig druk, een lekker biertje, een 
vrolijke boel. Dit beloofd wat voor 
het nakende carnaval. Behalve deze 
receptie hebben De Lèpkes nog veel 
meer in petto, maar dat zal de ko-
mende carnaval wel duidelijk worden. 

nog 17 dagen
tot carnaval 

nog 17 dagen
tot carnaval 
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Gedeelte opbrengst naar Stichting Kiva

Nog een keer ‘Jan Bosch in ’t Pumpke’

Jan Bosch is een legende in Sint-
Oedenrode. Tientallen jaren lang 
was hij uitbater van het gelijkna-
mige café, gevestigd waar nu café 
’t Pumpke is. Een aantal genera-
ties Rooienaren zijn er regelmatig 
geweest om een gezellige avond 
uit te vieren. Het waren legenda-
rische avonden, die nog diep in 
het geheugen zitten van al deze 
mensen. Die tijden gaan weer 
herleven. Op zaterdag 3 maart, 
vanaf 19.30 uur, vindt het eve-
nement ‘Jan Bosch in ’t Pumpke’ 
plaats. Een gedeelte van de op-

brengst gaat naar Stichting Kiva.

Het idee kwam van Mechthild de 
Leijer. Vroeger een vaste klant bij de 
inmiddels overleden Jan Bosch en 
nu regelmatig te gast in ’t Pumpke 
van Rob de Vries. Ze legde hem het 
plan voor van de reünie en direct 
was hij enthousiast. Vooral ook om-
dat het een ouder/kind festijn moet 
worden. Kinderen van de oud Jan 
Bosch-gangers, die nu in ’t Pumpke 
uitgaan zijn van harte welkom. Het 
zal een nostalgische avond worden. 
Naast cd’s of een computer, ook 

echt krakende muziek vanaf een vi-
nyl plaat. Met achter de platenspe-
ler dj’s van weleer, zoals Harrie Pas-
sier, Hans van Vloed, Jos de Leijer, 
en Kees Groot-Kormelink. Ook het 
‘oude’ personeel wordt weer van 
stal gehaald, al dan niet in een ac-
tieve rol. Dora en Peter staan weer 
achter de bar en o.a. Jan Heijn van 
den Broek zal komen oberen. Ook 
een aantal huidige personeelsleden 
zullen die avond meehelpen. Zonen 
en dochters van de ‘Jan Bosch ge-
neratie’. Dat wordt gezellig ouwe-
hoeren over vroeger en meezingen 
met oude platen. 
Een gedeelte van de opbrengst 
gaat naar Stichting Kiva.  Dat is 
geen passieve donatie, deze stich-
ting verzorgt actieve leningen 
waardoor mensen met een laag 
inkomen de mogelijkheid krijgen 
om uit de armoede te komen als 
zij voor zichzelf beginnen.  Zo kan 
bijvoorbeeld een beginnende bak-
ker een lening krijgen voor bij-
voorbeeld een mixer. Als de lening 
afbetaald wordt kan een nieuwe 
lening weer ingezet worden voor 
een ander. Zo blijft het stromen en 
worden veel mensen geholpen.
Kom dus ook naar ‘Jan Bosch in 
’t Pumpke’ en ontmoet je oude 
stapmaatjes. Beleef een prachtige 
avond en schenk ook nog eens aan 
een goed doel!

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

NIEUW BIJ VEREIJKEN:
TESTCENTER VAN 

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

RESTAURANT - 
VERGADER 

& PARTYCENTRUM 

DE BEURS

Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel: 0413-472645
Voor uitgebreide informatie kijk op onze website www.debeurssintoedenrode.nl

ZONDAG 5 februari

THE SIXTIES 
TRIBUTE BAND

Muziek uit de zestiger jaren

Aanvang 16.00 uur 
Zaal open v.a. 15.00 uur

Herleef het gevoel 
van de jaren zestig

Entree gratis

op zoek naar de werkelijkheid

“Wat zijn jullie voor rare snui-
ters? Zijn jullie soms uit een boek 
gesprongen?” Een toneelstukje 
door leerlingen van de filosofieles 
vormde de start van de filosofische 
werkplaats van vorige week in de 
bibliotheek. Wat is fantasie en wat 
is werkelijkheid? Dat was de vraag 
die de leerlingen samen met be-
zoekers van de bibliotheek wilden 
onderzoeken. Dit leidde tot boei-

ende gesprekken. Er waren ook 
prijzen te winnen. Bezoekers van 
de bibliotheek konden een teke-
ning maken over het onderwerp of 
een filosofische vraag bedenken. 
De leerlingen mochten de inzen-
dingen beoordelen en de prijzen 
uitreiken. Zij  vonden dat Loek 
de beste tekening had gemaakt 
en dat Haike de beste filosofische 
vraag had bedacht. 

Van links naar rechts: prijswinnaars Haike en Loek 
en leerlingen Robbie, Renske, Sophie en Ries.

lezing heem-natuurgroep: 
Vogels groot en klein
De heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft op maandag 
13 februari de natuurfotograaf 
Jan-Kees Schwiebe uit Schijndel 
uitgenodigd om voor de belang-
stellenden een lezing te verzorgen 
over de vele verschillende vogels in 
Nederland en buitenland.

De grootste hobby van Jankees is 
het observeren en fotograferen van 
vogels in hun natuurlijke omgeving 
zonder deze te verstoren. Vogelfo-
tografie is mooi maar verslavend en 
het wordt steeds lastiger om goede 
foto’s te maken, de meeste vogels 
zijn al gefotografeerd. Om nieuwe 
soorten te fotograferen heeft  hij di-
verse buitenlandse reizen gemaakt, 
bv. naar Duitsland, Polen, Zweden, 

Alaska en Lesbos. Alle vogels zijn 
gefotografeerd in de vrije natuur en 
zijn wild, dus geen dierentuin of vo-
lière foto’s. Ook zal hij vertellen over 
het fotograferen van vogels in de 
vrije natuur en welke apparatuur hij 
hiervoor gebruikt. De power-point 
presentatie begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het ontmoetings-
centrum van kringloop “d'n Einder”, 
gelegen aan de Sluitappel 17a in de 
wijk Eerschot te Sint-Oedenrode. 
Interesse in deze bijzondere vogel-
lezing komt dan kijken en luiste-
ren, iedereen is van harte welkom 
bij deze activiteit van de Heem-
natuurgroep.
Niet leden van de heemkunde “De 
Oude Vrijheid” betalen slechts € 2,00 
entree, als bijdrage in de onkosten.
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rooise 
Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 17 waren er weer hoge 
scores voor Wellie Winne Welles 
(92), Gin Keus (89) en ’t Straotje 
84 punten. 

Korte partijen: 
Theo Tebbertman (Boskant) 38 
car. in 8 beurten waarbij een af-
sluitende serie van 20 (moy. 4,75); 
Wil van de Linde (Jachtrust) 26 
car. in 9 beurten (moy. 2,88); Joop 
Passier (’t Straotje) 20 car. in 12 
beurten (moy. 1,66); Hans Hulsen 
(Kofferen) 48 car. bandstoten in 
13 beurten (moy. 3,69); Nico Saris 
(’t Straotje) 28 car. in 13 beurten 
(moy. 2,15); Chris van den Akker 
(Gin Keus) 20 car. in 13 beurten 
(moy. 1,53); Jan Foolen (Beurs) 
26 car. in 14 beurten (moy. 1,85); 
Mari van Esch (St.Joris) 24 car. in 
14 beurten (moy. 1,71); Ad van 
Hastenberg (Boskant) en Hellen 
van de Rijt (St.Joris) 22 car. in 14 

beurten (moy. 1,57) en Jac Aarts 
(’t Straotje) 20 car. in 14 beurten 
(moy. 1,42).

Uitslagen: 
Kofferen – ’t Straotje 56-84, 
Dorpsherberg – Boskant 60-80, 
D’n Toel – St.Joris 74-66, Wellie 
Winne Welles – ’t Pumpke 92-48, 
Jachtrust – Oud Rooi 64-76, Wa-
pen van Eerschot – Gin Keus 51-
89, Beurs – Gouden Leeuw 80-60.

Stand: 
1 Beurs 1311, 2 St.Joris 1304, 3 
Gin keus 1244, 4 Boskant 1230, 5 
Jachtrust 1222,  ’t Straotje 1193, 
7 D’n Toel 1191, 8 Wellie Winne 
Welles 1186, 9 Oud Rooi 1168, 10 
Gouden Leeuw 1165, 11 Wapen 
van Eerschot 1155, 12 Kofferen 
1132, 13 Dorpsherberg 1120, 14 
’t Pumpke 1020.   

eredivisieteam Frans Bevers naar 
sint-oedenrode
Op zondag 5 februari om 19.00 
uur zal in Biljartcentrum Het Wa-
pen van Eerschot de bekerwed-
strijd uit de 5e ronde plaatsvinden 
tussen 1e divisieteam Corfu/Ma-
nopmaat tegen de nummer 3 uit 
de eredivisie. Van de thuisspelende 
ploeg zal Michel van Camp het op 
gaan nemen tegen Eddy Leppens, 
Wil Janssen speelt tegen Peter 

de Backer, Toine Henskens moet 
het opnemen tegen Jean-Paul de 
Bruijn en Marijn Schellekens speelt 
tegen Glenn Hofman. Er zullen 
steeds 3 sets van 15 caramboles 
gepeeld worden. 

De wedstrijd begint om 19.00 uur 
en de toegang is gratis.

concordia/Boskant wint met 
16-13 van ZiGo

Concordia/Boskant wist direct de 
score te openen met een mooi af-
standschot 1-0. Beide teams be-
gonnen fel aan de wedstrijd. Na 
vijf minuten wist ZIGO de stand 
weer gelijk te maken 1-1. Door 
het benutten van twee korte kan-
sen kon Concordia/Boskant weer 
op voorsprong komen 3-1. ZIGO 
antwoorden hier op met het be-
nutten van een strafworp 3-2. Dit 
score verloop bleef zo de gehele 
eerste helft. Steeds wanneer Con-
cordia/Boskant een voorsprong 
nam van twee doelpunten kwam 
ZIGO weer terug op één doel-
punt. Concordia/Boskant had 
moeite met het vinden van haar 
eigen spel en wist zo niet verder 
uit te lopen. In de laatste minuut 
voor rust wist ZIGO zelfs de stand 
weer gelijk te trekken 6-6. Toch 

wist Concordia/Boskant door het 
benutten van een kort kansje nog 
met een voorsprong de kleedka-
mer in te gaan 7-6.

Het was duidelijk dat de dames 
van Concordia/Boskant beter 
moesten gaan spelen en zorgen 
dat ze haar eigen spel ging spe-
len om zo de wedstrijd te winnen. 
Maar ook na rust bleef de stand 
gelijk op gaan. ZIGO maakte direct 
de 7-7 door het benutten van een 
doorloopbal. Concordia/Boskant 
wist steeds weer op voorsprong 
te komen maar bij de 9-9 leek 
ZIGO het stokje over te nemen. 
Concordia/Boskant had even wat 
moeite met het vinden van kansen 
waardoor ZIGO met twee mooie 
afstandschoten op voorsprong 
kwam 9-11. Met de vakwissel 

wist Concordia/Boskant weer di-
rect twee keer te scoren waardoor 
de stand weer gelijk werd 11-11. 
Maar ook nu wist ZIGO weer een 
voorsprong te pakken, met het be-
nutten van een strafworp en een 
doorloopbal werd het 11-13. Even 
leek het erop dat Concordia/Bos-
kant de punten mee naar Tilburg 
zou geven. Gelukkig hadden de 
dames van Concordia/Boskant nog 
een mooi slotoffensief in petto. In 
de laatste tien minuten werd er 
van een 11-13 achterstand terug-
geknokt naar een 16-13 overwin-
ning. Een matige wedstrijd voor 
Concordia/Boskant maar gelukkig 
toch een overwinning waardoor 
de dames op de derde plek blijven 
staan.  Ook Concordia/Boskant 2 
wist weer te winnen en blijft zo 
aan kop. 

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

odisco 1 met lege handen
Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd tegen Eendracht (m) 1 
op het programma. Het beloofde 
een spannende wedstrijd te gaan 
worden.

Odisco begon slecht aan de wed-
strijd en maakte veel fouten in de 
balplaatsing en verdedigend vielen 
er veel gaten. Zo stond de thuis-
ploeg dan ook binnen 2 minuten 
met 2-0 voor. In de 3e minuut 
deed Mariska van Esch iets terug 
2-1. De beginfase bleef slordig 
waardoor na 11 minuten de 6-2 
op het scorebord stond. Meike 

Leenderts was de maker van het 
2e doelpunt. Hierna werd het spel 
beter en wist Odisco via Marlon 
van Heeswijk, Meike Leenderts 
en Myrthe van Heereveld op 6-5 
te komen. Maar Odisco bleef slor-
dig in de balplaatsing en stond dan 
ook weer snel achter met 3 doel-
punten. Maar door goede collec-
tiviteit en strijdlust wist Odisco via 
Meike Leenderts en 2x Myrthe van 
Heereveld toch op 8-8 te komen. 
Maar door 2 slordigheidjes was de 
ruststand 10-8.

Na rust werd het niveau wat min-

der van beide kanten en Odisco 
profiteerde door snel op 10-9 te 
komen via Marieke van Heeswijk. 
Maar ook Eendracht scoorde weer 
snel 11-9. Via Meike Leenderts 
werd na lang aanvallen toch weer 
de aansluiter gemaakt 11-10. Via 
een strafworp (een cadeau met 
een grote strik) werd toch de 12-
10 gemaakt. Dena Essens maakte 
de 12-11. De spanning bleef. Snel 
hierna 13-11. Marlon van Hees-
wijk maakte de 13-12 nog maar 
verder kwam Odisco niet. Zo ging 
Odisco na hard werken toch met 
lege handen naar huis.

rooise tennisdames trekken de 
kar voor tV de Kienehoef

tennis

Met trots mogen we melden dat 
zowel Dames 1 en Dames 2 kam-
pioen zijn geworden tijdens de 
externe wintercompetitie.

Beide teams waren de dag voor-
afgaande aan de laatste speeldag 
al nagenoeg zeker van hun zaak. 
Tijdens de wintercompetitie wordt 
gestreden om 4 dubbels per wed-
strijddag, waarbij acht teams deel-

nemen. Dit wil dus zeggen dat de 
speelsters zeven koude zaterdagen 
op scherp hebben gestaan. Uiter-
aard hebben de meiden dit kam-
pioenschap goed gevierd. Over 
twee maanden staat de voorjaars-
competitie weer voor de deur. Af-
wachten dus of de gemengde en 
heren teams de dames kunnen 
tonen te beschikken over dezelfde 
overgave, passie en spelvreugde!

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

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Een groot gedeelte van 
de zomercollectie is binnen!!!!
LAATSTE RONDE SALE:

60% korting, 3 stuks en meer 70%                
MEISJESKLEDING

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

R’Belle by Scotch - Relaunch - Reset - Retour - Tumble & Dry - Vingino
JONGENSKLEDING

Antony Morato - Baker Bridge - Blue System - BOR*Z - CKS - Claesen’s  
Gymp - IKKS baby / peuter - Monta - Relaunch - Reset - Retour - Scotch 

Shrunk - Tumble & Dry - Vingino

stef en Jur sluiten seizoen af in Drenthe

Vorige week zaterdag was het zo-
ver, het NK cyclocross jeugd werd 
gehouden in Gasselte Drenthe. De 
gebroeders reisden al een dag eer-
der af om het parcours te verken-
nen. Het lag er supersnel bij, iets 
wat Jur beter ligt dan Stef. Maar 
na een nachtje slapen was het 
parcours veranderd in een waar 
moeras. Het had de hele nacht ge-
regend en niet zo'n beetje ook.

Jur mocht als 1e van start en was 
super zenuwachtig. Zo erg zelfs 
dat hij net voor de wedstrijd moest 
overgeven. Toen de 20 jonge ren-
ners van Categorie 2 klaar stonden 
om te gaan starten, begon het een 
beetje te regenen. Dat was het be-
gin! De jonge renner was, ondanks 
zijn zenuwen, goed weg en ging als 
5e het veld in. Maar kwam de regen 
ineens met bakken uit de hemel. De 
luifels van de campers vlogen de 
lucht in en tenten moesten met man 
en macht worden vastgehouden.

Dit gebeurde allemaal in de 3e 
ronde, toen Jur nog volledig in de 
strijd was voor de 3e of 4e plek.
Hij had alle geluk van de wereld. 
Door de harde wind werden de 
dranghekken vlak voor hem om-
ver geblazen. Jur werd op een haar 
na gemist en kon de wedstrijd, 
die voor de jonge renners meer 

overleven was geworden, wel uit 
rijden. De veldrijder kwam na 14 
minuten helemaal stuk als 7e over 
de streep. Een super prestatie van 
de jonge renner die kan terugkij-
ken op een goed crossseizoen en 
in het algemeen klassement als 3e 

van Nederland geëindigd.

Stef had met het weer iets meer 
geluk. Bij hem en zijn 39 collega’s 
begon namelijk nog even het zon-
netje te schijnen. Stef mocht vanaf 
de 2e rij starten en was goed weg. 
Hij durfde echter niet goed de 1e 
bocht in.  Hij was een beetje bang 
geworden na de valpartij van vo-
rige week. Daarom ging hij pas 
als 30e het lange zware veld in. 
Er zaten flinke hoogteverschillen 
in. Stef had het heel zwaar de 1e 
ronde, maar knokte zichzelf super 
goed terug in de wedstrijd. In de 
3e en 4e ronde had Stef nog heel 
even zicht op een top 20 positie. 
Maar dan had de wedstrijd iets 
langer moeten duren.
Hij kwam als 23e over de streep en 
was net als zijn kleine broertje he-
lemaal stuk! De coureur werd 15e 
overall in Nederland.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

desIgn 
pixelbox 

WEBSITE NODIG?
- Webdesign
- Content Management Systemen
- Webapplicaties

- Zoekmachine optimalisatie
- Databases
- Online nieuwsbrieven

IK KIJK ER NAAR
UIT OM MET JE TE
WERKEN AAN JE

VOLGEND 

PROJECT
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Voeding met gezond verstand

Broccoli
1 kilo. 3,49

Dikke frites
9/9 mm
2,5 kilo. 4,49

Tilapiafi let
1 kilo. 7,95

Frikandel 
20 stuks. 6,25

Spareribs
1 kilo. 9,95

Stoofvlees
500 gram. 4,25

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051

Spaarkaartaanbieding:
GRATIS BAMIROL MET SATÉSAUS
Schaal 4 stuks, tegen inlevering van 10 spaarpunten
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Nu 2 zakken voor

1,99

5,992,99 4,99

7,992,99 3,29

Stoofvleeskroket 
schaal 5 stuks van 3,50

Gehaktstaaf
schaal 4 stuks van 3,39

Krokante frikandel
schaal 4 stuks van 3,19

2,49
per schaal

Reünie Wandelsportvereniging EJOS

“Witte nog…”

Al 45 jaar inmiddels bestaat Wan-
delsportvereniging EJOS (Eer-
schotse Jeugd op stap). Oftewel, 
eigenlijk nog iets langer, maar 
zoals dat vaak gebeurt, begon het 
kleinschalig. Inmiddels is EJOS 
45 jaar officieel een wandelsport-
vereniging voor de jeugd. “Een 
mooie reden om eens bij stil te 
staan”, dachten een aantal leden 
en zo ontstond het idee voor een 
reünie. Afgelopen weekend kwa-
men ruim 100 oud-leden daarvoor 
bij elkaar bij Handboogvereniging 
De Ontspanning.

“De voorbereiding begon wat stroef, 
maar geleidelijk aan ging dat steeds 
soepeler”, vertelt voorzitter Frans de 
Koning: “We hebben er oud-leden bij 
gehaald om alle adressen te achterha-
len.” Het organisatiecomité had het 
goed voor elkaar. Diverse foto’s van 
toen en nu werden getoond. Oude 
relikwieën konden worden bewon-
derd en er was zelfs nog gelegenheid 
om handboog te schieten. Toch had 

lang niet iedereen daar tijd voor. Ze 
hadden het veel te druk met elkaar 
en de gezamenlijke herinneringen. 
“We begonnen met rode rokjes, een 
witte blouse en rode 
stropdas”, zei de één. 
“En onze eerste te-
kens waren die witte 
voetstapjes met rode 
randjes”, zei de ander. 
“En dan had je nog 
die vreselijke regenjas-
sen waar je knieën van 
kapot gingen”, voegde 
een derde eraan toe.  
Ze vertelden over de 
twee wandelsport-
verenigingen die Rooi 
vroeger rijk was. EJOS 
en Haverland. On-
derling waren er veel 
leuke contacten. Daar 
zijn zelfs huwelijken 
uit voorgekomen. En 
verder gingen de ver-
halen, over het lopen 
in de maat, in colonne. 

Behalve op de brug. Daar moesten 
ze bewust ‘uit de maat’ lopen, om 
de brug te sparen. Zo ging het de 
hele avond door. Veel leden zochten 

hun eigen leeftijdsgenoten op. Daar 
liepen ze vroeger immers vaak mee. 
Maar op verschillende plekken klonk 
regelmatig hetzelfde: “Witte nog …” 

Wie weet hoe het over 45 jaar gaat. 
Misschien is er dan wel weer een reü-
nie, met de leden van nu.

wandelen

Foto: Bart van der Aa

ollandia en DVG voetballen 
voor roparun team 295

Afgelopen zaterdag week 
was de regen opnieuw spel-
breker voor de thuiswed-
strijden van Ollandia. De 
aangekondigde vorstperi-
ode voorspelt ook voor het 
komende weekeinde weinig 
goeds. A.s. zaterdag staan 

er voor de jeugdteams weer competitiewedstrijden op 
het programma. Daarnaast staan er zaterdagmiddag en 
-avond diverse activiteiten op sportpark Ekkerzicht op het 
programma staan. Zo spelen eerst Oud Ollandia en Oud 
DVG tegen elkaar, gevolgd door de vaandelteams van 
deze beide clubs.

Ook zal in het kader van “schijt je rijk” een koe haar stin-
kende best doen om een vlaai te leggen in een van de ver-
kochte kavels en is er voor de jeugd een groot springkussen 
en kan er geschminkt  worden. Wij hopen op een grote be-
langstelling bij deze activiteiten waarbij naast een drankje 
ook iedereen kan aanschuiven voor de petozzie met worst 
en gehaktballen. Een DJ zal voor de muzikale omlijsting 
zorgen met daarnaast een optreden van de welbekende 
zanger KAPALONE, welke al diverse cd’s op zijn naam heeft 
staan. Dit alles als een benefietmiddag en avond voor steun 
aan Roparun team 295 “Geen moment van opgeven”, 
met daarin mensen uit Olland en Liempde. De Roparun is 
een estafetteloop van 520 km van Parijs naar Rotterdam, 
waarbij de deelnemers, in teamverband, van 26 t/m 28/5 
een sportieve prestatie leveren om geld in te zamelen voor 
mensen met kanker.

Voor meer informatie over de activiteiten zie 
www.ollandia.nl en info over het team zie 
www.geenmomentvanopgeven.com

voetbal
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Jonge turners vinden bij Dioscuri opleiding en vermaak 

Dioscuri is sinds 1985 de plaatse-
lijke verenging. De club heeft zo’n 
200 leden. Eigenlijk is het allemaal 
jeugd, aangevuld met kaderleden 
en sinds 2004 een G-team. Dat is 
een clubje fanatieke turners met 
een beperking die wat extra bege-
leiding nodig hebben. Een aantal 
avonden per week en op zaterdag-
ochtend wordt er flink getraind. 
Tijdens die zaterdagochtend zijn 
het de allerkleinsten – vanaf twee 
jaar - die door de zaal springen, 
klimmen, balanceren, dansen en 
bewegen. Turnen is goed voor ze. 
Het is de basis van alle sporten. 
Dus mochten ze ooit overstappen 
naar een andere sport dan komt 
dat erg goed van pas. De lessen 

zitten hartstikke vol. Er is zelfs een 
wachtlijst. Dat komt vooral omdat 
er te weinig kaderleden zijn en de 
locatie op dit moment nog niet 
optimaal is. De turners vertoeven 
namelijk noodgedwongen in de 
veel kleinere sporthal de Kiene-
hoef. Wanneer de nieuwe sporthal 
straks klaar is, hoopt Dioscuri weer 
te kunnen groeien naar 300 leden. 
Dat zou ook wat financiën betreft 
goed uitkomen. De club heeft het 
– zoals zoveel verenigingen op dit 
moment – best zwaar. Attributen 
en toestellen zijn erg duur en ook 
de huur van de zaal gaat nog eens 
met tien procent omhoog. Voor 
vijftien uur per week betalen ze 
op dit moment 36 euro per uur. 

Daar komt dus nog een bedrag 
bovenop. Het is maar goed dat het 
huidige bestuur weet hoe zuinig 
het met de centjes om moet gaan, 
anders was de club allang ter ziele 
gegaan. Behalve een spaarzaam 
beleid probeert Dioscuri ook op 
andere manieren geld binnen te 
halen. Daarom doen ze bijvoor-
beeld mee aan de Grote Clubactie. 
Een soort loterij die behoorlijk wat 
oplevert. Van dat geld kunnen bij-
voorbeeld weer nieuwe materialen 
worden gekocht. 

De kaderleden zijn actief in het 
geven van trainingen, maar ook 
in het organiseren van leuke eve-
nementen voor de kinderen. Zo is 

het ouder/kindtoernooi voor veel 
kinderen iets om naar uit te kijken 
en zijn de Sinterklaasvond en car-
navalsinstuif altijd weer een groot 
feest. Toch is het allemaal niet zo 
vanzelfsprekend als het lijkt. Om 
de trainingen en de evenemen-
ten door te laten gaan is Dioscuri 
afhankelijk van vrijwilligers. Op 
dit moment zit er een gedreven 
en fanatieke groep, maar de club 
komt gewoonweg kaderleden te 
kort. Het bestuur hoopt dat ook 

dat er mensen zijn die het team 
willen komen versterken. Het zou 
natuurlijk jammer zijn wanneer de 
turners de dupe worden van een 
gebrek aan mankracht. 

Ondanks het feit dat er een vrij-
willigerstekort is, leeft de club. De 
huidige kaderleden halen alles uit 
de kast om de kinderen het naar 
de zin te maken en ze daadwerke-
lijk wat te leren. Dat is Dioscuri.

Komende zomer staat Londen op zijn kop. De hoofdstad van Engeland is dan het middelpunt van de wereld. 
Alle ogen zijn gericht op de duizenden atleten die meedoen aan de Olympische Spelen. Ook Nederland zal 
met een delegatie aanwezig zijn. Jammer genoeg zitten daar maar weinig turners bij. Geoffrey Wammes 
greep al naast een ticket. Evenals het damesteam. Een grote streep door de rekening voor het NOC/NSF. Gaat 
het dan zo slecht met de sport in ons land? Dat valt best mee, tenminste als je naar Sint-Oedenrode kijkt. 

turnen

oJc rosmalen tegen Dioscuri 94 
Op 28 januari turnde het onder-
bouwteam (de jongste wedstrijd-
turnsters) van de 3e divisie van 
Dioscuri 94 haar tweede compe-
titie wedstrijd, dit keer tegen OJC 
Rosmalen. Voor Dioscuri 94 kwa-
men Frederieke Hengstman, Mare 
Peters, Nynke Pontzen, Sterre van 
de Brand en Eline Mathôt in actie.  

De wedstrijd startte op sprong. 
Frederieke voerde een prima 
sprong uit, met een 10.90 beoor-
deling  als resultaat. Ook Nynke 
scoorde hier hoog met een 11.80. 
De hoogste score van de dag was 
voor Sterre, die met haar sprong 
over de Pegasus maar liefst 13.20 
punten voor Dioscuri binnenhaal-

de. De wedstrijd werd vervolgd 
op brug. Eline voerde voor de 
eerste keer een kiep in haar oefe-
ning uit, ze maakte deze prachtig 
af en werd voor haar oefening 
door de jury dan ook beloond 
met 12.75 punten. Op dit onder-
deel waren de beide teams vol-
ledig aan elkaar gewaagd. OJC 
trok nipt aan het langste eind en 
bleef met een puntentotaal van 
46.95 (tegen een 46.40 van Dio-
scuri) net aan het voordelige kant 
van de score. Op de balk werd 
het verschil in de wedstrijd ge-
maakt en kon OJC uitlopen naar 
een beslissende voorsprong. Op 
de vloer tenslotte lieten de Dio-
scuri dames zich weer van hun 

beste zijde zien. Mare voerde een 
mooie overslag uit en haar oefe-
ning werd beloond met een 9.65, 
terwijl Sterre en Eline beiden 
een degelijke oefening met een 
uitstekende uitgevoerde flikflak 
turnden. Individuele uitslag: Eline 
2e, Sterre 4e, Frederieke en Mare 
9e en Nynke 10e.

OJC pakte de overwinning met 
194.70 tegen een puntentotaal 
van 178.80 voor Dioscuri.  De 
meiden van de 3e divisie onder-
bouw maken zich op voor de 
individuele wedstrijd (regionale 
kampioenschappen) op zaterdag 
4 februari in Best!

hardlopen Zaaltrimmen bij sV Fortuna  

Zaaltrimmen is een sportieve ma-
nier om de lichamelijke condi-
tie op peil te houden en zelfs te 
verbeteren. Maar trimmen is ook 
lekker ontspannen bezig zijn en 
bewegen, waarbij het sociale as-
pect niet uit het oog mag worden 
verloren. De groep zaaltrimmers 
bestaat uit mannen en vrouwen 
van alle leeftijden, die onder be-
geleiding van een gediplomeerd 

train(st)er, in een sporthal of gym-
zaal op een speelse en ontspan-
nen manier bewegen. Tijdens de 
trainingen worden rek- en strek-
oefeningen gedaan, evenals spier-
versterkende en oefeningen voor 
verbetering van balans, conditie 
en coördinatie. 

U kunt kiezen uit twee dagen:
Elke maandag van 10.00 uur tot 

11.00 uur in Sporthal de Kienhoef, 
Frederikstraat, Sint Oedenrode. 
Elke donderdagavond van 20.00 
uur tot 21.00 uur in de gymzaal 
van de Odaschool, Armenhoef, 
Sint Oedenrode

U kunt vier keer gratis (op proef) 
meedoen. Voor inlichtingen kunt 
u contact opnemen met Hendrikje 
Damen tel. 0413-472215

ttV Attaque speelt haar wedstrijden

volleybal

Voor de teams van TTV Attaque 
stonden afgelopen week weer de 
eerste wedstrijden van het voor-
jaarsseizoen op het programma. 

Attaque 1, dit seizoen uitkomend 
in de twee klasse, startte met een 
uitwedstrijd bij Stiphout. Helaas 
werd door team 1 een kleine 6-4 
nederlaag geleden. Een slechte 
start waarbij gelet op het wed-
strijdbeeld 5-5 zeker verdiend was 
geweest. Bram Schepens wist met 
drie winstpartijen de schade voor 
Attaque beperkt te houden. Aan-
komende week zal Attaque 1 een 
goed resultaat neer moeten zetten 
zodat zij in de subtop mee kunnen 
blijven draaien. Het tweede team, 
dat uitkomt in de vierde klasse, 
kende een veel beter begin van 
de competitie. Uit bij JCV werd 
met maarliefst 10-0 gewonnen. 
Een uitslag die maar zelden voor-

komt. Zowel Menno van Os, Leon 
Huijberts als Frank van der Zanden 
wonnen al hun partijen. Na vorig 
seizoen promotie net te zijn misge-
lopen heeft team twee in de eerste 
wedstrijd meteen laten zien dat zij 
dit seizoen er alles aan zullen doen 
om nu wel kampioen te worden. 
Attaque 3, startend in de zevende 
klasse, behaalde ook een goed re-
sultaat. Het jonge team met voor-
namelijk spelers die overgekomen 
zijn uit de eigen jeugd wist hun 
eerste wedstrijd bij de senioren 
met 6-4 te winnen. Cliff van Driel 
won alle drie zijn partijen en ook 
Anne van de Sande scoorde met 
twee winstpartijen goed. 

Deze week staan de wedstrijden 
van de tweede speelronde op het 
programma. Alle teams van Atta-
que spelen dan thuis.

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

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

ACTIE ONDERHOUD

tot en met maart

10% korting op arbeid 

bij het uitvoeren van een 

onderhoudsbeurt.

Meld nu aan via:

www.josmartens.nl

Ga een zorgeloze zomer tegemoet!

Onderhoud Mooi Rooi.indd   1 1/25/2012   3:26:08 PM

Argo haalt veel eerste plaatsenzwemmen

Afgelopen zondag hebben 26 jon-
ge zwemmers van de Wedstrijd-
groep deelgenomen aan de derde 
Speedo wedstrijd van dit seizoen 
die gehouden werd in zwembad 
‘De Neul’. Tijdens deze wedstrijd 

is er 10 keer een 1e plaats, 8 keer 
een 2e plaats en 3 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 
58 persoonlijke records gezwom-
men. 

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Recreatieven 
deel aan de derde Meerkamp die 
wordt gehouden in zwembad 
‘Ouwerkerk’ in Vught, 
aanvang 14.30 uur.

www.demooirooikrant.nl
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Winterjacks SchaatsenWinterjacks

-40%
korting tot

-40

Gaastra - Brunotti - Tenson - O’Neill - Protest
New Zealand - Twinlife - Falcon - Kjelvik
Didriksons 1913 - Regatta - Dare 2 Be        

Alle topmerken o.a.:

Antislipzooltjes
• Diverse ‘sneeuwkettingen’ en 

antislipzooltjes

€ 8,95

VANAF

Bardani 
Maryland
• Voet en 

schacht van 
synthetisch leer

• Uitgevoerd met 
een gripvaste 
zool

€ 49,99

NU

Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

€ 71,95

VANAF

€ 6,99

NU

€ 39,95

NU

€ 7,50

Schaatsen
 slijpen vanaf

Meer dan

150 
verschillende 
(snow)boots!

• Dames, heren en kids • Dames, heren en kids

Alle topmerken o.a.:

Bauer - Viking - Fila  Fischer - Reebok 
Bladerunner - Head - DWS Sports - Graf 
Jackson - Pro Acro - Munari - Rocer

Meer dan

Winter- en sneeuwpret bij De Wit!

‘Sports & Friends’ is een sportief ini-
tiatief, een nieuwe naam voor be-
drijven en particulieren in de regio. 
De stichting promoot een sportieve 
investering in uzelf of uw personeel. 
Door enthousiaste sportlessen en het 
organiseren van sportieve evenemen-
ten met een hoge funfactor voor col-
lega’s of vrienden, draagt Sports & 
Friends hieraan bij. Op dit moment 
starten we met indoor tennis lessen. 
Doe mee!  Bel voor informatie 
06-48351732 of schrijf je direct in op 
www.SportsAndFriends.nl

Sportieve samenwerking

Deze voorlopig laatste sportquiz 
brengen we graag tennis extra on-
der de aandacht. Het is de op één na 
meest beoefende sport in Nederland 
en weinig blessuregevoelig. Toch is 
het een intensieve activiteit waarbij 
voldoende ruimte is voor een gezellig 
babbeltje. De trainingen in deze regio 
worden verzorgd door gekwalificeerd 
tennisleraar Michiel Plevier. In deze 
winterse week is het extra fijn dat wij 
voor onze lessen uitstekende indoor 
faciliteiten gebruiken .
Sports & Friends stelt de winnaars de 
volgende prijzen ter beschikking: wij 
nodigen maar liefst 3 winnaars & 6 
friends uit om deel te nemen aan een 
indoor tennis les op dinsdag ochtend 
of vrijdag avond. 
1e prijs: 1&3 friends, 
2e prijs: 1&2 friends en 
3e prijs: 1&1 friends.

Sportvragen: deze week Tennis
Elke week brengen we een leuke 
sport onder de aandacht.
Vraag 1.  Wie heeft afgelopen zon-
dag de Men’s Single Australian Open 
2012 gewonnen?
a. Novak Djokovic ten koste 
 van Rafael Nadal
b. Lance Armstrong ten koste 
 van Roger Federer
c.  Robin Hazes ten koste 
 van Rod Laver
d. Victor Azarenka ten koste 
 van Cees Clijsters

Vraag 2. Welke onderstaande termen 
komen niet uit de tennissport?
a. Ace
b. Service
c. Afslag
d. Set

Vraag 3. Wat is de snelheid van de 
hardste gemeten service opslag ooit? 
(Ivo Karlovic)
a. 50 km/h
b. 100 km/h
c. 251 km/h
d. 1235 km/h

Vraag 4. Op wat voor ondergrond 
wordt Wimbledon gespeeld?
a. Gras
b. Wollen tapijt
c. Groen parket
d. Hotcourt vinyl

Vraag 5. Hoe wordt de Grand Slam in 
Parijs ook wel genoemd?
a. Paris Ouvert de la Porte
b. Boulangerie Paris
c. Trop tard trophy
d. Roland Garros

Vul je antwoorden in op: 
www.SportsAndFriends.nl/aktie en 
maak kans op de beschikbaar gestel-
de prijzen.
Mede mogelijk gemaakt door:
* DeMooiRooiKrant 
(Sint-Oedenrode)  
* Wilkin Sports (Tilburg) 
* Brasserie De Pastorie 
(Sint-Oedenrode) 
* ComfortZones Running 
(Sint-Oedenrode)

sportquiz Tennis
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HIGH TEA ?

voetbal Programma v.v. Boskant

Voor komend weekend staat er 
voor de selectie en de dames op-
nieuw een oefenwedstrijd op het 
programma. Onze jeugd en Bos-
kant 6 spelen competitie.

Onze jeugd is inmiddels al weer 
volop (als de weersomstandighe-
den dat tenminste toelaten) bezig 
met haar competitieprogramma, 
voor de senioren blijft het nog een 
aantal weken oefenen. De selec-
tie oefende afgelopen weekend 

tegen Wilhelmina Boys. Boskant 
2 speelde afgelopen zondag.  In 
een goede wedstrijd wist Boskant 
2 met 1-2 te winnen. Geert Ha-
braken opende in de eerste helft 
de score door een goede voor-
zet van Jan Wouters gedecideerd 
binnen te schuiven. Net voor rust 
kwam Boskant 2 zelfs op 0-2 toen 
Jan zelf de trekker overhaalde en 
de doelman van Wilhelmina Boys 
2 met een prima lob het nakijken 
gaf. Na rust liep het allemaal iets 

minder soepel bij Boskant 2. Heel 
veel tegengoals leverde dat echter 
niet op. De tegenstander uit Best 
wist slechts éénmaal te scoren zo-
dat er na 90 minuten voetballen 
een 1-2 eindstand op het score-
bord  prijkte. Boskant 1 kwam niet 
in actie. De wedstrijd was, vanwe-
ge de afwezigheid van een groot 
aantal spelers, verplaatst naar 
dinsdagavond.
Meer info nodig? Bezoek de 
vv Boskant site: www.vvBoskant.nl 

ruud van der rijt tekent bij Willem ii
De Nijnselse voetballer Ruud van der Rijt is getrans-
fereerd van FC Eindhoven naar Willem II Tilburg. Af-
gelopen dinsdag tekende hij een 2,5 jarig contract 
met een optie voor nog een jaar. 

Even stond de transfer op losse schroeven. Begin 
vorige week werd Ruud van der Rijt, die kampt met 
een hardnekkige achillespeesblessure, medisch ge-
keurd door de medische staf van Willem II. In te-
genstelling tot wat Eindhoven beweerde zou het 
herstel van de blessure volgens de Tilburgers langer 
duren dan aanvankelijk werd gedacht. Aangezien 
de huidige nummer zes van de Jupiler League per 
direct een verdediger in willen kunnen zetten, leek 
de transfer af te ketsen. Maar omdat de club van 
trainer Jurgen Streppel Van der Rijt als een welkome 
versterking ziet, kwamen de beide clubs er toch uit. 
Het contract bij Eindhoven zou na dit seizoen af-
lopen en dus aasde de verdediger op een stapje 
hogerop. Hoewel Willem II nu lager staat op de 
ranglijst mag het wel gezien worden als een stap 
vooruit. Van der Rijt was uiteraard erg gelukkig met 
de overgang. “Ik ben enorm blij dat het uiteindelijk 
allemaal door is gegaan. Ik baalde stevig toen mijn 
blessure roet in het eten leek te gooien. Het is een 
geweldige nieuwe uitdaging voor mij. Een groter 
stadion en meer supporters. Willem II hield me al 
langer in de gaten en wilde me blijkbaar graag heb-
ben. Daar spreekt veel vertrouwen uit”, aldus de 
trotse Nijnselnaar.

De pas 23-jarige Van der Rijt heeft al 124 competi-
tiewedstrijden bij FC Eindhoven op zijn naam staan. 
Daarin wist hij zes keer te scoren. Vooral de afge-
lopen twee seizoenen kwam hij, onder leiding van 
Ernest Faber, tot bloei. Van der Rijt staat bekend 
als een echte verdediger. Hij is sterk in de duels en 
heeft een goede trap. 
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen Jeugd za 27/1::
Nijnsel B1-Ollandia B1  afg.
Ollandia C1-Nijnsel C1   afg.
Schijndel/VITAM D4-Ollandia D1   4-1
Ollandia E1-Erp E2   afg.
Boekel Sport E6G-Ollandia E2G   10-1
Venhorst F3-Ollandia F1   2-3
Ollandia F2-Venhorst F2   afg.

Programma senioren za 4/2: 
Oud Ollandia-Oud DVG   16.00u
Ollandia 1-DVG 1   17.00u
Zo 5/2: 
Ollandia 2-WEC 2   11.00u
Ollandia 4-Boskant 6   10.00u
Boskant Da1-Ollandia Da1   10.00u
Di 7/2:
Ollandia 1-Boerdonk 1   19.30u

Programma jeugd za 4/2: 
Ollandia B1-Rhode B2   14.30u
SC Helmondia C3-Ollandia C1 v:11.00u
Ollandia D1-Handel D1   12.00u
Nijnsel E1-Ollandia E1  v:9.00u
Ollandia F1-Schijndel/VITAM F6   9.30u 
DVG F3-Ollandia F2  v:9.45u

Rikken bij Ollandia.
Op donderdag 2/2 kunnen de alle lief-
hebbers weer terecht in de kantine op 
sportpark Ekkerzicht, want  om 20.30 
uur begint daar de rikavond. Hier-
bij zijn natuurlijk weer diverse mooie 
prijzen te winnen. Ook op donderdag 
29/3 kunnen de rikliefhebbers weer bij 
Ollandia terecht.

Rhode

Uitslagen jeugd za 28/1:
Nijnsel A2-Rhode A2  afg.
Berghem Sport B1-Rhode  afg.
Rhode B2-SCMH B1  afg.
ELI B1G-Rhode B3  1-3
Rhode C1- Berghem Sp.  afg.
Sparta’25 C2-Rhode C2  3-2
Rhode C3G-Stiphout V. C2  afg.
ELI C2-Rhode C4  1-4
Rhode C5-Mifano C3  afg.
Unitas D1-Rhode D1  afg.
Gemert D2-Rhode D2  8-2
Rhode E1G-ASV’33 E1   afg.
Blauw Geel E7-Rhode E2  2-2
Rhode E3-DVG E2G  afg.
Boskant E2-Rhode E4  4-4
Rhode E5-Sparta’25 E6  afg.
Irene E2-Rhode E6G  3-2
Rhode E7-Irene E3  afg.
Avanti’31 E4G-Rhode E8  4-8
Avanti’31 F1-Rhode F1  3-2
Stiphout V. F1-Rhode F2  3-3
Rhode F3-Blauw Geel F2  afg.
DVG F2-Rhode F4  3-3
Gemert F3-Rhode F5  3-3
Blauw Geel F7-Rhode F6  1-8
Boekel Sport F4-Rhode F7  2-3

Rhode F8-WEC F4  afg.
Keldonk F1G-Rhode F9  1-3
Rhode F10-Irene F3  afg.
Rhode F11-MULO F10  afg.
Rhode F12-Erp F5  afg.
Rhode F13-Brandevoort F12  afg.
Nijnsel MB1-Rhode MB1  afg.

Programma  jeugd za 4/2:
Schijndel A1-Rhode A1  v14:00u
Rhode A2-ZSV A3  a14:30u
Rhode B1-Sparta’25 B1  a14:30u
Ollandia B1-Rhode B2  v13:30u
Rhode B3-Sparta’25 B3  a12:45u
Deurne C1G-Rhode C1  v11:00u
Rhode C2-WEC C1  a12:45u
Nijnsel C1-Rhode C3G v12:00u
Rhode C4-VOW C2  a12:45u
Gemert C-Rhode C5  v12:15u
Rhode D1-Olympia’18 D1 a11:15u
Rhode D2  vrij
Rhode D3G-ASV’33 D2  a11:15u
Mierlo Hout D3-Rhode D4  v10:45u
Rhode D5  vrij
Rhode D6-Sparta’25 D5  a11:15u
Boekel Sport E1-Rhode E1G  v9:30u
Rhode E2-Schijndel E3  a9:15u
Blauw Geel E5Rhode E3  v8:15u 
Rhode E4-DVG E3G  a9:15u
MULO E6-Rhode E5  v9:00u 
Rhode E6G-Blauw Geel E  a9:15u
Boskant E1-Rhode E7  v8:45u
Rhode E8-MVC E3  a9:15u
Rhode F1-Erp F1  a10:15u
Rhode F2-Boekel Sport F1  a10:15u
MVC F1-Rhode F3  v8:30u 
Rhode F4-Mariahout F1G  a10:15u
Rhode F5-Schijndel F4  a9:15u
Rhode F6-Boekel Sport F5  a10:15u
Rhode F7-WEC F3G  a10:15u
Boekel Sport F6-Rhode F8  v8:30u
Rhode F9-Sparta’25 F8G  a10:15u
Mierlo Hout F9-Rhode F10  v8:30u
Stiphout V. F5-Rhode F11  v8:30u
Mariahout F3G-Rhode F12  v9:00u
DVG F6-Rhode F13  v9:45u
Rhode MB1-NLC’03 MB1  a14:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijd 
aanvang 10:00.

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 29/1:
Wilhelmina Boys 2-Boskant 2  1-2
Boskant 6-Wilhelmina Boys 8  3-0
Rood Wit ‘62 Da2-Boskant Da1  afg.
Programma senioren zo 5/1:
Boskant 1-Fc Cranendonk 1  11.30u
Volkel 2-Boskant 2  12.00u
Ollandia 4-Boskant 6  10.00u
Boskant Da1-Ollandia Da1  10.00u

Uitslagen jeugd za 28/1:
Boskant A1–Schijndel A2  3-1
Bavos B1G–Boskant B1  afg.
Gemert C3–Boskant C1  4-2
WEC D1–Boskant D1  3-4
Boskant D2–Roodwit’62 D4  2-4
WEC E2G–Boskant E1  0-8

Boskant E2–Rhode E4  4-4
Boskant F1–Sparta’25 F7  3-1

Programma jeugd za 4/2:
UDI ’19 A3-Boskant A1  v13.15
Boskant B1–Avanti ’31 B2  a14.30u
Boskant C1–Blauw Geel C4  a13.00u
Boskant D1-Blauw Geel D3  a11.30u
SV Brandev. D3-Boskant D2  v10.15
Boskant E1-Rhode E7  a10.30u
SCMH E2-Boskant E2  v08.30
Blauw Geel F9M-Boskant F1  v09.15

VV Nijnsel

Uitslagen za 28/1:
Dijkse Boys A1G-Nijnsel A1 5-5
Gemert E2-Nijnsel E1  0-6
Irene F1–Nijnsel F1  11-0
overige wedstrijden afgelast/uitge-
steld.

Uitslagen senioren zo 29/1
DAW 1-Nijnsel 1  2-0
FC Wodan Women–Nijnsel Da1  1-0

Programma senioren zo 5/2:
MULO 1-Nijnsel 1 12.30u
MULO 2-Nijnsel 2  10.30u
Nijnsel 4–Boerdonk 3  12.00u
Nijnsel 6-UDI’19/Beter Bed 13  10.00u
 
Programma jeugd za 4/2:
Nijnsel A1 - Bruheze A1 14.30u
Schijndel/VITAM A3 - Nijnsel A2 15.00u
Schijndel/VITAM B2 - Nijnsel B1 15.00u
Nijnsel C1 - Rhode C3G 13.00u
Nijnsel D1 - Schijndel/VITAM Catering 
D3G 11.30u
Gemert D4 - Nijnsel D2 11.45u
Nijnsel E1 - Ollandia E1 10.00u
Schijndel/VITAM  E8G - Nijnsel E2 9.00u
Nijnsel F1 - Bruheze F2 10.00u
Erp F4 - Nijnsel F2 10.30u
UDI’19/B.B. MB1 - Nijnsel MB1 14.45u

rooise Zaalvoetbal 
competitie

Programma vrijdag 03-02: 
Gerits/v.d. Warenburg – 
SAM Detachering 19.30u
Woonwinkel Exclusief Wonen – 
Speedy Eindhoven 20.15u
Bart Klerkx Hoveniers – 
Www.twinscooking.nl 21.00u
Copacabana International – 
Cafe Van Ouds 21.45u

Programma maandag 06-02:
Dorpsherberg / van Driel – 
HNM Finance 21.00u 
Envo Installatietechniek – 
Wapen van Eerschot 21.45u

overige sporten

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 25/1:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 68,06% 
2 Echtpr. v.Erp 67,01 % 3 Dms. 
T.Klomp- N.Vervoort 62,15 % 4 Dms. 
A.v.Genugten- W.v.Gerwen 59,72 %.

B.c. “d’n eidner’05”

Uitslag 25/1: 
A lijn 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
60.94 % 2. Joop en Mariannne Mul-
ler 59.9 % 3. Piet Huiberts- Coen 
Meuwissen 57.81 % 4. Jan en Mien 
v Rooij 55.21 % B Lijn : 1. Leny Wijn 
- Els Raaijmaakers 63.89 % 2. Marie-
Catrien Wielens- Jan v.d.Velden 59.03 
% 3. Ger Vervoort-Riet Verstappen 
56.25 % 4. Harrie en Marianne Tim-
mersmans 52.08 %. zie ook : www.
deneinder.nl

Bridgeclub rooi 750

Uitslag competitie 25/1:
A-lijn: 1. Nellie Spanjers & Nellie Ver-
voort 59,38 2. Willem Pieters & Rien 
Voets 58,89 3. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 54,51 4. Marion Konings 
& Thea v.d. Laar 52,43 B-lijn: 1. Hel-
een Voets & Ineke Wijtzes    57,50 
2. Netty Leijtens & Nel van der Pijl 
55,83 3. Martien Hulsen & Riet v.d. 
Laar 53,33 4. Maria Broeke & Lin de 
la Parra 52,08 C-lijn 1. Jannie van Box-
tel & Bets Versantvoort 57,00 2. Mies 
Stroeken & Gerard Verkade    56,67 3. 
Marcel Janse & Willy Swinkels 55,42 
4. Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 
53,00 

Eindstand competitieronde 4 
A-lijn 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 55,50 2. Nellie Spanjers & 
Nellie Vervoort 55,22 3. Jos van Rij-
broek-Vervoort & Harrie van Rijbroek 
53,36 4. Ria Habraken & Toon Habra-
ken 52,67 B-lijn: Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 55,56 2. Marijke van den Berk 
& Francine de Koning 54,17 3. Lia van 
Ham & Leny Kremers 53,85 4. Maria 
Broeke & Lin de la Parra 53,85  C-lijn: 
1. Marcel Janse & Willy Swinkels 56,91 
2. Marijn van de Akker & Evert Vugs 
54,17 3. Mies Stroeken & Gerard Ver-
kade 53,22 4. Riet v.d. Laar & Mia de 
Leijer 53,01

waterpolo

Argo

Programma
Zaterdag in het Z.I.B. te Best:
E1 – Aquamigos 15.45u
D1 - SWNZ. 16.15u
D2 - Arethusa. 16.45u
C1 - SWNZ. 17.15u
B1 - De Krabben 18.00u
Heren 1 - KZ&PC Kerkrade 18.45u
Dames 1 – Hieronymus 19.30u
Heren 2 - ZON/S&S 20.15u
Zondag in De Molen Hey te Schijndel.
BCombi - T.R.B.-R.E.S 18.15u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV concordia/Boskant

Uitslagen za 28/1
Boskant F1 – Emos F2 2-2
Boskant E1 – Flamingo’s E1 3-1
Boskant D1 – Spes D2 14-3
Boskant B2 – SCMH B1 5-3
Boskant B1 – Avanti B1  9-3
Uitslagen zo 29/1:
Concordia/Boskant 1 – ZIGO 1  16-13
Concordia/Boskant 2 – Spoordonkse 
Girls 2 14-3

Programma za 4/2:
Avanti F1 – Boskant F1 09.00u
De Korfrakkers E2 – Boskant E1 11.45u
Odisco B1 – Boskant B2 12.00u

Flamingo’s B1 – Boskant B1 13.00u
Concordia D1 – Boskant D1 17.00u
Programma zo 5/2:
Bladella 1 – Conc./Boskant 1 11.45u
Korloo 2 – Conc./Boskant 2 11.45u
Altior 3 – Conc./Boskant 3 14.15u

KV concordia jeugd

Uitslagen
DSV B1-Concordia B1 2-11
De Korfrakkers D3-Concordia D1  1-7
Blauw wit D1-Concordia D2  7-1 
Geko E1-Concordia E1  0-2 
De Korfrakkers F3-Concordia F1  2-6

Programma za 4/2:
Concordia B1-De KorfrakkersB1  a.11.00u 
Concordia B2-JES B2  a.10.00u 
Concordia D1-Boskant D1  a.17.00u 
Concordia D2-JES D2  a.16.00u 
Concordia E1-BMC E1  a.15.00u 
Concordia F1-JES F1  a.14.00u 
Avanti W1-Concordia W1  a.10.00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Geko 2-Nijnsel 1 5-9
Nijnsel 2-Blauw Wit (Ha) 3  7-5
Nijnsel B1-Winty B1  5-1
Nijnsel C1-De Korfrakkers C4  3-3
Nijnsel C2-Geko C2  9-0
Alico E1-Nijnsel E1  3-10
strafworpen 3-4.

Programma Woensdag 1/2: 
Conc,/Boskant 6-Nijnsel 2  v20.00u
Za 4/1: 
Spoord. Girls B2-Nijnsel B1  v10.30u
Flash C2-Nijnsel C2  v10.30u
Nijnsel D1-Tovido D3  v12.15u
Nijnsel E1-Tovido E1  v13.15u
Zo 5/1: 
Nijnsel 1-Be Quick 4  v10.15u

KV odisco

Uitslagen Woe 25/1:  
Alico 2 - Odisco 2                        3 - 3
Za 28/1:  
Flash B1 - Odisco B1              13 - 6
Odisco D1 - Avanti (S) D1         6 - 1                            
Zo 29/1:   
Eendracht (M) 1 - Odisco 1  13 - 12

ProgrammaZa 4/1:  
Odisco B1 - Boskant B2          12.00u
De Korfrakkers D2 -  Odisco D1 12.40u
Prinses Irene E2 - Odisco E1      14.45u
Zo 5/2:  
Odisco 1 - Tovido 1                       10.00u
Woe 8/1:  
Corridor 5 - Odisco 2                20.00u

beugelen

Beugelclub 
“De lustige spelers” 
Uitslagen: 28 januari – 3 februari
Olland 1- Leverloy 1 3-2
Olland 2 - Loosbroek 2 3-2
Liempde 1 - Olland 3 5-0
Olland 4 - Schijndel 1 3-2
Olland 5 - Liempde 2 3-2
Hoogeloon 5 - Olland 6 4-1

Competitieprogramma:  
4 februari – 10 februari
aanvang wedstrijden:  20.00 uur
Beek 2- Olland 2   zaterdag 4/2
Olland 2 - Olland 4        maandag 6/2
Olland 3 - Loosbroek 2     dinsdag 7/2
Olland 5 - Heeze 2       woensdag 8/2
Olland 6 - Liempde 2     maandag 6/2

Dai ippo met beginnende wedstrijd-
judoka's naar Kaatsheuvel

Zondag reisden we met acht ju-
doka's af naar Kaatsheuvel. Als 
eerste stond Aleksei Zukovski op 
de mat. Met 5 keer een ippon be-
haalde hij de eerste plaats. Daarna 

was zijn zus Ksenia Zukovski aan 
de beurt. Zij had maar 2 tegen-
standers, maar versloeg ze dan 
ook allebei en ook voor haar dus 
een eerste plaats.

In de middag waren de volgende 
zes judoka’s aan de beurt. Matthijs 
vd Meijden en Willem Vervoort 
wonnen twee partijen en behaalde 
zo een vierde plaats. Martijn van 
Aarle versloeg zijn 4 tegenstanders 
en werd dus eerste. Dennis Broers 
en Rens Esch zaten samen in een 
poel en helaas moesten ze de eer-
ste partij tegen elkaar, die Rens 
won. Uiteindelijk hadden ze beide 
drie winst partijen, maar omdat 
Dennis meer punten had gescoord, 
werd hij eerste en Rens tweede. Als 
laatste kwam Igor vd Heijden op de 
mat. Zijn eerste vier partijen won 
hij met een goede houdgreep. He-
laas wist hij zijn laatste partij niet te 
winnen,maar toch nog een mooie 
tweede plaats voor Igor. Al met al 
een zeer geslaagde dag voor Dai 
Ippo en een trotse coach Job.

budo

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl

Al uw sport 

en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 
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Aftrap Brabantse Kampioen-
schappen dressuur

Afgelopen weekend vond de af-
trap plaats van de reeks Brabantse 
Kampioenschappen Indoor 2012 
in Schijndel. De dressuurruiters 
paarden hadden de eer als eerste 
de piste te betreden om te gaan 
voor hun kampioenstitel. Helaas 
voor onze eigen ruiters weliswaar 
geen kampioenstitel, maar wel 
goede prestaties. Eveline van der 
Ven verscheen met Allure in de 
ring in de klasse L1 en dat leverde 

deze combinatie de 3e plaats op.

In de klasse Z1 was het Marieke 
Siertsema met Zarotte, die Nijnsel 
vertegenwoordigde en deze combi-
natie was goed voor een 5e plaats. 
Daarmee hebben zowel Eveline als 
Marieke een startbewijs te pakken 
voor de Nederlandse Kampioen-
schappen in Ermelo begin maart.

In Berlicum werd een springwed-

strijd verreden voor de paarden. In 
de klasse B was de 5e plaats voor 
Moniek van Gastel met Vanitha Z. 
In de klasse L was de 5e plaats voor 
Suzan van Gastel met Anna H en de 
7e plaats voor Eefje Huijbers met C 
Vip HZ. Noortje Gevers pakte met 
Agropoint Levendula in de klasse M 
de 11e plaats. De pony springruiters 
zijn in Oosteind geweest. Ashley 
Peters wist hier met Napoleon de 
6e plaats te pakken in de klasse DB.

paardensport

Drie kampioenen bij ontspanning

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Jan van Bergen 
met een score van 224. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 218, Al-
bert Ofwegen 217, Jan van Erp 
209, Leo van Breugel 205, Jan 
Gordijn 200, Piet van Kemenade 
171, Jan Lathouwers 167, Ad Has-
tenberg 162 en Jan Habraken 142.
Op vrijdagavond hebben de senio-
ren de eerste wedstrijd om de Ont-
spanning Bokaal geschoten. Deze 
Bokaal gaat over 3 wedstrijden. De 
eerste 15 geschoten pijlen worden 
na loting bepaald, de laatste 10 
pijlen behouden hun score. Dit is 
bedoeld om iedereen min of meer 
gelijke kansen te geven, ook de 
mindere schutters. De winnaar van 
de 1e wedstrijd was Annette Boon-
stoppel met met een score van 200 
en na loting 176 punten. De ver-
dere uitslag: John van Mulukom 
174 (205), Albert Ofwegen 169 
(175), Jan van Bergen 166 (220), 
Frans van de Braak 164 (196), 

Mart Verhoeven 163 (182), Bep-
pie van Bergen 160 (182), Agnes 
Vissers 156 (138), Jos van der Veer 
155 (200), Jan van Erp 150 (176), 
Jan Gordijn 149 (163) en Ron Spij-
ker 141 (134). Piet van den Berg 
(jeugdlid) schoot buiten mededin-
ging mee, score 154 (210).

De jeugd van Ontspanning heeft 
op zaterdag geschoten voor het 
rayonkampioenschap indoor.
Floris en Dione Mesu schoten thuis 
bij de aspiranten t/m 12 jaar. Zij 
schieten een wedstrijd over 30 pij-
len. Floris schoot 254 punten en 
werd rayonkampioen bij de jongens. 
Dione schoot 250 punten en werd 
rayonkampioen bij de meisjes. Rem-
co Boleij, Luke Klootwijk, Piet en Sjef 
van den Berg schoten bij de cadet-
ten in Boekel. Remco schoot in de 
voorronde over 60 pijlen 160 punten 
12e. Hij ging naar de 8e finale, maar 
verloor deze, zodat hij eindigde als 
9e bij de cadetten 2e klasse.

Bij de cadetten 1e klas werd Luke 

22e met 432 punten. Hij ging niet 
door naar de finales.
Piet werd 7e met 510 punten. Hij 
wist de 8e finale te winnen met 6 
– 0. In de kwartfinale sneuvelde hij 
met 2 – 6. Piet werd dus 5e.

Sjef van den Berg ging als eerste 
geplaatst naar de finales met 588 
punten. Hij wist alle finales te win-
nen en werd rayonkampioen bij de 
cadetten 1e klas. Mart Verhoeven 
en Jan van Bergen hebben zondag 
geschoten bij De Heerlijkheid in 
Ammerzoden voor het Rayonkam-
pioenschap Indoor 2011-2012 in 
resp. klasse 4 en 3. Na 2 wedstrijden  
eindigde Mart Verhoeven op de 20e 
plaats met een score van 451  (217 
+ 234) en was uitgeschakeld.
Jan van Bergen eindigde na een 
shoot off op de 14e plaats met 501 
(243 + 258).
In de 1/8 finale schakelde hij de nr 
3 uit met een setstand van 6-4 na 
met 0-2 te hebben achtergestaan.

Na een spannende 1/4 finale werd 
hij uitgeschakeld. Jos 
van den Berg heeft in 
Boekel geschoten voor 
het rayonkampioen-
schap in de 8e klasse. 
Na een voorronde 
van 164 (PR) en 114, 
totaal 278 ging hij als 
13e geplaatst naar de 
finale. Hij verloor deze 
en eindigde als 9e.

Zondag was ook de 
kampioenenhuldiging 
van de gemeente 
Bernheze. Sjef van 
den Berg woont in 
Heeswijk, dus hij werd 
hiervoor uitgenodigd. 
Hij werd niet alleen 
gehuldigd voor zijn 
kampioenschappen, 
maar werd ook verko-
zen tot sportman van 
het jaar 2011 in de ge-
meente Bernheze.

handboogschieten

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Boskantseweg 92  5492 VC  Sint-Oedenrode 
tel: 0413-474501 mob: 06-12839591

Voor alle timmer- en 
metselwerkzaamheden

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
en theorie

voor jongeren,
vanaf november 2011 

ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Voor goed 
en goedkoop 

onderhoud

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

8 januari - 18 maart  
Expositie fotograaf 

Jan Ebbenn
Odendael 

16 januari - 2 maart  
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay
  Mariendael

 1 februari  
Muppet knutselmiddag 

  Albert Heijn 

2 februari  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

3 februari  
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

4 februari  
Kapellenavond

  Zalencentrum de Beurs

 4 februari  
signeersessie 

Julius Dreyfsandt
  ‘t Paperas 

4 februari 
Carnavalsparty

  The Joy 

4 februari  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

4 februari  
Grootse Playbackavond

  Café Oud Rooij 

5 februari
Spinning Marathon

(voor het goede doel)
Health City

5 februari  
Mathieu Dirven Koffieconcert  

Gioia Kwartet
  Kasteel Henkenshage 

5 februari 
Orkest SAM

Café Oud Rooij

5 februari  
Sixties Tribute Band

  De Beurs 

5 februari  
live muziek: Lords of Flame

  d’n Dommel 

6 februari  
jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

8 februari  
Kienavond
  Meerschot 

10 februari  
Django Wagner
  Café Oud Rooij 

10 februari  
Bonte Avond Olland

  De Holm 

10 februari  
Bonte avond Nijnsel

  De Beckart 

10 februari  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

11 februari   
Bonte Avond Olland

  De Holm 

11 februari  
Bonte Avond Nijnsel

  De Beckart 

12 februari  
Kidsclub Carnavalsfeest

  Mariendael 

12 februari  
Live muziek: the Pinktones

  d’n Dommel 

13 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

13 februari  
Lezing: 

“Vogels groot en klein”
 : d’n einder

 14 februari  
Valentijnsdag

 
 14 februari  

KBO film: de Storm
  Odendael 

15 februari  
Kinderknutselen

  Meerschot

 15 februari  
Culturele Middag 

(50+ Carnavalszitting)
  Odendael 

15 februari  
Gezellige avond kegelen

  de Vresselse Hut 

15 februari  
Rooise Biergilde
  Café Van Ouds 

16 februari  
Drumcirkel

  Leef & Vind Olland 

  17 februari  
Feesttent jeugdcarnaval open

  Markt 

17 februari  
Dansmariekes toernooi

  De Vriendschap 

17 februari  
Carnavals kaarten

  Meerschot 

17 februari  
Jeugdcarnaval presenteert 

Ultra Dance Party
  Tent op de Markt 

18 februari  
Kinderoptocht carnaval

 De Vriendschap

 18 - 21 februari  
Papgat Carnaval 2012

  Papgat 

18 februari  
Kinder carnavalsmiddag

  Cambiance de Kienehoef 

18 februari  
Carnavalskindermiddag 

de Plekkers
  Cambiance de Kienehoef 

18 februari  
Carnavalsbal 55+

  Odendael 

25 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Olat wandelsportvereniging

 Esbeek 2

6 februari 
Open Rooise 

Cross- en trimcompetitie
  Park Kienehoef 

26 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari
Two Voices

Café Oud Rooij

27 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij  

 

 1 maart  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

2 maart 
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

3 maart  
Kind Ouder avond
  café ’t Pumpke

 3 maart  
Stanza: Belgische Helden 

  De Beurs 

4 maart
Tafelvoetbaltoernooi

Café Oud Rooij

5 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

6 maart  
Lezing: Tommy Wieringa

  Kasteel Henkenshage 

6 maart  
Lezing: 

vrouwen en hart- en vaatziekten 
  de Holm 

7 maart  
Kienavond
  Meerschot 

9 & 10 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

 11 maart  
Strike 2

  Café Oud Rooij 

11 maart  
Cursus Spirituele ontwikkeling 

  Leef en Vind 

12 maart  
Lezing: 

Loonse en Drunense duinen
  d’n einder

12 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij

 




