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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Eerste palen paardensportcentrum De Kienehoef in de grond

Dit jaar nog begint de bouw van 
Parkzicht Kienehoef. Naast de 
‘Groene poort van de Meierij’ 
mag noord-Sint-Oedenrode zich 
verheugen op nog een trekpleis-
ter. Vorige week zijn namelijk de 
eerste palen in de grond gegaan 
voor de realisatie van Paarden-
sportcentrum De Kienehoef. De 
planning is dat het gebouw medio 
september klaar is.
  
De één neemt zijn auto mee op 
reis, de ander zijn tandem of scoo-

ter. Straks is het voor toeristen, die 
op Camping de Kienehoef verblij-
ven, mogelijk om met het eigen 
paard op vakantie te gaan. Paula 
van Rooij en haar man Michel Ver-
bij gaan daar voor zorgen. Na ge-
degen marktonderzoek besloten 
ze om een uniek Paardensportcen-
trum ten behoeve van recreatie en 
revalidatie in Sint-Oedenrode te 
realiseren. De plannen stammen 
uit 1999, maar worden nu dus 
eindelijk verwezenlijkt. Rabobank 
Nederland, sponsor van het Rabo 

talentenplan, on-
dersteunt het initi-
atief. De locatie is 
grenzend aan de 
huidige camping 
De Kienehoef. 
Het Paarden-
sportcentrum zal bestaan 
uit een twintigtal hoogwaardige 
paardenboxen, een eb- en vloed 
binnen- en buitenrijbaan, solaria, 
een trainingsmolen, een trilplaat 
en - zeer uniek - een aquatrainer. 
Tevens grenst het Paardensport-

centrum aan het ruiterrou-
tenetwerk De Meierij.

» lees verder op pag. 3

talentenplan, on-
dersteunt het initi-
atief. De locatie is 
grenzend aan de 

sportcentrum zal bestaan 
uit een twintigtal hoogwaardige centrum aan het ruiterrou-

Michel Verbij, paula van rooij, Maarten Aarts en 
eveline van de Ven op de plek waar het paardensport-
centrum wordt gerealiseerd .

Burgers moeten confl icten weer 
zelf oplossen

Samen doen voor ‘het Grote Doel’
‘Wij gaan samen doen want sa-
men ben je meer!’ Een ijzersterk 
motto van familie, begeleiding 
van Stichting Dichterbij en vrijwil-
ligers van de bewoners van Grote 
Doelenlaan 9a en 11. Zij hebben 
een NL-Doet klus aangemeld voor 
het verwerkelijken van een be-
levings-/relaxtuin voor de  acht 
bewoners met een verstandelijke 
beperking van bovengenoemde 
woningen.

NL Doet – de grootste vrijwilli-
gersactie van het land - vindt pas 
plaats in het weekend van 15 en 
16 maart. Toch zijn ze op Eerschot 
vast begonnen, want het is ont-

zettend veel werk. De tuin in zijn 
huidige staat ziet er erg verwaar-
loosd uit en is geen trekpleister 
om dadelijk in het voorjaar van 
te genieten. Om het terrein op te 
knappen en aantrekkelijk te maken 
voor de bewoners om naar buiten 
te gaan, heeft het ‘klusteam’ een 
aantal plannen gemaakt. Som-
mige zaken zijn in een mum van 
tijd en met weinig geld te realise-
ren; hierbij valt te denken aan het 
schoonspuiten van de stoep of het 
snoeien van beplanting. 

» lees verder op pag. 7

VOOR DAMES EN HEREN

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

LIKE ONS OP FACEBOOK 
EN WIN EEN KADOBON VAN € 15,00

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30 - 21.00u
WO - VR  8.30 - 18.00u
ZA  8.00 - 13.00u

A.S. ZONDAG 
24 FEBRUARI

GEOPEND
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Jan Tinbergenstraat 6 
 Sint-Oedenrode 

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

UDEN CARAVAN TECHNIEK

Halverwege vorig jaar luidden Elly 
Vissers, coördinator buurtbemid-
deling Sint-Oedenrode, en wijk-
agent Frans van Rozendaal in deze 
krant de noodklok. Ze waren bang 
dat het project moest stoppen we-
gens de naderende bezuinigingen. 
Die angst bleek terecht, want van-
af 1 januari 2013 is buurtbemid-
deling in Sint-Oedenrode stopge-
zet. Op 13 maart hopen Vissers 
en haar team, onze burgemeester, 
wethouders, beleidsmedewerkers 
en de directeur van Wovesto, door 
middel van een presentatie alsnog 
te overtuigen van de noodzaak 
van buurtbemiddeling. 

In 2008 werd het buurtbemidde-
lingsproject opgestart in Schijn-
del, Sint-Oedenrode en Sint-Mi-
chielsgestel. Buurtbemiddeling is 
bedoeld om conflicten die in een 
buurt kunnen spelen op een effici-
ente manier op te lossen door het 
inzetten van burgervrijwilligers. 
Op die manier wordt de politie 
ontlast, omdat het de zaken niet 
meer van A tot Z hoeft te rege-
len. De gemeenteraad van Sint-
Oedenrode besloot om te stoppen 
met buurtbemiddeling. Het bud-
get werd in eerste instantie gehal-
veerd, maar volgens de raad zou 
er dan niet genoeg geld overblij-
ven om buurtbemiddeling fatsoen-
lijk uit te voeren. Onder het motto 
‘we doen het goed of we doen het 
niet’ werd het project geschrapt.

Dit tot grote spijt van Vissers en 
buurtbemiddelaars uit Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Sint-Michiels-
gestel. “Het past totaal niet in het 
beeld wat de gemeente op dit mo-
ment schept”, ageert zij tegen de 

beslissing. “Constant wordt er ge-
praat over burgerparticipatie. Daar 
is buurtbemiddeling een toonvoor-
beeld van en toch besluiten ze om 
het te stoppen. Daarnaast zullen 
Wovesto en de politie extra in de 
problemen komen. Ze zijn nu veel 
meer tijd kwijt per kwestie of pro-
blemen blijven hangen. Dan be-
staat de kans op escalatie en dat 
kan uiteindelijk alleen maar meer 
geld kosten.” Ook de buurtbemid-
delaars Chris en Paul (beiden wil-
len anoniem blijven) begrijpen de 
bezuiniging niet. “Wat de politie 
in veel gevallen niet lukt, lukt ons 
vaak wel. Wij kunnen het schip vlot 
trekken waar het vast zit. Dat komt 
omdat we direct aangeven dat 
we neutraal in het conflict staan. 
Daarbij is het meer laagdrempe-
lig als wij over de vloer komen in 
plaats van de politie. Dat heeft di-
rect een zware lading. Iedereen in 
de straat wil dan weten wat er aan 
de hand is. Als wij komen, valt het 
niet op. Er zijn de laatste jaren veel 
voorbeelden van projecten die we 
succesvol afgehandeld hebben.”

» lees verder op pag. 3

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 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 2013
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 deMooirooi-
krant is alle mogelijke zorg besteed. 
er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. de uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...

www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

DANKBETUIGING

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van 

Hanneke van der Heijden-Donkers

zeggen wij u hartelijk dank.
Onze speciale dank gaat uit naar huisartsenprakti jk 
van Osch, het extramurale team van Brabantzorg en 

Marjelein Verhoeven, pastoraal medewerkster.

Kinderen van der Heijden.

Hartelijk dank voor de liefdevolle woorden, de vele kaarten,
            de  bloemen en andere blijken van medeleven na het

             overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en oma.

Jet van Boxmeer-Kuenen

We hebben dit als heel warm ervaren.
Eduard van Boxmeer

Eric en Natalie, Semmy
Mirande en Rens, Nick, Mijke en Joan

Na het overlijden van mijn schat, ons pap en opa

Bart van Langen

was het fi jn om te merken dat ook in verdrieti ge ti jden er 
zo velen waren die met ons meeleefden.

Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.
Het was voor ons een grote troost te merken hoe velen hem 

als een goed mens hebben leren kennen en waarderen.
Moge hij zo in onze herinnering voortbestaan.

Anny van Langen v.d. Ven
Marjo en Ties

Thijs, Kim
Eric en Erika

Bij deze willen wij iedereen bedanken
voor het warme medeleven en de vele kaarten

na het overlijden van mijn lieve man, (schoon)vader en opa

Bert Geeven

Toos, kinderen en kleinkinderen

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Groot onderhoud Molenwiel in 
Sint-Oedenrode

Waterschap De Dommel en ge-
meente Sint Oedenrode starten in 
de week van 18 februari met de 
voorbereidende werkzaamheden 
voor het groot onderhoud aan het 
Molenwiel. De vijver wordt ge-
baggerd, de verontreinigde water-
bodem wordt schoongemaakt en 
de beschoeiing wordt vervangen, 
waarbij een deel van de oever na-
tuurvriendelijk zal worden inge-
richt. De werkzaamheden nemen 
ongeveer 8 weken in beslag. 

In 2012 is het achterstallig onder-
houd van een aantal waterlopen in 
de gemeente Sint Oedenrode uitge-
voerd door Waterschap De Dommel 
en de gemeente. Nu is het Molen-
wiel aan de beurt. 

De werkzaamheden 
De vijver wordt gebaggerd, overtol-
lige struiken worden gesnoeid en 
door aanleg van een inritconstructie 
zal het Molenwiel beter bereikbaar 
worden gemaakt voor toekom-
stig onderhoud. De in slechte staat 
verkerende beschoeiing van het 
Molenwiel zal worden vervangen, 
waarbij een deel van de oever na-
tuurvriendelijk zal worden ingericht. 
Het baggerslib wordt verwijderd met 
behulp van een schuifboot en kraan 
met grijperbak. Vervolgens wordt 
het baggerslib op vrachtauto’s ge-
laden en afgevoerd. In de verbin-
dingssloot tussen het Molenwiel en 
de Dommel zal een infiltratiebuis 
worden gelegd om het water van-
uit het Molenwiel beter te kunnen 
afvoeren. Daarbij zal de bestaande 
pomp worden vervangen door een 
nieuwe. Om de pomp bereikbaar te 
maken zal de overtollige begroeiing 
op de kade langs de Dommel wor-
den verwijderd. De werkzaamheden 
vinden plaats in nauw overleg met 
aanwonenden en de gemeente. Het 
werk wordt door de firma Kurstjens 
B.V. uitgevoerd. Niebeek Milieuma-
nagement BV verzorgt de directie-
voering en het toezicht.

Zo min mogelijk overlast
Tijdens de werkzaamheden is mo-
gelijk wat hinder van geluid. Het 
waterschap en de gemeente vragen 
hiervoor begrip en zullen de over-
last zo veel mogelijk beperken door 
het werken met relatief geluidsarme 
machines en het kiezen van zo kort 
mogelijke rijroutes door de wijk. Op 
18 februari start de aannemer met 
het inrichten van een tijdelijk werk-
terrein langs de oever van de vijver. 

Dit terrein wordt met een hekwerk 
afgeschermd. 

Afvoer baggerslib en rijroute
Het baggerslib wordt met vracht-
wagens afgevoerd via de straten 
Borchmolendijk, Lindendijk, Schijn-
delseweg, Noordelijke Randweg 
en Rijksweg A50. De baggerwerk-
zaamheden vinden plaats in de we-
ken 08 en 09. In de weken 11 tot 
en met 15 zullen de overige werk-
zaamheden worden uitgevoerd, zo-
als de aanleg van de infiltratiebuis, 
het vervangen van de pompput, het 
vervangen van de beschoeiing en de 
aanleg van een inritconstructie. 

Waarom is groot onderhoud nodig
Er is in de loop der jaren in het Mo-
lenwiel veel slib afgezet, waardoor 
de waterkwaliteit slecht is en er 
blauwalgproblemen ontstaan in de 
vijver. Door het slib te verwijderen 
wordt de waterkwaliteit verbeterd 
en wordt de kans op blauwalg klei-
ner. Daarnaast wordt er een grotere 
hoeveelheid water via het Molen-
wiel afgevoerd dan vroeger, en zijn 
de capaciteit van verbindingssloot 
en pomp niet meer voldoende. 
Waterschap De Dommel geeft het 
Molenwiel een grote opknapbeurt 
waarna het waterschap het jaarlijkse 
onderhoud van de gemeente Sint-
Oedenrode gaat overnemen.

Overname onderhoud door Water-
schap De Dommel
Waterschap De Dommel neemt van-
uit de beheerstaken het onderhoud 
over van alle watergangen en vijvers 
die belangrijk zijn voor de totale wa-
terbeheersing in het stroomgebied 
van de Dommel. Op deze manier 
kan het waterschap beter sturing 
geven aan het totale watersysteem 
en aan de verbetering van de kwali-
teit van het oppervlaktewater zoals 
de bestrijding van blauwalg.
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kkerij be 21 februari t/m 6 maart

Oma’s 
roombotercake
4,20

HET RECEPT IS NOG VAN OMA…
en wij vinden ’m nog steeds lekker

We maken ’m van roomboter, 
scharreleieren, suiker en goede  
bloem. Maar meer vertellen we 
niet… Da’s Oma’s geheim!

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL   –    www.bakkerijbekkers.nl

3,00
deze actie is 2 weken geldig

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel!
De absolute top! Beemsterkaas
exclusief extra belegen 50 gr  € 5,45
Kom proeven!!

Kaasstunt! 
Noord Hollandse jong belegen kaas 
500 gr    € 4,75 natuur gerijpt!

Recht van de boerderij
Boeren jong belegen meshanger 
500 gr    € 5,95 puur natuur!

Ambachtelijke vleeswaren vers van het mes
Berliner 100 gr    € 0,99
Palingworst 100 gr    € 0,89
Gebraden fricandeau 100 gr   € 1,75

Ambachtelijke salades
Draadjes vleessalade 100 gr   € 1,49
Surinaamse eisalade 100 gr   € 1,29

Vers gebrand
Cashew noten 200 gr   € 2,95

Iedere vrijdag ouderwets schouw 
gerookte boerenham 100 gr   € 2,19

(h)eerlijke LASAGNE 
uit eigen keuken!

100 gram 

€ 1,15

Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode | Tel. 0413 47 24 63 www.traiteur-slagerijverheijen.nl

“Het neemt voor mensen met 
paarden veel zorgen weg”, ver-
telt Paula, die heel haar leven al 
in de paardenwereld actief is “Ze 
kunnen nu zorgeloos met hun 
viervoeter op vakantie. Als de 
gasten een dagje weg willen zor-
gen wij voor het dier. Daarnaast 
is het Paardensportcentrum ide-
aal voor ruiters die in de buurt 
op concours zijn en willen over-
nachten. Ook gaan we speciale 
trainingsweken organiseren. Het 
wordt een centrum waar mensen 
en paarden kunnen trainen en 
overnachten.”   

Hoewel de hoofdmoot recreatie 
is, gaat Paardensportcentrum De 

Kienehoef zich ook bezighouden 
met revalidatie. De aanschaf van 
een aquatrainer past daar goed 
bij. Paula: “Een aquatrainer is 
een lopende band voor paarden 
waarin naar behoefte water kan 
worden gepompt, zodat de paar-
den door het water stappen. Deze 
methode is voor paarden met een 
blessure aan de benen en/of de 
rug een uitstekend hulpmiddel 
bij revalidatie. Er zijn er nog maar 
enkele van in Nederland. De eige-
naren kunnen met hun paard één 
of meerdere sessies volgen of hun 
paard stallen voor een compleet 
revalidatieprogramma.  Recent 
hebben we een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met Die-

renartsenpraktijk Sint-Oedenrode 
en erkend dierenfysiotherapeut 
Eveline van der Ven. Zij zullen een 
aangepast revalidatietraject op-
stellen, waarvan ik de begeleiding 
ga verzorgen.”

Paula en Michel hebben genoeg 
plannen. In de toekomst willen ze 
ook nog paardrijdvakanties orga-
niseren voor mindervaliden. On-
der andere in samenwerking met 
het Nationaal Centrum Paardrij-
den voor Gehandicapten. “Dat is 
de bedoeling ja, maar we doen al-
les stap voor stap. Eerst de bouw 
maar eens afronden”, besluit de 
eigenaresse. 
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Paardensportcentrum De Kienehoef 

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Wethouder Hendriks staat nog 
steeds achter de beslissing om 
een punt te zetten achter buurt-
bemiddeling. “Buurtbemidde-
ling is ontstaan in de tijd dat de 
financiële situatie het toeliet. Nu 
hebben we moeten constateren 
dat er te weinig geld beschikbaar 
is om het goed voort te zetten.” 
Ze wilde ook nog reageren op 
de opmerking van Vissers dat de 
gemeente burgerparticipatie in 
deze links laat liggen. “Burgers 
die samen een probleem hebben, 
moeten naar mijn mening zelf tot 

een oplossing kunnen komen. Mij 
lijkt het dat ze daar als volwas-
sen mensen uit moeten kunnen 
komen. Dat is juist burgerparti-
cipatie. We moeten ons dan ook 
de vraag stellen waar we als over-
heid eigenlijk verantwoordelijk 
voor zijn. Bij een echtscheidings-
conflict gaan we toch ook niet 
bemiddelen?”

Opmerkelijk genoeg was mana-
ger woondiensten van Wovesto, 
Jan de Laat, nog niet op de hoog-
te van het feit dat buurtbemidde-

ling per 1 januari 2013 is gestopt. 
“Ik word hier door verrast, want 
we waren zeer tevreden over het 
verloop. Ik kan op persoonlijke 
titel spreken dat we buurtbemid-
deling niet naar ons toe zullen 
trekken. Dat is financieel gezien 
gewoon niet mogelijk. Ik denk 
dat de presentatie van 13 maart 
een mooi moment is om met de 
betrokken partijen na te denken 
over hoe nu verder.”
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Burgers moeten conflicten weer zelf oplossen
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Een bevalling met naweeën
Paul en Ria runnen het gezellige 
bruin Café  “de Ballen”.   De hele 
dag  komen er veel mensen over 
de vloer en is het druk, druk, druk. 
Dan verlang je ’s avonds wel naar 
rust! De laatste klanten worden 
buitengelaten maar dat betekent 
nog niet dat er automatisch rust is 
voor Paul en Ria. 

Van Koos, de stamgast, zullen ze 
weinig last hebben, die slaapt aan 
de bar. Hun serveerster, nichtje 
Sandra, helpt mee met de laat-
ste schoonmaakwerkzaamheden. 
Vriendin en vaste gast Yvonne 
draagt bij aan de innerlijke rust. 
Maar als Suzanne en Pim de la 
Haaye hun Jaguar tegen een boom 
voor het café parkeren, gaat er een 
aardig briesje door het café. Als 
dan ook nog de hoogzwangere 
Sjaan haar Mini tegen de Jaguar 
parkeert, waait er een stevige wind 
door het café.

De hele club overnacht in het café.  
Als de volgende morgen de  ou-
ders van Paul komen behangen, 
stormt het pas echt binnen want 

de weeën zijn  begonnen….
Ook de naweeën zijn heftig want wie 
is nu eigenlijk de vader van de baby??

 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Kilo’s en/of cellulite kwijt?

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Vacustep (20x) nu €175,00 
in plaats van €200,00

 

Wanneer u start met één van onze diëten 
betaalt u slechts €150,00 voor 20 x Vacustep.

 

Kijk voor de verschillende diëten op onze website

of voor het uitgebreide eiwitdieet op www.d-line.nl 

Geldig in februari 2013

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Opening tijdelijk glasvezelservicepunt in Martinushuis druk bezocht

De laatste weken heeft u vast 
al eens de promotiefietsen van 
Reggefiber door de Rooise stra-
ten zien flitsen. Glasvezelbedrijf 
Reggefiber is bezig met een cam-
pagne. Afgelopen zaterdag heeft 
wethouder Dekkers een tijdelijk 
glasvezelservicepunt geopend in 
het Martinushuis aan de Markt 
in Sint-Oedenrode. Met ruim 280 
bezoekers is de opening van het 
tijdelijke glasvezelservicepunt die 

dag druk bezocht. 

Geslaagde opening
Wethouder Dekkers heeft het tij-
delijke glasvezelservicepunt om 
10.30 uur officieel geopend door 
het maken van een ‘las’. Dit is een 
technische handeling die normaal 
gesproken bij de plaatsing van een 
glasvezelmodem in een woning 
wordt uitgevoerd door Reggefi-
ber. Wethouder Dekkers: “Ik ben 

heel blij dat Sint-Oedenrode al 
sinds 2009 een glasvezelnetwerk 
heeft liggen.  Daarmee waren we 
één van de allereerste gemeen-
ten in Nederland. Ook de bedrij-
venterreinen maken gebruik van 
glasvezel en dat maakt ons onder-
scheidend als gemeente. We lopen 
hiermee voorop. Het is fijn voor 
de inwoners van Sint-Oedenrode 
dat Reggefiber nog een keer terug 
komt om iedereen te helpen met 
overstappen op glasvezel. Want 

tijdens de 
aanleg was 
er veel animo 
voor glasve-
zel, alleen het 
kiezen van 
een passende 
serviceprovi-
der kan lastig 
zijn. Ik wens 
R e g g e f i b e r 

veel succes de komende paar we-
ken.” 

Alle bezoekers op deze dag kon-
den meedoen met een Kraak-de-
Kluis actie. Daarbij maakten zij 
door middel van het invoeren van 
een unieke code op de kluis, kans 
op een iPad. Twee families uit Sint-

Oedenrode wonnen deze dag een 
iPad. 

Glasvezelservicepunten
Team Sint-Oedenrode van Reg-
gefiber is al sinds woensdag 13 
februari aanwezig in Sint-Oeden-
rode met een mobiel glasvezel-
servicepunt op de parkeerplaats 
van EMTÉ. Bewoners kunnen zich 
door de medewerkers van Team 
Sint-Oedenrode, René en Frank, 
onafhankelijk laten informeren 
over de voordelen van een glas-
vezelnetwerk en de diensten van 
de verschillende serviceproviders 
die in Sint-Oedenrode actief zijn: 

Helden van Nu, KPN, OnsBrabant-
Net, Solcon, Tele2, TriNed, Tweak, 
Vodafone en XS4ALL. 

Openingstijden
Van woensdag tot en met vrij-
dag staat Team Sint-Oedenrode 
op de parkeerplaats bij EMTÉ. 
Op woensdag en donderdag van 
10.00 – 18.00 uur en op vrijdag 
van 10.00 – 20.00 uur. Op zater-
dagen staat Team Sint-Oedenrode 
in het Martinushuis aan de Markt 
van 10.00 – 16.00 uur. Meer infor-
matie over glasvezel en het team 
zijn ook te vinden op 
www.team-sint-oedenrode.nl.

WINTERSCHILDER ACTIE

Bij schilderwerk, 
GRATIS 

verf en muurverf (Sigma)

Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030

Makelaar René van de Laar op 
voorpagina Volkskrant
De Rooise makelaar René van de 
Laar stond afgelopen donderdag 
14 februari op de voorpagina van 
de Volkskrant. Er werd gevraagd 
om zijn mening over de woning-
markt. Door het nieuwe regeerak-
koord gaat er namelijk veel ver-
anderen.

“De redacteurs van de Volkskrant 
zochten naar vier verschillende 
mensen die hun mening wilden 
geven over het nieuwe regeerak-
koord’, licht René nader toe. ‘Ze 
zochten een huizenkoper, een 
ZZP’er in de bouw, een scheef-
huurder en een makelaar. Voor 
dat laatste gingen ze op zoek naar 
een geografisch ‘in het midden 
liggende’ plaats in Noord-Bra-
bant. Uiteindelijk prikten de schrij-
vers met hun figuurlijke punaise 
in Sint-Oedenrode en kwamen bij 

ons uit.’

René had veel reacties gehad over 
zijn artikel in de landelijke krant, 
waarvan de meeste van binnen 
zijn branche afkomstig waren. Ie-
dereen was uiterst positief, want 
het komt tenslotte zelden voor 
dat je op de voorpagina van dit 
bekende dagblad belandt.

Tot slot had René nog wat be-
langrijks te melden met betrek-
king tot de Rooise woningmarkt. 
‘Komend jaar kun je verwachten 
dat de verkoopprijzen van de hui-
zen wat zullen dalen’, aldus de 
makelaar. In de Volkskrant refe-
reerde hij nog naar de elfduizend 
startersleningen die vrijkomen. 
Dat kan ook nog positief zijn voor 
de Rooise woningmarkt.    

HOGENBERGSEWEG 5 
LIEMPDE 

VRAAGPRIJS € 397.500,-

Volledig gerenoveerde vrijstaande woning 
met praktijkruimte, rustig gelegen in 

centrum van Liempde op een perceel van 
427m². Sfeervolle L-vormige woonkamer 

met gashaard en separate keuken. 
Wasruimte, bijkeuken en zeer ruime in-

pandige praktijkruimte. Drie slaapkamers 
en zeer luxe, complete badkamer. 

Nieuwstraat 30 – 5298 CL Liempde
www.geldenmakelaardij.nl - info@geldenmakelaardij.nl

Body Result bestaat 
tien jaar 
Op zondag, 3 maart is het feest bij Body Re-
sult. Dit wordt een bijzondere dag met allerlei 
leuke activiteiten, hapjes, drankjes. Body Re-
sult heeft namelijk wat te vieren. De afslank-
studio viert namelijk haar tienjarig bestaan. Er 
wordt o.a. een geheel nieuw “medisch” dieet 
geïntroduceerd waarmee u 100% afvalt en 
met een duurzaam resultaat. Er wordt een 
metamorfose verloot en er zijn allerlei acties. 

www.verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

 e38,50 per lesuur
Nieuwe aanmeldingen 
V.W.rijbewijs GRATIS
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl



Woensdag 20 februari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 5
nieuwe locatie odaschool   

Duizenden koopjes op 22e Boeken- en Platenbeurs

Op zaterdag 23 februari (10.00u 
- 17.00u.) en zondag 24 febru-
ari (11.00u-17.00u) wordt alweer 
voor de 22e keer de alom bekende 
Boeken- en platenbeurs gehouden 
op een oppervlakte van ca. 1000 
m² in de Odaschool voor basis-
onderwijs, Laan ten Bogaerde 7 
te Sint-Oedenrode. Het bestuur 
van de Stichting Behoud Marti-
nuskerk is erg in zijn nopjes met 
deze nieuwe locatie, alles op de 
begane grond, veel ruimte overal 
en ook logistiek zit het nu nog 
veel beter in elkaar. Bovendien is 
deze school gunstig gelegen, ten 
opzichte van de A50 en de bushal-

tes aan de Lindendijk. Tevens is er 
voldoende parkeergelegenheid in 
de directe omgeving.

Prima kwaliteit en sortering
Al jaren staat deze beurs bekend 
om de prima sortering in 30 cate-
gorieën, maar zeker ook om haar 
hoge kwaliteit tegen nog steeds 
dezelfde lage prijzen. Een groot 
deel van de meer dan 50.000 
items gaat de deur uit voor € 1,50, 
€ 1,00 of zelfs € 0,50. Daarnaast 
vindt U op de geprijsde afdeling 
de mooiste boeken, zeer aantrek-
kelijk geprijsd en ook goed gesor-
teerd. Prachtige fotoboeken over 
o.a. hobby en vrije tijd, de natuur, 
landen en volkeren, W.O. I en II en 
vele andere. Met name de afde-
ling kunst en cultuur is dit jaar erg 
goed voorzien door schenkingen 
van uitgebreide kunstcollecties van 

verzamelaars aan de stichting.

Niet alleen boeken
Wellicht is het een idee om voor u 
en uw (klein)kinderen een exem-
plaar aan te schaffen van “Het 
aanzien van …” of een ingebon-
den jaargang van de Katholieke 
Illustratie ( vanaf 1914) uit het ge-
boortejaar?
Ook zijn er vele legpuzzels (van 10 
tot 3.000 stukjes), strips, losse tijd-
schriften ( slechts 10 eurocent per 
stuk) en complete jaargangen op 
de beurs aanwezig. Wederom zijn 
er grote landkaarten van de pro-
vincies en van een aantal landen 
van Europa te koop, evenals oude 
en nieuwe geschiedenis schoolpla-
ten. Deze kaarten werden in de 
50er en 60er jaren op menige ba-
sisschool gebruikt.

Muziekafdeling
Voor het eerst heeft men dit jaar 
ook de afdeling Klassieke muziek 
gesorteerd in 10 verschillende ca-
tegorieën en dit maakt het zoeken 
voor de ware muziekliefhebber 
veel gemakkelijker. Speciale en 
bijzondere lp’s zijn te koop voor 
enkele euro’s, terwijl de hoeveel-
heid aangeboden dvd’s en cd’s ook 
steeds groter wordt.

Extra actie en gratis koffie
Op zondagmiddag vanaf 14.00 
uur krijgt men de gelegenheid om 
voor slechts 3 euro een gele tas 
van de stichting vol te laden met 
boeken uit de ongeprijsde catego-
rie. De entreeprijs bedraagt slechts 
een euro, voor de kinderen, die 
zelf heerlijk kunnen snuffelen in de 
vele dozen met jeugdboeken en 

strips, is het gratis. Op vertoon van 
de gele flyer ontvangt U gratis een 
lekkere kop koffie in de gezellige 
aula van de Odaschool. Deze flyer 
is o.a. te verkrijgen in Sint-Oeden-
rode op de bieb, bij de VVV, Ma-
riëndael en Odendael. Ook kunt 
U de flyer downloaden vanaf de 
website.
Voor meer informatie kunt U te-
recht op de website: 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

wilhelmien van Aarle toont tijdens de beurs haar borduurwerk van de kerk-
straat en de Martinuskerk. geheel in stijl, want het geld wat wordt opgehaald is 
voor de Martinuskerk. 

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

CARCLEANING 
VAN LAARHOVEN

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT 

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105

Hoera, stomerij super stunt

Gehele maand februari elk kledingstuk voor € 5,- *
* uitgezonderd, suede, leer, gala en bruidskleding

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode | Telefoon: 0413-477049

Duizenden dozen vol boeken

Er komt ontzettend veel bij kijken om een 
boekenbeurs te houden. Sint-Oedenrode 
staat bekend om de grote diversiteit aan lec-
tuur, netjes gesorteerd in duizenden dozen. 

Maandagochtend 
begon een team 
van tientallen vrij-
willigers bij koel- 
en vriesopslag 
Van Acht aan de 
Hoogstraat met 
het uitzoeken en klaarzetten van de 
boeken voor deze werden verscheept naar 
de Odaschool. Daar wachtte megaklus num-
mer twee, want in de school moest de boel 
weer worden uitgezocht. Komend weekend 
staat alles op zijn plek en worden de boeken-
wurmen er op losgelaten.  

Huis-aan-Huis-blad met het o�  ciële gemeentenieuws.
Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
A� egplaatsen: Schijndel, Lieshout, Mariahout, Son, Breugel, Eerde en Zijtaart

De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl
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Suzuki Grand Vitara 2.4 High Executive Suzuki Jimny 1.3 
Exclusive Automaat

 
Kilometerstand: 13.506 km

Bouwjaar: 03-2009

NU € 14950,-

 Nijverheidsweg 24 5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413 - 474059 - info@garagemarkgraaff.nl

www.garagemarkgraaff.nl

NU € 19950,-

NU € 14950,-

De Suzuki Markgraaff  

5 X 1 deal !!  

Kilometerstand: 55.086 km
Bouwjaar: 06-2009

• 1 jaar BOVAG garantie
• 1 jaar Suzuki Mobiliteitsgarantie
• 1 jaar gratis onderhoud bij 
     garage Markgraaff 
• 1 volle tank
• Géén afl everingskosten  

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Daarnaast zijn er ook meer kostbare 
projecten, zoals het bouwen van 
een veranda, aanschaf van tuin-
meubilair, potten en beplanting en 
het schilderwerk en aanleggen van 
verlichting. Het realiseren van een 
buitenkraan en kopen van aankle-
ding en snoezelmateriaal is tevens 

zeer kostbaar.

Daarom hopen Madelaine Lode-
wijk, Marieke van Wanrooij, Joost 
van de Ven, Ad van den Heuvel en 
Wil Passier – allen medewerkers van 
Stichting Dichterbij of familie van de 
bewoners - dat er bedrijven zijn die 

het initiatief financieel of met mate-
riaal (met name verf) willen onder-
steunen. Daarnaast zijn ook vrijwilli-
gers welkom om de handen mee uit 
de mouwen te steken. Nu, tijdens 
de dagen van NL Doet, maar ook 
daarna om in de toekomst de tuin 
mee te onderhouden. Het is de be-

doeling dat straks alle vrijwilligers de 
tuin op 15 en 16 maart in zijn geheel 
een metamorfose hebben gegeven. 
De officiële opening vindt enkele 
weken later plaats. Sponsoren/do-
nateurs en vrijwilligers worden hier 
natuurlijk voor uitgenodigd om het 
eindresultaat te bewonderen.

In een tuin kun je samen doen, sa-
men beleven, samen eten, samen 
sfeer en gezelligheid creëren in de 
gezonde buitenlucht! Met deze 
gedachte is de hele club op dit mo-
ment hard aan de slag en ze kunnen 
uw steun goed gebruiken, op welke 
manier dan ook. Aanmelden als 
sponsor of vrijwilliger? Dat kan bij 
Joost van de Ven via 06-10067839 
of jvdven@kpnmail.nl. 

Vervolg voorpagina

Samen doen voor ‘het Grote Doel’

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

V.l.n.r. op de foto: Anouk, Madelaine lodewijk, jurgen, wil passier, nancy, Marieke van wanrooij, 
joost van de Ven, dick, josé, joost, berny en gillian. Ad van den heuvel ontbreekt op de foto.

CARCLEANING 
VAN LAARHOVEN

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT 

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

 


















 

 

basisschool kienehoef streeft naar een vreedzame school

“De kracht moet zitten in de preventie”

Veertig jaar geleden pestten kin-
deren elkaar al. Twintig jaar gele-
den was het niet veel anders. Te-
genwoordig wordt er niet meer of 
minder gepest. Feit is dat het een 
structureel probleem blijft. Eén op 
de tien kinderen wordt gepest. Re-
ken maar uit hoeveel jongens en 
meiden dat in Nederland zijn. Iedere 
basisschool heeft een eigen proto-
col. Tenminste, dat zou zo moeten 
zijn. Basisschool Kienehoef pakt het 
probleem bij de horens. “De kracht 
moet zitten in de preventie”, vertelt 
directeur van de school, Gery van 
Meersbergen.

“Pesten is een beladen woord”, be-
gint hij. “Het is ook een subjectief 
woord. Wat voor de één pesten is, 
is voor de ander plagen. Aan ons 
de taak om te voorkomen dat iets 
als pesten wordt ervaren. Daarom 
moeten we zorgen dat we al vroeg 

signalen oppakken. Dat doen we 
door veel te observeren.” Vanaf de 
laagste klassen worden kinderen al 
scherp in de gaten gehouden.  Van 
Meersbergen: “Je ziet bij kinderen 
dat ze zich op een bepaalde leeftijd 
graag willen conformeren. Ze willen 
ergens bij horen. Iemand die om een 
bepaalde reden uit de groep valt is 
een makkelijk doelwit. Kinderen zijn 
daarom vaak bang om onderschei-
dend te zijn. Vanuit betrokkenheid 
en welbevinden van kinderen wil-
len we hen verantwoordelijk maken 
voor onze totale leefgemeenschap.”

‘De Vreedzame School’
Wordt er op de Kienehoefschool ge-
pest? Vast wel, maar de incidenten 
zijn flink afgenomen sinds de basis-
school zich opwerpt als Vreedzame 
School. Dat komt niet alleen door de 
naam natuurlijk. Een heel protocol 
laat de leerlingen van de school stil-
staan bij hoe je met elkaar om moet 
gaan. “Hoe gaan we om met pro-
blemen en hoe gaan we om met el-
kaar? Daar zijn we iedere week mee 
bezig. Zo’n zes jaar geleden hebben 
we als team vanuit onze pedagogi-
sche visie gezocht naar een methode 
die daar het beste bij past en toen 
zijn we uitgekomen bij ‘de Vreed-
zame School.’ Onderdeel daarvan 
is het pestprotocol. Omgaan met 
gevoelens staat daarbij centraal. Er 
wordt over gepraat, zowel klassikaal 
als één op één. Daarnaast laten we 
kinderen vragenlijsten invullen. Zo 
proberen we ze te prikkelen om ant-

woord te geven op belangrijke vra-
gen. Soms komen er dan kwesties 
aan het licht die wat dieper liggen. 
Kinderen reageren er open op. Daar-
naast zijn de lijntjes met de ouders 
kort. We vragen regelmatig of hun 
kind graag naar school gaat. Ook 
daar halen we veel informatie uit.”

Mediatoren
Iedere week wordt een les besteed 
aan ‘omgaan met elkaar’. Dat staat 
bij de Kienehoefschool hoog in het 
vaandel, want de sfeer is belangrijk 
volgens de directie. Zijn er toch pro-
blemen tussen leerlingen dan treden 

de mediatoren op. Mediatoren zijn 
kinderen uit groep acht die aan tafel 
gaan zitten met hun schoolgenootjes 
die een ‘conflict’ hebben. Zonder in-
terventie van een leraar proberen ze 
samen de kou uit de lucht te krijgen. 
In groep zeven worden tien leerlin-
gen opgeleid tot mediator. Een jaar 
later mogen ze het om en om in uit-
voer brengen. Jochem en Linde zijn 
twee mediatoren. Linde: “Toen er 
werd gevraagd wie er mediator wil-
de zijn, stak ik mijn vinger op, om-
dat ik een meisje kende die mediator 
was. Zij vertelde dat het leuk was. 
Daarom meldde ik me aan.” Jochem 
had een andere reden. “Allebei mijn 
zussen zijn het ook geweest.” Beide 
leerlingen beamen de woorden van 
hun directeur dat er steeds minder 
incidenten zijn de laatste jaren. “Het 
leukste is om ruzies op te lossen, 
maar er zijn er maar weinig. Dat is 
eigenlijk wel goed”, aldus Linde. Als 
er toch iets is weet Jochem precies 
wat hij moet doen. “We gaan dan 
aan tafel zitten om het probleem te 
bespreken en laten ze zelf met op-
lossingen komen.” Vrijwel altijd ko-
men de kinderen er zelf uit. Mocht 
het echt niet lukken dan wordt de 
hulp van een leraar ingeroepen. De 
conflicten zijn ook minder geworden 
omdat klassen aan het begin van het 
jaar zelf regels opstellen waar ze zich 
aan moeten houden. Zo is het voor 
iedereen duidelijk wat er van hem of 
haar wordt verwacht. Ook voor de 
ouders. 

Wordt pesten hiermee uitgebannen? 
Nee, dat is een utopie. Ook op straat 
en op de digitale snelweg gebeurt 
het één en ander wat niet door de 
beugel kan. De school pakt signalen 
en problemen binnen de school aan. 
Ouders zijn hierbij een belangrijke 
partner en spelen een prominente rol. 

“hoe gAAn we oM Met probleMen en 
hoe gAAn we oM Met elkAAr? 

dAAr zijn we iedere week Mee bezig.”

Scholen van SKOSO actief in 
beleid tegen pesten
De laatste tijd is veel aandacht voor het 
onderwerp pesten, zeker na de recente 
trieste incidenten waar in de pers ruim-
schoots aandacht aan is besteed. Is het 
aantal gepeste leerlingen toegenomen of 
is dit mogelijk een probleem van alle tij-
den en kun je spreken van een hype?

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland heel veel kinderen worden ge-
pest. Of dat aantal toeneemt is moeilijk te zeggen. Wel is het zo dat het 
digitaal pesten fors is toegenomen. Pesten houdt niet op bij de poort 
van de school. Cyberpesten bijvoorbeeld kan wel 24/7 doorgaan. Ou-
ders hebben soms geen idee hoe de leefwereld van hun kind eruit ziet 
op internet. Ook in de media is de aandacht voor pesten toegenomen.

Bij het signaleren en voorkomen van pesten dienen ouders en school 
wel samen te werken.
Alle scholen van SKOSO voeren een proactief beleid om pesten te 
signaleren en te voorkomen. Zo beschikken al onze scholen over een 
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, waarin structureel aan-
dacht wordt besteed aan normen en waarden, waaronder het voorko-
men van pesten.

De scholen van SKOSO maken gebruik van methoden zoals “Leefstijl” 
of “De Vreedzame school”. De gedragsmatige ontwikkeling van alle 
kinderen wordt momenteel gevolgd middels “ZIEN!”. “ZIEN!” is een 
leerlingvolgsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. “ZIEN!” hanteert 
zeven dimensies. Twee graadmeters; welbevinden en betrokkenheid, 
die een signaalfunctie hebben en vijf vaardigheidsdimensies die rele-
vante informatie geven over de ontwikkelbehoeften van een leerling op 
sociaal-emotioneel gebied.

Daarnaast beschikken alle scholen ook over pestprotocollen. Op deze 
wijze proberen onze scholen een samenhangend beleid te creëren dat 
vooral insteekt op een preventieve aanpak. Maar alleen methoden en 
protocollen zijn niet voldoende. Het vraagt veel pedagogische tact van 
onze leerkrachten om op basis van observaties mogelijk pestgedrag te 
signaleren en daarop te anticiperen. Daarin worden zij ook geschoold. 
Het is ons streven om het pesten zoveel mogelijk uit te bannen, dat kan 
alleen bij een goed educatief partnerschap met de ouders en andere 
opvoeders in de omgeving van het kind. Ouders, leerkrachten, sport-
coaches en buren moeten samen een klimaat creëren, waarin pesten 
wordt aangepakt.

Onze scholen zijn graag bereid om u meer informatie te verstrekken 
over het beleid tegen pesten dat zij hanteren. 

directeur gery van Meersbergen met mediatoren (vlnr) fleur habraken, Anne van de laar, Manon donkers, 
linde van de sanden, jochem brusse, kay van weert en jasper Aben. johan pijnenburg ontbreekt door ziekte.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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Lieke

Vier generaties samen op de foto

Op 27 januari 2013 is Jazzlynn van der Heijden geboren en daarmee zijn 
er vier generaties in de familie. Op de foto van links naar rechts Riekie van 
den Broek (oma), Anna Schepens (overgrootmoeder) met Jazzlynn, en 
Willeke van der Heijden (moeder). Allemaal zijn ze woonachtig in Nijnsel. 

Samen, dat werkt! 

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Hoog slagingspercentage 
Lage lesprijs
Kijk op CBR.nl 

en vergelijk ons met anderen

Keuze gemaakt?

Meld u dan aan op:
Rijschoollestbest.nl

Sinds 1999
Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Wachtlijst tot 1 maart 2013

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 24 maart organi-
seert wijkvereniging Eerschot in 
wijkcentrum Meerschot aan de 
Heistraat 22 te Sint-Oedenrode 
een markt voor kinderkleding 
en speelgoed. U kunt hiervoor 
een tafel huren en zelf je spullen 
verkopen. De huur van een tafel 
bedraagt 10 euro. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met 
José van der Heijden tel. 0413-
477363 of e-mail  wijkverenigin-
geerschot@gmail.com
De verkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur. Entree 1.00 euro

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!  

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Wil je optreden voor 20.000 
mensen?

Dat kan! De organisatie van de 
Jaarmarkt zoekt namelijk lokaal ta-
lent dat tegen een bescheiden ver-
goeding op willen treden tijdens 
de befaamde Rooise Jaarmarkt. Bij 
goed weer wordt dit topevenement 
bezocht door zo’n 20.000 mensen. 

Een ideale gelegenheid om je talen-
ten te laten zien! Dus ben je goo-
chelaar, muzikant, danser, jongleur, 
zanger, acteur, clown of DJ? Ben je 
alleen of met een groep? Meld je 
dan aan via paperas@paperas.nl. 
Grijp deze kans!

Uit de hoest van een longpatiënt
waait een vleermuis te voorschijn,
bloedrood kleurt de stilte die volgt

Tegen een wit gekalkte kansel klimt
een aforisme met groene kikkerogen,
de voorganger lost op in een windvlaag

In de kruiken van zijn geheugen
bewaart een dichter dagen vol mist,
raven krassen een Grieks alfabet

De naald in het kompas van een late herfst
bee�  als een libellenvleugel, terwijl
een mier zich laa�  aan de dauw
op een rozenkrans

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
      ongerijmde gedichten, 2011 – 2012

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Diesen tolle Otter 
ist ein alter Mann

Judith 30 jaar, 
profi ciat van ons!

Trots verwelkomen wij 
onze dochter en zusje

Joost de Vaan, 
Caroline van Breda 

en Cas.

Nienke Caroline de Vaan
16-02-2013

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Tim Gordijn

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Kijk op www.rabobank.nl/stos voor meer informatie.
Volg ons op Twitter @RaboSTOS

Rabobank. Een bank met ideeën.

Laat op 2 maart tussen 10 en 13 uur uw
kunst, antiek en curiosa taxeren.

Tussen 
Prul & Pronkstuk

Speciaal voor dit evenement openen wij eenmalig

ons kantoor in Schijndel op zaterdag 2 maart van

10.00 tot 13.00 uur. Geïnteresseerden kunnen deze

ochtend binnenlopen om hun kunst, antiek en

curiosa  door een ervaren taxateur te laten taxeren

(indicatie van de waarde). 

Rab
o

Fee
stw

eek

Sch
ijnd

el

‘nieuw voor u’

Kringloop binnen de Kringloop

Bij kringloopcentrum d’n einder 
wordt iedere dag vele kilo’s aan 
meubels, stof, speelgoed, kle-
ding, schoenen, gordijnen en veel 
meer ander materiaal binnenge-
bracht om weer door te verkopen. 
Alles wordt kritisch bekeken en 
veel belandt uiteindelijk toch in 
de container. Betsy Kastelijn, een 
vrijwilligster van d’n einder, werd 

geprikkeld door al dat potenti-
ele afval . “Die afvalberg moet zo 
klein mogelijk worden”, dacht ze 
en de Schijndelse verzon het con-
cept ‘Nieuw voor U’.

De sorteerders van de binnenge-
komen tweedehands producten 
gooien nog steeds alles weg wat 
absoluut niet bruikbaar is, maar 

bij twijfel leggen ze het in de bak 
van Betsy. Zij heeft vaak ideeën 
over wat er nog mee gedaan kan 
worden om het ‘afval’ toch nog 
een nieuw leven te gunnen. In 
een ander jasje dat wel, maar dat 
overlegt ze met haar creatieve 
team. “Ik zag dat de containers te 
vaak leeggemaakt moesten wor-

den. Toen besloot ik om van de 
afgedankte artikelen iets nieuws 
te gaan maken. Zo kwam er een 
uitgeklede hocker binnen en een 
Perzisch tapijt.  Allebei werden ze 
weggegooid. Later bedacht ik dat 
ik de hocker had kunnen bekleden 
met het tapijt. Zo had ik een nieuw 
meubel  kunnen creëren voor de 
verkoop”, zegt Betsy trots. Door 
haar ontstond een nieuwe tak van 
sport binnen d’n einder. Het bleek 

een revolutionair idee, want na een 
jaar is duidelijk dat er veel minder 
de kliko in gaat. Een besparing van 
kosten, maar het brengt ook nog 
extra geld in het laatje. De ‘Nieuw 
voor U’ artikelen worden namelijk 
goed verkocht.

In de winkel staat een toren met 
allerlei producten onder het label 
‘Nieuw voor U’.  Poppenbedjes, 
vogelhuisjes, houten speelgoed, 
pannenlappen en nog veel meer. 
“Kijk deze twee bedjes eens”, 
wijst Betsy. “Deze zijn gemaakt 
van een oud grenen tafelblad wat 
niet geschikt was voor de verkoop. 
De kleedjes komen uit een gordijn. 
Ziet er superleuk uit vind je niet? 
En de pop weet toch niet waar het 
in slaapt. Of het nu een nieuw of 
tweedehands bedje is.” Bij ieder 

afvalartikel heeft de creatieveling 
wel een nieuw idee. “Er zit meer in 
mijn hoofd dan er uit kan. Er is zo-
veel te maken! Iedere keer als iets 
af is denk ik ‘we hebben weer wat 
gered’. Dat is een heerlijk gevoel.” 

De producten worden gemaakt in 
het atelier van d’n einder en in de 
ruime werkplaats waar Herman 
Beij de scepter zwaait. Er staan 
enkele grote werkbanken en er is 

een zelfs een speciale metaalwerk-
plaats. Herman: “Hier zagen we 
bijvoorbeeld planken van een oud 
meubelstuk en geven we het een 
likje verf. We kunnen hier bijna al-
les maken.” Bijna iedere dag zijn er 
vrijwilligers in touw, maar volgens 
Herman nooit genoeg. “We zijn 
nog steeds op zoek naar creatie-
vellingen die een helpende hand 
toe willen steken. De werkplaats 
is altijd open om te gebruiken, dus 
als iemand interesse heeft dan ho-
ren we dat graag.”

Betsy denkt al lang weer na over 
het volgende projectje. Wat zal 
het nu eens worden? Een wiegje, 
een luxe kussen of toch maar weer 
een vogelhuisje, want die worden 
goed verkocht deze periode van 
het jaar.

“iedere keer Als iets Af is denk ik 
‘we hebben weer wAt gered’. 
dAt is een heerlijk geVoel.”

betsy kastelijn en herman beij laten trots de vervaardigde producten zien.

Welzijn de Meierij geeft thema-avond over verzekeringen

Om verenigingen, stichtingen en 
maatschappelijke organisaties in 
Sint-Oedenrode te ondersteunen,  
biedt het  Vrijwilligerssteunpunt 
van Welzijn de Meierij i.s.m. 
Jeugd Sport Stichting Schijndel 
en de gemeenten Schijndel en 
Sint-Oedenrode, op maandag 25 
februari 2013 vanaf 19.30u een 
thema-avond Verzekeringen aan. 

De gemeenten Schijndel en Sint-
Oedenrode hebben voor alle vrij-
willigers in de gemeente een vrij-
willigersverzekering afgesloten. 
Maar wat betekent dat, waarvoor 
zijn de vrijwilligers dan verzekerd? 
Welke risico's lopen verenigingen 
of stichtingen nog? Kan de aan-
sprakelijkheid -verzekering stop-
gezet worden? Leven deze of 
andere vragen op het gebied van 
verzekeringen ook bij u in de or-
ganisatie? Dan nodigen wij u van 
harte uit voor de thema-avond 
verzekeringen

Uitnodiging
De thema-avond vindt plaats op 
maandag 25 februari 2013 om 
19:30 uur in de gemeenschappe-
lijke ruimte van Welzijn De Meierij, 
locatie Schijndel, het Spectrum , 
Steeg 9f in Schijndel.

Aanmelding
Voor het bijwonen van deze the-
ma-avond kunt u zich aanmelden 
bij mevrouw C. van Dijk via het 
e-mailadres cvandijk@schijndel.nl. 
Mail: 
steunpunt.vsp@welzijndemeierij.nl

roemrijk rooi revue

Rooiser kan ’t nie….
Het project ”Roemrijk Rooi”, van 
Nico van de Wetering, gaat zijn 
derde fase in. Na de dubbel CD met 
alle liedjes over Rooi en het boek 
”Roemrijk Rooi”, met daarin alle 
gedichten en liedteksten  over Rooi, 
nu de “Roemrijk Rooi Revue.”

De data en de locatie zijn be-
kend: 1, 2 en 3 november 2013, 
om 20.15 uur in Mariendael. Het 
wordt een echte Rooise aangele-
genheid: tekstschrijvers, produc-
tieleiding, muzikanten, regisseurs, 

toneelspelers en alles wat er bij 
komt kijken is allemaal puur Roois.

Zo ook het verhaal, waarin een 
Roois  echtpaar, welk tientallen 
jaren geleden emigreerde, weer 
terug komt in hun Rooi, maar niet 
helemaal dat Rooi van toen meer 
aantreft. Het geheel is doorspekt 
met veel humor en zowel het oude 
als het Rooi van tegenwoordig ko-
men aan bod in dit verhaal. Ver-
dere info volgt.

Sander van de Ven stopt 
met De Beurs

Edwin Gordijn en Sander van de Ven 
namen begin vorig jaar het stokje over 
van Peter en Joke de Koning die na 39 
jaar stopten met De Beurs. Deze week 
heeft Sander van de Ven laten weten 
dat hij het voor gezien houdt. 

In een reactie gaf hij aan dat het werk 
teveel tijd en energie van hem opslokt 

om zijn werkzaamheden goed en met plezier uit te voe-
ren. Sander gaf zichzelf in eerste instantie al een jaar om 
te proberen. Het werd naar eigen zeggen een prachtig 
jaar waarin hij succesvol afstudeerde en letterlijk dag en 
nacht werkte om van De Beurs een betere zaak te ma-
ken. Volgens Sander begon het harde werk ongeveer 
een half jaar geleden zijn tol te eisen. Na diverse ge-
sprekken met zijn vader, vrienden en Bavaria besloot hij 
echter om de handdoek nog niet in de ring te gooien, 
maar het jaar vol te maken. Daar heeft hij zeker geen 
spijt van gehad, want het afgelopen half jaar vonden 
een hoop dingen plaats die hij niet had willen missen.

Toch bleef de jonge uitbater constant twijfels houden. 
Enkele weken geleden hakte Sander de knoop door om 
te stoppen, omdat hij dit liever niet langer meer wilde. 
Naar eigen zeggen legt hij de lat simpelweg te hoog 
voor zichzelf en draagt hij de zaak geestelijk altijd met 
zich mee. 

Per 1 maart stopt Sander. Edwin gaat op zoek naar een 
passende vervanging. 
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Opening kampeerseizoen
zaterdag 23 en zondag 24 februari

a.s. zondag 

24 Februari

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- korting op caravans

Movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?
3 weken huren 
2 weken betalen!*
*vraag naar de voorwaarden

bovag beurt
ontvang 
20% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt 
uitgevoerd voor 
15 maart 2013

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

Iedere dinsdag en donderdag 
één broodje en 2 drankjes naar keuze voor € 10,00

Tel.: 0413-479031 - www.browniesanddownies.nl

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

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

zevensprong 2013; voorbereidingen zijn in volle gang

Met de Zevensprong de boer op!

De voorbereidingen voor de Ze-
vensprong 2013 zijn al in volle 
gang. De hoogste tijd om een tipje 
van de sluier op te lichten van wat 
weer een geweldige editie van de 
Zevensprong gaat worden.

Het thema van de Zevensprong  
die dit jaar plaats gaat vinden van 
dinsdag 2 juli tot en met vrijdag 
5 juli is: “met de Zevensprong de 
boer op!”.
De groepen met namen als hooi-
bergen, tractors en melkkoeien 
zullen allerlei activiteiten rondom 
het thema de boerderij gaan doen. 
Natuurlijk zullen ook onder andere 

de traditionele zeskamp, het sport- 
en spellencircuit en de vossenjacht 
helemaal in het teken hiervan 
staan. En gaan we natuurlijk ook 
weer met de bus een dag op uit-
stapje!
De inschrijfavond voor de Zeven-
sprong is op donderdag 18 april 
om 19.30 uur bij Mariendael.
De Zevensprong is bedoeld voor 
alle kinderen van groep 3 en 4 uit 
Sint-Oedenrode. Ook kinderen die 
naar het speciaal (basis)onderwijs 
gaan mogen deelnemen.

Vrijwilligers gezocht!
Ieder jaar hebben we ongeveer 
60 vrijwilligers nodig die ons een 
handje helpen bij het begeleiden 
van een groepje kinderen tijdens 
de activiteiten. Het is de bedoe-
ling dat 2 vrijwilligers een groepje 
begeleiden van ongeveer 11-13 
kinderen. 

Wat bieden wij?
-  Een fantastische start van je va-

kantie

- Veel plezier met leeftijdsgenoten
-  Evt. stageplaats voor Pabo-studen-

ten of vergelijkbare opleiding (in 
overleg en aangemeld voor 1 mei)

-  Evt. stageplaats voor maatschap-
pelijke stage (in overleg en aan-
gemeld voor 1 mei)

-  Een leuke feestavond om de 
week te beginnen en jullie alvast 
te bedanken.

Wat vragen wij van onze vrijwil-
ligers?
-  Enthousiast in omgang met kin-

deren
- Verantwoordelijkheidsgevoel
-  Bereidheid tot samenwerken met 

andere vrijwilligers
-  Bereidheid tot aanpakken en na 

afloop mee opruimen
-  Bijwonen van de vrijwilligersver-

gadering ter voorbereiding
- Minimale leeftijd van 16 jaar

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

Klachten borrelbus??????
Afgelopen week heeft in DeMooiRooiKrant een artikel gestaan over 
“klachten Borrelbus”.
Helaas stond hier geen naam bij vermeld waardoor de organisatie van 
de borrelbus niet kan verifiëren.  Graag zouden wij in contact komen 
met de mensen die klachten hebben geuit over de Borrelbus. Omdat 
wij graag horen wanneer bijvoorbeeld de vertraging van drie uur zou 
hebben plaatsgevonden. 

Organisatie Borrelbus
06-53722628

Lezerspodium....
Door: Organisatie Borrelbus

Miss Universe Nederland eregast bij Switch Fashion

Miss Universe Nederland 2013, 
Stephanie Tency, is aanstaande 
dinsdagavond eregast tijdens de 
jaarlijkse VIP-avond van Switch 
Fashion & Lifestyle. Tijdens deze 
avond, ter ere van het driejarig 
bestaan van de zaak, zal Tency 
persoonlijke stylingtips geven 
aan klanten. Dat geldt voor zo-
wel mannen als vrouwen.  Tevens 
geeft ze een presentatie en basis-
cursus styling.

Tency heeft veel in haar mars. 

Ze beschikt namelijk over de drie 
B’s: Beauty, Brains en Business. 
De 21-jarige Noord-Hollandse is 
namelijk niet alleen beeldschoon, 
maar heeft ook een eigen bedrijf, 
‘My personal trend shopper’ ge-
naamd. De naam zegt het al. Op 
verzoek gaat ze er voor een klant 
op uit om voor hem of haar kleding 
te kopen die perfect bij de persoon 
past. Tency, eveneens model, heeft 
een professionele kijk op mode en 
kan het beste in mensen naar bo-
ven halen. Zij weet als geen ander 
hoe je een verpletterende indruk 
kan achterlaten. Simpelweg door 
de juiste kleding in de juiste stijl 
en juiste kleur te dragen, zonder 
de eigen identiteit te verliezen. Er 
goed uitzien in kleding waar je je-
zelf lekker in voelt is volgens haar 
goed voor je zelfvertrouwen.

Tijdens de VIP-avond bij SWITCH 
geeft Tency basistips voor styling. 
Waar moet je op letten als je kle-
ding gaat kopen? Na haar pre-
sentatie blijft ze in de winkel om 
persoonlijk advies te geven. Ook 
heeft ze nog een verrassing in pet-
to. Wat dat is? Koop een kaartje 
en kom daar achter. Een ticket kost 
2,50 euro en is nu al te koop bij 
Switch. Een ticket is nodig i.v.m. 
een maximaal aantal bezoekers. 

De jarige winkel zelf geeft ook nog 
een aantal goodiebags weg  met 
leuke artikelen en nog veel meer 
verrassingen. De avond start om 
18 uur.

Kortom, Switch heeft het weer 
voor elkaar gekregen om iets bij-
zonders te organiseren. Miss Uni-
verse Nederland in Rooi, dat is heel 
speciaal.

www.switchfashion.nl / 
www.facebook.com/switchfashion 
/ mypersonaltrendshopper.nl 
 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV
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T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl
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MooiRooikrantDe12 
Kinder/jeugdcarnaval 2013
Een geweldig feest, zo heeft Stich-
ting Jeugdcarnaval het carnavals 
feest van 2013 mogen beleven.
Met de vele bezoekers in de feest-
tent op de Markt en de kleurrijke 
stoet deelnemers die tijdens de 
kinderoptocht op maandag door de 
straten van Papgat was het weer 
een leuke bonte stoet van jeugdige 
deelnemers. 

Nieuw dit jaar was de carnavals-
middag voor mensen met een be-
perking op dinsdag. Voor Stichting 
Jeugdcarnaval een initiatief wat een 
vijftal maanden geleden is ontstaan 
en i.s.m. Stichting Papgat verder is 
uitgewerkt.  De bezoekers hebben 
kunnen genieten van een middag 
vol met dans, zang en entertain-
ment. Natuurlijk mocht  Prins Bart en 
Adjudant Floris en de voltallige raad 
van elf en onze eigen Jeugdprins 
Bart en Adjudant Siebe, Nar Iwan en 
de raad van Elf op deze middag niet 
ontbreken.
De vele warme reacties van de men-
sen met een beperking, de bege-
leiders en overige bezoekers heeft 

ons overtroffen.  Wij van Stichting 
Jeugdcarnaval hebben daarop be-
sloten om jaarlijks  op dinsdagmid-
dag dit te gaan organiseren tijdens 
het carnaval, we hopen u allen dan 
weer te mogen ontmoeten.

Bestuur Stichting Jeugdcarnaval wil 
u samen met onze Jeugdprins Bart, 
Adjudant Siebe, Nar Iwan  en de  
leden van de  Raad van Elf, Haike, 
Reno, Tim, Lars, Rens, Nick, Huib, 
Daan, Tiemo, Bart en Thomas be-
danken voor het bezoek aan onze 
feesttent op de Markt tijdens het 
carnaval 2013.

Verder heel veel dank aan:
Alle vrijwilligers, die voor, tijdens en 
na het carnaval hun inzet hebben 
getoond. 
De ouders van de prins, adjudant, 
nar en raad van elf voor hun mede-
werking.
Alle sponsoren, die in welke vorm 
dan ook hun bijdrage hebben ge-
leverd en ons hebben gesteund in 
aanloop naar en tijdens het carna-
val 2013, B & B Sfeerbeheer, Politie 

Sint-Oedenrode/Schijndel,
De gemeente Sint-Oedenrode, Fa-
milie Wiersma, Stichting Papgat,  in 
het bijzonder Prins Bart & Adjudant 
Floris en President Ed Steenbakkers, 
Onze DJ’s Frank Fransen, Giel Hil-
gerdenaar en John van Gastel i.s.m. 
Hoevenaars Licht & Geluid, De be-
woners aan de Markt, waarbij Stich-
ting Jeugdcarnaval er alles aan heeft 
gedaan om de overlast (in welke 
vorm dan ook)  tot een minimum 
te beperken, maar nogmaals in het 
bijzonder  natuurlijk u als bezoeker, 
dankzij uw bezoek aan onze feest-
tent is carnaval 2013 voor iedereen 
een geweldig feest geweest.
Daarom iedereen BEDANKT!

Voor foto’s en filmpjes, gemaakt tij-
dens de carnaval in de feesttent kijk 
ook eens op:

www.jeugd-carnaval.nl  of  
www.facebook.com/jeugdcarnaval

Namens het gehele bestuur Stichting 
Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode. 

Carnaval anders dan anders
Het was afgelopen carnaval in 
de Rooise cafés druk en gezellig. 
Wat dat betreft was carnaval niet 
anders dan anders. Voor Rob de 
Vries en Sander van de Ven was 
het afgelopen carnaval dit jaar wel 
anders. Rob had dit jaar twee ca-
fés onder zijn hoede. Net als an-
dere jaren ''t Pumpke', maar voor 
het eerst ook 'De Gouden Leeuw'. 
Sander van de Ven runde dit jaar 
'De Beurs' als eigenaar.

We spreken Rob de Vries in 'De 
Gouden Leeuw'. Hij vertelt hoe hij 
carnaval daar heeft ervaren. “Het 
was druk, het was gezellig en na-
tuurlijk is 'De Gouden Leeuw' ook 
groter dan 't Pumpke”, zegt Rob. 
Sander van de Ven vertelt dat hij 
de verantwoordelijkheid die hij nu 
draagt, als grootste verandering 
ziet.

Iedereen positief
Vooral overdag zag Rob de Vries 
veel ouders die samen met hun 
kinderen carnaval vierden. “'s 
Avonds waren er ook veel ouders. 
Maar die brachten hun kinderen 
eerst naar de tent en vierden dan 
in 'De Gouden Leeuw' feest”, ver-
telt De Vries. “In 't Pumpke was 
dat niet, dat is misschien wel het 
grootste verschil tussen de twee 
cafés”, zo vervolgt hij. Op onze 
vraag hoe de reactie van de be-
zoekers op de nieuwe 'Gouden 

Leeuw'  was, antwoordt Rob dat 
hij alleen maar leuke reacties heeft 
gehad. “Ondanks dat de vloer nog 
onder het zeil lag en de muren nog 
moesten worden bekleedt, was ie-
dereen enthousiast en positief”.

Nu zelf verantwoordelijk
“Je beleeft carnaval als kastelein 
anders”. Dat is het eerste dat San-
der van de Ven vertelt, als we hem 
vragen hoe het afgelopen carna-
val was. “Je ervaart een bepaalde 
druk. Je bent verantwoordelijk 
voor de veiligheid. Maar het is al-
lemaal veel beter gelopen dan dat 
we hadden gedacht”, zo vervolgt 
Sander. Hij vertelt dat De Beurs 
iedere avond vol zat. “Maandag-
avond waren we om halftwaalf al 
uitverkocht. Dat hadden de men-
sen aan de kassa nog nooit mee-
gemaakt”.

Minder ervaring, meer planning
Sander zegt dat het succes voor 
een groot deel te danken is aan het 
werk dat Peter de Koning voor hen 
heeft verricht. Toch hebben hij en 
Edwin Gordijn de dingen dit jaar 
anders aangepakt dan dat Peter 
het deed. “De dingen die we an-
ders deden dan Peter, zaten vooral 
in de organisatie en nauwelijks in 
het programma”.  Maar zo sluit  
Sander af, “we gaan zeker luiste-
ren naar wat de jeugd wil, want 
dat is toch onze doelgroep”.

Preventieve alcoholcontrole 
feesttent succesvol verlopen
Stichting Jeugdcarnaval heeft dit jaar tijdens het carnaval de beschikking 
gehad over een alcohol- blaastest. Dit nadat was gebleken dat verschil-
lende jongeren tijdens het carnaval van 2012 de feesttent hadden be-
zocht met alcohol op en dit een enkele keer tot problemen heeft geleid.

In overleg met Politie Sint-Oedenrode/Schijndel en B & B sfeerbeheer is 
daarom besloten om tijdens het carnaval van 2013 een alcohol-blaastest 
in te zetten en bezoekers van de feesttent preventief te controleren. Dit 
heeft er toe geleid dat verschillende jongens en meisjes een blaastest 
moesten ondergaan voor en tijdens het bezoek van de feesttent.

Nadat de blaastest was afgenomen en deze positief was bevonden (al-
coholgebruik) werden de ouders gevraagd hun kind op te komen ha-
len nadat ze waren ingelicht over het drankgebruik van hun kind. Ook 
werd deze jongeren de toegang tot de feesttent ontzegd. De ouders 
van deze jongeren die alcohol hebben gebruikt waren zéér positief over 
deze preventieve aanpak die Stichting Jeugdcarnaval i.s.m. Politie Sint-
Oedenrode/Schijndel en B & B sfeerbeheer heeft genomen.

Het blijkt maar weer dat deze jongeren zéér gemakkelijk elders alcoholi-
sche drank kunnen verkrijgen en niet weten wat dit voor gevolgen voor 
ze heeft op de lange termijn.
Mede dankzij deze maatregelen heeft er het afgelopen carnaval geen 
enkel incident plaatsgevonden in de feesttent en heeft de jeugd  kunnen 
genieten van een geweldig carnavalsfeest.
Zowel Stichting Jeugdcarnaval als Politie Sint-Oedenrode/Schijndel en B 
& B sfeerbeheer hopen hiermee een signaal af te hebben gegeven dat al-
coholisch drankgebruik niet wordt getolereerd en dat bij gebruik hiervan 
de toegang tot de feesttent ook in de komende jaren wordt geweigerd.

Met speciale dank aan:
Politie Sint-Oedenrode/Schijndel.
B & B Sfeerbeheer.

Namens de voorzitter Stichting Jeugdcarnaval.
Henry van den Elzen

Lezerspodium....
Door: Henry van den Elzen
 

OPROEP
Zou jij graag de Jeugdprins van 
het carnaval 2014 willen zijn?!
Of zijne Adjudant, zitting ne-
men in de Raad van Elf?
Zit je het carnavalsseizoen 2014 in Groep 8 van het basisonderwijs? 
Geef je dan nu op.
Dit kan via E-mail bij Edwin: jeugdcarnavalrooi@hotmail.com
Of kijk op onze website: www.jeugd-carnaval.nl

Stichting Jeugdcarnaval
Sint-Oedenrode

Even terugblikken op Carnaval

Wat was het toch een fantastisch 
feest, de afgelopen Carnaval. Sint-
Oedenrode ‘klapte er flink tegen-
aon’ om in de term van Prins Bart 
en Adjudant Floris te spreken. 

Daarom sluiten we even de ogen 
en denken we terug aan het ‘feest 
der feesten’ in Papgat. De optocht 
was geweldig, met als uitschieter 
‘de Heikneuters’. De carnavals-

vereniging sleepte de eerste prijs 
binnen bij de grote wagens en de 
grote loopgroepen. Een knappe 
prestatie. De kroegen zaten lekker 
vol (zie elders op deze pagina) en 
ook de eetgelegenheden pikten 
hun graantje mee. 
Weken van te voren was Papgat al 
in de stemming. De boel werd ver-
sierd door Stichting Papgat die er 
weer alles aan heeft gedaan om Car-
naval tot een succes te maken. Ook 
burgers lieten merken dat Carnaval 
niet onopgemerkt voorbij mag gaan. 
Verschillende straten en winkeliers 
kleedden straat of etalage aan in 
carnavalssfeer. De Grutto werd daar 
voor beloond! (zie foto). Nu is het 
tijd voor een lange carnavalsstop. 
Vanaf september vindt u hier weer 
de Tip van de Prins. Tot dan!

Henry van den Elzen: Koning van de tent
Als een koning werd Henry van 
den Elzen de tent rondgedragen 
tijdens de laatste Carnavalsavond 
in Sint-Oedenrode. Samen met al 
die andere vrijwilligers van Stich-
ting Jeugdcarnaval heeft hij er 
weer voor gezorgd dat jeugd en 
mensen met een beperking een 
onvergetelijke Carnaval hebben 
kunnen vieren. Alle records wer-
den verbroken. ‘Koning’ Henry 
blikt tevreden terug.

Ben je tevreden?
“Alle records zijn verbroken. In vijf 
dagen tijd hebben we zo’n 10000 
mensen in de tent gehad, dus ja, ik 
ben zeer tevreden. Het was echt een 
geweldige Carnaval. Het concept 
staat als een huis. Een concept dat 
we vijf jaar geleden met John van 
Gastel en Hoevenaars licht en geluid 
ontwikkelt hebben. Ieder jaar weer 
gooien we er wat nieuws doorheen. 
Zo houd je het fris voor de jeugd. Je 
zult het niet geloven, maar we heb-
ben de eerste ideeën voor volgend 
jaar alweer besproken.”

Bang voor concurrentie uit andere 
dorpen?
“In Schijndel zijn ze dit jaar ook be-
gonnen met een jeugdtent, maar de 
jeugd koos weer massaal voor Sint-
Oedenrode. Dat komt mede omdat 
we iedere vrijdag beginnen met een 
knallende openingsact en ook de rest 
van de dagen supergezellig zijn.”

Wat vond je het mooiste?
“Ik vond de middag voor mensen 
met beperking het hoogtepunt 
van Carnaval. Je had ze eens moe-
ten zien genieten. Daarnaast kre-
gen we om die reden ontzettend 
veel warme reacties. Volgend jaar 
gaan we het weer organiseren.”
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‘Thuiskomen’ in Zuid-Afrika

In DeMooiRooiKrant hebben we 
al vaker gezinnen aan u voorge-
steld die als Rooienaren naar het 
buitenland zijn vertrokken. Deze 
week komt daar familie Van Zee-
land bij. Astrid (48), haar man Jan 
en (69) hun zoon Floris (14) trok-
ken in december 2005 met hun 
hond Gunnar naar Zuid-Afrika. 
Waarom deze rigoureuze  verhui-
zing? En hoe is het leven daar? Is 
het veel anders dan in Rooi? Vast 
wel, maar dat willen we graag 
van hen zelf horen. 

Waarom zijn jullie naar Zuid-
Afrika gegaan?
Astrid: “De reden om te emigre-
ren is eigenlijk moeilijk te om-
schrijven, want een echte reden 
was er niet… Voor mij was het 
een lang gekoesterde wens om 
ooit naar Afrika te gaan. In 2003 
gingen we op vakantie naar Kenia, 
niet wetende dat mijn sterke ge-
voel voor Afrika eigenlijk heel veel 
meer was dan alleen op vakantie 
gaan naar dit prachtige continent.  
Daar aangekomen en voet op 
Afrikaanse bodem gezet te heb-
ben, kreeg ik direct het gevoel dat 
ik ‘thuis’ kwam. Een alles overwel-
digend gevoel dat gewoon niet te 
beschrijven is; Afrikaanse geuren 
prikkelen je neus, het bekende 
‘brok in de keel gevoel’ zwelt aan 
en tranen vloeien…ja het ‘fisher-
man friends’ momentje is daar…
en dan zit Afrika in je hart om je 
nooit meer te verlaten.  En ik ben 
echt niet de enige die het overko-
men is, maar niet iedereen wil dat 
gevoel vasthouden. Ik ging lezen 
en allerlei informatie verzamelen 
om te kijken of we er ook zouden 
kunnen gaan wonen. De keuze 
Zuid-Afrika is ontstaan doordat 
we voor een veilig en ontwik-

keld land wilden kiezen, waar 
onze zoon ook een toekomst kan 
opbouwen, of op zijn minst een 
goede scholing kan hebben. In-
middels zijn we alweer twee keer 
verhuisd binnen de West-Kaap 
van Zuid-Afrika en wonen we 
nu op een wijn-farm net buiten 
het prachtige historische Stellen-
bosch.”

Is het tijdelijk of voor onbepaalde 
tijd?
We zijn nog altijd heel blij met 
onze keuze. We hebben echt elke 
week wel even een momentje van 
het ‘Zwitserleven gevoel’. Zeker 
als we vrienden uit Nederland 
over hebben. Dan besef je na-
drukkelijk weer hoe mooi het hier 
is en hoe bevoorrecht we eigenlijk 
zijn. Je weet natuurlijk nooit hoe 
dingen in het leven lopen, maar 
als ik zeg dat we al die jaren nog 
nooit terug zijn gekeerd naar Ne-
derland mag het duidelijk zijn dat 
we het hier echt ontzettend fijn 
hebben. Voor ons begon er een 
nieuw hoofdstuk van ons leven in 
Zuid-Afrika en als het aan mij ligt 
gaan we hier ook ons boek slui-
ten.  Daarbij realiseer ik me, dat ik 
nu natuurlijk niet voor Floris kan 
spreken. Hij gaat zijn leven invul-
len zoals hij dat wil en denkt te 
moeten doen.”

Mis je Sint-Oedenrode ooit?  
“Natuurlijk missen we wel eens 
dingen uit Nederland en dan heb 
ik het niet over het eten, maar 
vrienden en familie zitten natuur-
lijk wel erg ver weg. Het fijne is 
wel dat, als ze komen, we echt 
intensief contact met ze hebben. 
Niks geen zondagmiddag bezoek-
jes, of even bij elkaar borrelen. 
Hier wordt overigens altijd gege-

ten als je bij elkaar over de vloer 
komt. Als we vrienden op bezoek 
hebben uit Sint-Oedenrode dan 
worden natuurlijk eerst alle ver-
anderingen van het dorp door 
gesproken. Zo blijven we toch op 
de hoogte.  In een strenge win-
ter als deze in Nederland denk 
je weer aan het prachtige stukje 
natuur waar wij woonden. Wan-
delen met de honden langs het 
kasteeltje Henkenshage en door 
Diependaal. Maar ook in de zo-
mer denk ik met veel plezier aan 
de fietstochten die we maakten 
in en om Rooi, om altijd ergens 
op een terrasje in het centrum 

neer te strijken. Fietsen doe je 
hier als sport, net als wandelen 
en hiken. Wij wandelen natuurlijk 
wel met de honden, heerlijk tus-
sen de wijnranken met uitzicht op 
de Tafelberg. We zien onszelf als 
Brabanders, al zijn we beiden ge-
boren in Holland, maar wel ont-
sproten uit Brabantse ouders. En 
zo zit het heerlijke Bourgondische 
Brabantse leven in ons bloed. Flo-
ris geboren in Veghel, was een 
paar maanden oud toen wij beslo-
ten in juni ‘98 in Sint-Oedenrode 
te gaan wonen.”

Wat zijn de grootste verschillen 
tussen hier en daar?  Spreken jul-
lie de taal?
“We spreken hier Engels, een taal 
die in heel Zuid-Afrika gespro-
ken wordt. Soms als eerste maar 
soms ook als tweede taal naast 

het prachtige Zuid-Afrikaans en 
elf traditionele Afrikaanse talen. 
Zuid-Afrikaans is een beetje een 
mix van Nederlands en Vlaams, 
met ook een heel scala aan nieu-
we eigen woorden, die soms een 
heel andere betekenis hebben als 
in het Nederlands.  Het was en 
is voor Jan en mij, soms nog wel 
moeilijk om ons goed uit te druk-
ken in het Engels en dan is dat 
vooral als er wat diepgaandere ge-
sprekken plaatsvinden. Afrikaans 
spreken we eigenlijk nauwelijks, al 
verstaan we het redelijk tot goed. 
Floris groeit hier drietalig op, dus 
voor hem zijn er geen belemme-

ringen qua taal. Thuis spreken we 
Nederlands om die taal voor hem 
op peil te houden, zodat contac-
ten met vrienden en familie ge-
makkelijk blijven verlopen.”
“Iedereen wil altijd de verschillen 
weten tussen Nederland en Zuid-
Afrika en als je hier alweer een 
paar jaar verblijft, moet je echt na-
denken hoor.  Ik denk dat het le-
ven hier veel relaxter is. De heer-
lijke lange zomer met mooi weer 
en de prachtige natuur, want echt 
we hebben alles… van bergen, 
woestijnen, meren en oceanen 
tot cultuur en architectuur. Al 
die verschillende natuurgebieden 
met bijbehorende vogels, dieren 
en unieke begroeiing. De big 5 
zit overigens wel een paar hon-
derd km. hier vandaan hoor! We 
draaien onze hand niet om voor 
een dik half uur rijden. Ik kan zo 

nog wel wat dingen opsommen, 
want ik ben gek van dit land, 
maar wellicht vind je het leuk om 
de dagelijkse dingen te volgen 
via mijn blog www.zeelandhuys.
blogspot.com en zie je veel meer 
verschillen dan dat ik ze ervaar… 
of volg de krant voor de “Lugpos 
uit Suid-Afrika”.

“Nederland is mijn Vaderland en 
we volgen het bijna dagelijks via 
BVN. Het was heerlijk wonen en 
leven in “Mooi Rooi” maar waan-
zinnig prachtig in Zuid-Afrika! Wij 
blijven hier, want er valt nog zo-
veel te ontdekken en ik zou on-
herroepelijk heimwee krijgen naar 
mijn Moederland… Zuid-Afrika.”

Dit jaar kunt u nog meer lezen in 
DeMooiRooiKrant over de avon-
turen van familie Van Zeeland.

“AfrikAAnse geuren prikkelen je neus, 
het bekende ‘brok in de keel geVoel’ 

zwelt AAn en trAnen Vloeien.”

0 structureren
1 complete financiële administratie
2 inrichten boekhoudprogramma
3 periodieke controle
4 lage kosten     

5 persoonlijk werken met “korte lijnen”
6 flexibel werken, geen vast dienstverband  
7 werken op locatie of vanuit huis
8 diensten naar behoefte; structureel of incidenteel     
9 kennis en ervaring, goed pakket aan adviezen

Cijfers in Lijn is flexibel; de diensten worden aangeboden naar behoefte en u hoeft 
niemand in vaste dienst te nemen. U kunt de werkzaamheden van Cijfers in Lijn 

vergelijken met de werkzaamheden van een financieel administratief medewerker, 
zonder de verplichtingen en tegen een gunstig tarief.

Graag wil ik met u de mogelijkheden bekijken; 
wellicht is er in uw administratie ruimte voor verbetering?

Cijfers in Lijn / Everse Bergen 6 / 5491 SP / Sint Oedenrode / 0413-288783  / 06-21262604  
info@cijfersinlijn.nl / www.cijfersinlijn.vpweb.nl

AdminiStrAtiEvE OndErStEUninG

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

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

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

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

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
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Vurbild is veul bitter es vurschrift.
(voorbeeld is beter dan voorschrift)
bron: Brabantse Spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Nieuw thema zevensprong:
“met de Zevensprong de boer op!”.

En de boer 
wordt weer eens 
niets gevraagd...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Harrie Toelen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Jos Wijn

Scherpakkerstraat 1
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Afdalen

nu de lente nadert
zal de koude verdwijnen
en ruiken gekroonde hoofden  
het onthaasten
in hun gebeden vindt 
men gelijke lijnen;
aftreden wordt aangeraden

kom die trap af
vier feest met de gewone man
Jan met de pet, uw naaste
weet van wanten
die doet ook een stapje terug
soms al jaren, die kan er wat van

het moet gezegd
deze stappen getuigen
van wijselijke inzichten.
de pensioenleeftijd is
conform onze regering 
aanzienlijk verhoogd
en men stapt op 
nog voor het eeuwige zwichten

nu wed ik op het volgende paard
dat de arena zal verlaten
maar daar ik niet politiek ben geaard
kan ik geen namen noemen
alhoewel niet ver over de Noordzee
men nog meet met andere maten
 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis) Als je niet dronken over straat mag, 

waarom heeft de kroeg dan een uitgang? 

Maak uw tuin 

voorjaarsklaar!

Nu met voorjaarskorting

(februari, maart en april)

Sint-Oedenrode    06-22 861 886    info@robdortmans.nl    www.robdortmans.nl

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
Best Law advocaten

HANS V ESCH, ANJERLAAN 22
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Woordzoeker 
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heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

Woordzoeker 
G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
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T I U L S F A E F D E E T N I T  
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Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden:
goudbazaar, gitaarsnaar, gitaar, urinoir, trottoir, paardenhaar, 

minnaar, stekelhaar, keukenschaar, borsthaar, boulevard, 
bruidspaar, beginnersjaar, echtpaar, dressoir, geluksjaar, 

klapsigaar, liefdesjaar, loodzwaar, 
 

Woordzoeker
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Mooi op  leeftijd
Bernhoven en huisartsen uit de 
regio starten nieuwe groep 
‘Start to Run met diabetes’
Vanwege het succes van de eerste 
groepen Start to Run met diabetes, 
biedt Bernhoven samen met Zorg-
groep Synchroon, deze cursus struc-
tureel aan. Op zaterdag 9 maart start 
de nieuwe cursus waaraan twintig 
personen met diabetes deelnemen. 
Onder begeleiding van een deskun-
dige hardlooptrainer van de Keien 
Atletiek in Uden, een diabetesver-
pleegkundige van Bernhoven en een 
praktijkondersteuner of huisarts van 
Synchroon, leren diabetespatiënten 
in zes weken tijd twintig minuten 
achter elkaar hard te lopen.

Programma 
‘Start to Run’ is een bestaand landelijk 
initiatief van de Atletiekunie. In het 
hele land starten mensen met hardlo-
pen onder professionele begeleiding, 
met als uiteindelijk doel: na zes we-
ken twintig minuten aan één stuk te 
kunnen hardlopen. ‘Start to run met 
diabetes’ volgt hetzelfde programma, 
maar kent meer specifieke aandacht 
voor sporten met het ziektebeeld di-
abetes. 

Professionele trainers van atletiekver-
eniging de Keien Atletiek begeleiden 
de lopers. Een diabetesverpleegkun-
dige van Bernhoven en een prak-
tijkondersteuner of huisarts van Syn-
chroon is bij de trainingen aanwezig 
en verzorgt de medische begeleiding 
ten aanzien van diabetes. 

Diabetesverpleegkundige Petra Wa-

gemans is betrokken bij de training: 
“Mensen met diabetes die veel bewe-
gen zijn beter ingesteld, de insuline-
behoefte is minder en ze blijven lan-
ger fit. Door beweging blijkt het risico 
op het ontwikkelen van enkele gevol-
gen van diabetes te verminderen.”

Aanmelden 
De cursus start op zaterdag 9 maart 
van 9.30 tot 11.00 uur en vindt plaats 
op zes zaterdagochtenden. Deelname 
aan de cursus kost € 45, -. 
Belangstellenden die onder contro-
le zijn bij een huisarts kunnen zich 
aanmelden via huisartsenorganisatie 
Synchroon: info@synchroon.info of 
telefoon 088- 87 65 200 (Mieke Sim-
kens). Patiënten van ziekenhuis Bern-
hoven kunnen zich aanmelden bij de 
diabetesverpleegkundigen: dvk.veg-
hel@bernhoven.nl, telefoon 0413- 38 
15 64 / 0412- 62 14 90.

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

1. U kunt zonder afspraak terecht 
2. We nemen graag de tijd voor het 
 beste montuur- en glasadvies
3. Nieuwste collecties leuke brillen   
 en zonnebrillen van Trendy tot Design
4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 
 onder één dak
5. Uitgebreide garantie en uitstekende service
6. In ons eigen atelier wordt uw bril met zorg gemaakt
7. Uitsluitend gediplomeerde medewerkers, modernste 
 optische apparatuur
8. Specialist in (multifocale) contactlenzen en nachtlenzen
9. StAr gecertifi ceerde Audicien
10. Recht op zorgvergoeding? Wij regelen het voor u!

Heuvel 18  5492 AD  Sint-Oedenrode  
0413-472720 
www.huiskensoptiek.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00

vrijdag 9.30 - 21.00
zaterdag 9.30 - 17.00

Wij bestaan 30 jaar! 

Dat willen wij graag met u vieren

4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 

Onze 
top 10

Loop bij ons binnen en ontvang 

een leuke of lekkere attentie

Alzheimer Café
Op maandag 25 februari wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café Re-
gio ’t Groene Woud georganiseerd. 
Het thema van de avond is: De-

mentie en verlies. Voor de directe 
omgeving wordt een proces van 
dementie vaak ervaren als beetje bij 
beetje afscheid nemen. Dat roept 
veel emoties op. Marianne van de 
Laar, geestelijk verzorger van Laver-

hof (voorheen Zorggroep Dorus), 
komt hierover praten en zal met de 
aanwezigen in gesprek gaan. Vanaf 
19:00 uur is iedereen van harte wel-
kom. De avond wordt afgesloten 
om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Fruhshoppen met Woodsideband bij Odendael

Iedereen is a.s. zondag 11.00 uur 
tot 13.00 uur welkom bij het fruh-
shoppen met de Woodsideband in 
Odendael en de toegang is gratis. 
Kom luisteren, meezingen en is 
er gelegenheid om misschien wel 
een dansje te maken! 

Dit jaar bestaat de vereniging 27 
jaar en het genre dat men speelt 
heeft in de loop der jaren ook nog-
al een verandering ondergaan. In 

de beginperiode was de club ver-
bonden aan carnavalsvereniging 
de Lepkes, naderhand werd de 
naam veranderd in Boskants Mu-
ziekske. Toen men zich ging toe-
leggen op andere muziekstijlen is 
de plaatsnaam Boskant vertaald 
naar Woodside en heeft de band 
tot op heden nog steeds de naam 
‘woodsideband’. 

Het repertoire bestaat uit melodieu-

ze, prettig in het gehoor liggende en 
bekende muziek zoals evergreens, 
Duits-Boheemse, (pop)muziek uit 
de 50-er en 60-er jaren en heden-
daagse muziek, door de dirigent 
bewerkt voor blaasmuziek, omdat 
bijna de helft van de bezetting uit 
saxofonisten bestaat. Dit zorgt voor 
een geheel eigen en unieke sound 
binnen de wereld van blaasorkesten. 
Huize Odendael en de Woodside-
band heten U welkom !
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burger¬zaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 11, 
Tel. (0413) 474 92, 
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Nieuwe ronde Sjors Sportief: SCHRIJF JE IN!
Schoolsportboekje Sjors Sportief voor 
de leerlingen van groep 3, 4 en 5 
Alle basisschoolleerlingen van groep 
3, 4 en 5 ontvangen deze week het 
schoolsportboekje Sjors Sportief via 
hun school. De Rooise kinderen van 
deze groepen die onderwijs buiten de 
gemeente volgen, ontvangen het boekje 
per post op hun huisadres. 

Inschrijven
Al deze leerlingen kunnen zich inschrij-
ven voor één of meerdere kennismakings-
cursussen via de website van Sjors Spor-
tief: www.sint-oedenrode.nl/sjorssportief 
. Doe dit zo snel mogelijk (bij sommige 
cursussen geldt namelijk ‘vol is vol’) 
en in ieder geval wel voordat de eerste 
kennismakingslessen starten! De sport-
lessen worden georganiseerd in de peri-

ode van 4 maart tot en met 21 juni 2013. 
Heb je nog geen profiel aangemaakt? Doe 
dit dan meteen via de website www.sint-
oedenrode.nl/sjorssportief 

Geen boekje ontvangen?
Heb je geen boekje ontvangen? Ga er 
dan snel eentje halen in het gemeente-
huis, zwembad De Neul, bibliotheek of 
cultureel centrum Mariëndael. 

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
-  Zwarte heren jas met sleutels VW
-  Zwarte herenjas merk Chasin maat M
-  Zwarte damesetui met inhoud 
-  Zwarte Black-Barry Old 

Gevonden voorwerpen
-  Diverse jassen en fietssleutels gevonden in de tent met carnaval, deze liggen op 

het gemeentehuis

Inzameling oud papier

Donderdag 21 februari
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 23 februari
-  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot  14.00 uur;

-  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur

-  Ouderraad basisschool Sint Francis-
cusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur;

-  Ouderraad van basisschool De 
Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur.

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

-  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur.

Maandag 25 februari
-  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef, Dom-
melrode, Eerschot, Haverland en Cen-
trum vanaf 18.30 uur.

Woensdag 27 februari
-  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur;

-  Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur.

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Inzameling aan huis van wit- en bruingoed en grof 
huishoudelijk afval op vrijdag 1 maart
Voor het aanbieden van dit afval heeft 
u een machtiging nodig. Deze kaart is 
verkrijgbaar in het gemeentehuis. Een 
afspraak maken is hiervoor niet nodig. 
Ook kunt u een machtigingsformulier via 
www.sint-oedenrode.nl downloaden. 
Zet “grofhuisvuil” in de zoekfunctie. Ga 

naar “downloads: huisvuilinzamelsche-
ma en andere documenten over afval”. 
Daar vindt u “Formulier ophalen groot 
wit- en bruingoed en grof huisvuil”.  Dit 
formulier/deze kaart moet 
Van Kaathovengroep vóór dinsdag 
26 februari hebben ontvangen.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Kleine Heisteeg 7 5491 TT 06-02-2013 Verbouwen bijgebouw tbv mantelzorg
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving   
  beslisdatum 
  verlengd tot: 
Dille ong. ---- 28-03-2013 Kappen 2 of 3 bomen
Fitselsteeg ong.  ---- 28-03-2013 Kappen 40 dennen
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Hoogstraat 53 5492 VV 14-02-2013 Uitbreiden woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Jekschotseweg ong.  5491 RB   Oprichten van vleesvarkensstal, 
(perc K143 
Schoenmakers)    activiteit bouwen en milieu
Zijtaartseweg 23 5491 SG   Uitbreiden met vleeskuikens en 
     aanpassen bestaande varkensstal  
     met luchtwasser
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 21 
februari 2013 ter inzage. 

Ontwerpbesluit milieuvergunning
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Houtsestraat 17 5492TM  Revisievergunning ingevolge art. 8.4  
    lid 1 Wet milieubeheer voor een   
    varkenshouderij.
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 21 
februari 2013 ter inzage.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 12 februari tot en met 
18 februari 2013 zijn de volgende aan-
vragen bij de gemeente ingekomen:
-  Van Voetbalvereniging Rhode voor het hou-

den van het Beach Soccer Rooi op 18, 19 en 
20 mei 2013 op het evenemententerrein, 
sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan K.V. Odisco voor het houden van 

het Stratenkorfbaltoernooi op 9 mei 
2013 in sportpark den Ekker te Olland.

-  Aan Reggefiber voor het houden van een 
glasvezelevenement op 23 maart 2013 
op het Kerkplein te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Verleende verklaringen van geen be-
zwaar
-  Aan Chauffeursvereniging Schijndel 

voor het houden van een Truckrun op 
26 mei in 2013 onder andere door de 
gemeente Sint-Oedenrode.

-  Aan Stichting Struckers Day Stiphout 
1990 voor het houden van een Truc-
kers Day op 9 juni 2013 onder andere 
door de gemeente Sint-Oedenrode.

Astrid Dillen
Loopcoach

Natuurlijk Hard(lopen)
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Vanaf 1 januari werken wij op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 

0413 481911 kunt u een afspraak maken

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

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een 
kopie van uw paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoor-
beeld als u een huurcontract of tele-
foonabonnement afsluit.

U kunt dit tegengaan.
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs 
af. Als iemand een kopie wil maken, vraag 
dan altijd waarom dit nodig is. Registra-
tie van het soort identiteitsbewijs en het 
documentnummer is meestal voldoende. 
Bijvoorbeeld: “ paspoort, NWLFR3706”.

Geeft u toch een kopie af? 
Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf 
op de kopie:
1. dat het een kopie is
2.  voor wie of welk product hij bedoeld 

is en
3. de datum waarop u hem afgeeft.

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de 
kopie te bewerken.
Kijk voor meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Vermoedelijke inbreker aange-
houden na DNA-match Duitsland
De politie heeft vorige week dins-
dagmiddag rond 13.00 uur op 
de Leenderweg in Eindhoven een 
41-jarige man uit Eindhoven aan-
gehouden. Hij wordt ervan verdacht 
verantwoordelijk te zijn geweest 
voor twee inbraken vorig jaar in Nu-
enen en Sint-Oedenrode.

Uit een garage van een woning aan 
de Populierenhof in Nuenen wer-
den in augustus fietsen en gereed-
schap weggenomen. In november 
werd ingebroken bij een woning 
aan de Eimbert in Sint-Oedenrode. 
De buit bestond daar onder meer 
uit computerapparatuur, een navi-
gatiesysteem, geld en een televisie. 
Op beide plaatsen werden sporen 
gevonden, waaronder DNA-materi-
aal. In samenwerking met de Duitse 
politie kwam de 41-jarige Eindhove-
naar als verdachte van de inbraken 

in beeld. Het DNA van deze man zat 
namelijk in de DNA-databank van 
de politie in Duitsland. De verdachte 
is in verzekering gesteld voor verder 
onderzoek.

Dronken vrouw over de kop op A50
In de nacht van vorige week dins-
dag op woensdag  is een 23-jarige 
vrouw uit Sint-Oedenrode met haar 
auto over de kop geslagen op de 
A50 ter hoogte van Veghel. Ze bleef 
ongedeerd, maar na controle van de 
politie bleek dat ze meer dan drie 
keer teveel had gedronken dan toe-
gestaan.

Waardoor de vrouw de macht over 
het stuur kwijtraakte is niet bekend. 
Veel overlast leverde het ongeval 
niet op aangezien alleen haar auto 
zwaar beschadigd raakte en er ver-
der nauwelijks verkeer op de A50 
was op dat tijdstip.

Wie weet er eigenlijk nog wat een 
zeepkist is? Een houten kist waar 
zeep in vervoerd werd? Ja. Heel 
lang geleden. Maar waarom duikt 
dat woord vandaag de dag nog 
regelmatig op, nu zeep al decen-
nialang op pallets in kartonnen 
dozen met plastic flaconnetjes  
vervoerd wordt?  Omdat vroe-
ger de sprekers in het openbaar, 
handelslieden, vakbondsbestuur-
ders of politici, een beetje hoger 
wilden staan dan hun publiek en 
op een zeepkist lukte dat zelfs 
Napoleon. DeMooiRooiKrant 
geeft Rooise politici nu tijdelijk 
een platform om hun boodschap 
te verkondigen. Hun politieke 
boodschap, die  zelfs binnen een 
fractie kan verschillen. We noe-
men geen namen.  In tegenstel-
ling tot de rubriek  “De Politiek 
dichterbij” waar de mens centraal 
stond, gaan de politici in diezelf-
de  beeldspraak dus een stapje 
omhóóg. Vandaar de naam voor 
de nieuwe rubriek: De Zeepkist.

Hart voor Rooi, deel 2

Wij blikken graag met u terug naar 
de geslaagde carnavalsweek in 
Papgat. Terwijl honderden Rooi-
enaren de polonaise ontvlucht-
ten, vond in onze gemeente een 

uitbundig volksfeest plaats. Dui-
zenden Rooienaren en carnavals-
toeristen hebben Papgat op haar 
grondvesten doen trillen.

Het is overweldigend om te zien 
hoeveel mensen zich nauw ver-
bonden voelen met de lange 
voorbereidingen voor het carna-
valsfeest en een zorgenloos ver-
loop. Deze verbondenheid is dan 
ook een van de principes waarom 
wij allemaal zo graag in Sint-Oe-
denrode wonen. Dat geldt voor de 
hoofdkern, maar zeker ook voor 
de kleine kernen. 
De bonte avonden, het dansma-
riekesfestival, het zigeunerhuwe-
lijk en de verschillende optochten 
in de kleinere kernen zijn zeker zo 
belangrijk voor hun eigen karak-
ter en betrokkenheid van de in-
woners. En dan schrijven we niet 
eens over de activiteiten die door 
het jaar heen plaats vinden.
Extra bijzonder willen wij het suc-
ces noemen van een carnavals-
middag voor mensen met een 
beperking in de tent op de Markt. 
Wij zijn er trots op dat de Stichting 
Jeugdcarnaval dit initiatief heeft 
genomen.

Carnaval is natuurlijk niet alleen 
maar een feest. Carnaval begint 
met een uitgebreid verenigings-
leven met tientallen acitiviteiten. 
Verenigingen die om vele redenen 
belangrijk zijn in onze gemeente 
en die gerund worden door vrij-
willigers, waar we zuinig op moe-
ten zijn.
Door verenigingen zijn mensen 
verbonden met elkaar en blijven 
mensen met elkaar in gesprek. In-

woners bouwen op eigen kracht 
mee aan hun eigen leefomgeving 
en hebben tegelijkertijd een soci-
ale controle. In onze verkiezings-
campagne van 2010 namen we 
sportverenigingen als voorbeeld 
hiervan.

Voor ieder kerkdorp is in samen-
werking met de inwoners dan ook 
een plan opgesteld om de leef-
baarheid in de gemeenschap te 
ondersteunen. Ook in de verschil-
lende wijken van onze gemeente 
zijn deze plannen in ontwikkeling. 
Vaak gaat het hier om het toevoe-
gen of uitwerken van functies die 
de gemeenschap versterken. De 
ontwikkeling van de brede school 
en gemeenschapshuis in Olland 
nemen wij graag als voorbeeld. 
Door en voor Ollanders zijn er 
veel nieuwe mogelijkheden om 
activiteiten in het kerkdorp te in-
tensiveren. Hart voor Rooi steunt 
initiatieven die de leefbaarheid in 
kernen en wijken versterken en 
waar mogelijk zullen wij deze dan 
ook faciliteren.

Laten we trots zijn op alle rede-
nen waarom we zo graag in Sint-
Oedenrode wonen en leven. We 
moeten zuinig zijn op onze mooie 
gemeente en elkaar helpen waar 
nodig. Dan kunnen we vanuit de 
grond van ons hart blijven zeggen: 
“Dat is ons Sint-Oedenrode.”

Fractie Hart voor Rooi
Rik Compagne, Janneke van Vugt, 
Janine Heisterkamp en Tom van 
Wanrooij
www.hartvoorrooi.nl / 
@hartvoorrooi

De Zeepkist
Hart voor Rooi

Paranormale avond met foto lezen
Deze avond op donderdag 21 
maart wordt verzorgd door Wim 
v.d. Heijden in Meerschot, aan-
vang 19.30 uur. 

Door middel van foto’s wordt 
contact gelegd met overledenen, 
u kunt overigens ook foto’s mee-
brengen van nog levende men-
sen. Bedenk vooraf eventuele vra-
gen die u wilt stellen, dat maakt 

het op deze avond gemakkelijker. 
Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen mag u tenminste 1 foto la-
ten behandelen. Afhankelijk van 
het aantal aanwezigen kunnen 
eventueel meerdere foto’s be-
handeld worden.  Koffie en thee 
zijn voor € 1 of een blauwe munt 
verkrijgbaar. De toegang is gratis 
en voor iedereen toegankelijk, de 
zaal is open vanaf 19.15 uur.

Woningcorporatie Wovesto heeft verschillende woningen in de verkoop staan. 

Soort woning bestaande woningen 
Locatie  diverse wijken
Prijs  varierend van € 160.000 tot circa € 200.000
  
Slimmer Kopen Regeling
U kunt gebruik ma ken van korting door middel van Slimmer Kopen®. De kor
ting is maximaal 25%, u leest er meer over op onze website.  U bepaalt zelf of 
u Slimmer Kopen®korting wilt laten toepassen. 

Mocht u geen gebruik willen maken van de Slimmer Kopen® Regeling dan 
kunt u misschien een beroep doen op een starterslening van de gemeente  
SintOedenrode.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Wovesto. 
Dat kan via (0413) 47 69 10 of info@wovesto.nl. 

Toe aan een eigen huis? Nu aantrekkelijke woningen 
voor starters te koop!

www.wovesto.nl

Starterswoningen te koop 
bij Wovesto

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Geen tijd voor twijfel: 
bel 112, ook bij verdachte situaties

Iedereen weet 
wel dat het 
a l a r m n u m m e r 
112 gebeld moet 
worden bij le-
vensbedreigende 
situaties. Minder 
bekend is dat het 

alarmnummer ook gebeld mag 
worden als u een verdachte situ-
atie waarneemt of getuige bent 
van een misdrijf op heterdaad. 
Bel dan ook 112, want ook dán 
telt elke seconde! De politie kan 
met uw informatie sneller in actie 
komen en daarmee vergroten we 
de pakkans. De meeste aanhou-
dingen vinden namelijk plaats op 
heterdaad en vaak na meldingen 
van burgers. 

Wanneer belt u 112? 
In principe kunt u de volgende 
spoedsituaties aanhouden, waarin 
u altijd 112 belt: .
-  als iemand gewond of in levens-

gevaar is (mens of dier)
-  acute gevaarlijke situaties voor 

de volksgezondheid.
-  u bent zojuist slachtoffer gewor-

den van een misdrijf.
- u bent getuige van een misdrijf.
-  verdachte situaties (bijvoorbeeld: 

u ziet personen een televisie uit 
het huis van uw buren dragen, 
terwijl zij op vakantie zijn en u 
vertrouwt het niet.).

Wanneer belt u met 0900-8844?
In principe belt u met 0900-8844 
voor alles wat 'zonder zwaailicht' 
kan. Op dit telefoonnummer kunt 
u ook terecht voor informatie en 
advies. Mocht de centralist uw 
situatie toch beschouwen als een 
112-melding, dan wordt u door-
gezet naar de desbetreffende 
hulpdienst.
 
Anoniem blijven?
Mensen voelen vaak wel aan dat 
een situatie verdacht is, maar dur-
ven daar niet altijd op te reageren. 
Wilt u anoniem blijven, dan belt u 
met 0800-7000. U kunt dan toch 
uw informatie met ons delen, zon-
der dat u zichzelf bekend hoeft te 
maken.112 of 0900-8844? 

Enkele praktijkvoorbeelden 

Voorbeeld: u zit tv te kijken en ziet 
dat er bij uw overburen ingebro-
ken wordt. Dit is een verdachte 
situatie, namelijk een inbraak op 
heterdaad. U bent getuige van een 
misdrijf in uitvoering en daarom 
belt u 112. U wordt doorverbon-
den met de politie. 

Voorbeeld: u bent op vakantie 
geweest en komt thuis. Bij thuis-
komst ontdekt u dat er is ingebro-
ken. Omdat er geen sprake meer 
is van een heterdaadsituatie, belt u 
met 0900-8844. De centralist zal u 
de benodigde informatie geven en 
samen met u bekijken wat er moet 
gebeuren.



Woensdag 20 februari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe18 



Woensdag 20 februari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 19

Poëzie en muziek in Mariëndael
In 2013 stond de Week van de 
Poëzie in het teken van muziek. 
In het verlengde daarvan organi-
seert de bibliotheek op vrijdag 22 
februari een avond vol poëzie én 
live muziek in Mariëndael. Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm – o.a. be-
kend van zijn wekelijkse gedicht 
in DeMooiRooiKrant - zal een 
aantal van zijn gedichten voor-
dragen. Tussendoor is er tijd voor 
swingende Zuid-Amerikaanse 
muziek van het gelegenheidst-
rio Paul Smits en Anjo en Gerard 
Brohm. 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm, al 
meer dan 30 jaar woonachtig in 
Sint-Oedenrode, is pas op latere 
leeftijd gedichten gaan schrijven. 
Zijn gevoel voor taal, zijn levens-
ervaringen en een grote interesse 
voor psychologie en filosofie vor-
men de bouwstenen om gedichten 
te schrijven van zeer uiteenlopen-
de aard.
Hij heeft vier bundels op zijn naam 
staan. Twee in het Nederlands: "In 
wolken gespiegeld" en "Ik dicht 
het lied van de stilte" en twee in 
het Duits: "Nichts gibt soviel Raum 
wie ein Gedicht ohne Worte" en 
"Rückseite der Schatten". Veel 
van zijn gedichten zijn elders ge-
publiceerd, zoals op websites en 
blogs of voor bepaalde doeleinden 
gebruikt, zoals een kunstagenda, 
scheurkalender en radioprogram-
ma's. Wekelijks plaatst Julius een 
gedicht in 'DeMooiRooiKrant'.

Paul Smits, Gerard en Anjo Brohm
Het moet ongeveer 1960 zijn ge-
weest dat Paul Smits een trompet 
wilde kopen, maar dat natuurlijk 
niet kon betalen. Heel creatief ver-
ruilde hij toen zijn luchtbuks voor 
een cornet. Het was wel geen 
topinstrument, maar je kon er op 
spelen. Paul maakte onderdeel uit 
van de groep 'Nega'. Onder de 
naam 'Dolopzon' vormt hij samen 
met Gerard Brohm een band.

Op zijn twaalfde begon Gerard 
met gitaar en daar kwam later als 
grote liefde de bas en percussie bij. 
Gerard geeft samen met echtge-
note Anjo Brohm ook akoestische 
optredens gitaar en zang met mu-
ziek van o.a. Chico Buarque.

Naast een actief leven binnen ver-
schillende beeldende disciplines 
heeft Anjo altijd een grote belang-
stelling voor muziek gehad. De 
Braziliaanse muziek was liefde op 
het eerste gezicht. Anjo zal, met 
het warme hart van een echte lief-
hebber, een bijdrage leveren met 
een aantal mooie songs.

Reserveren
Kaartjes voor deze bijzondere 
avondvullende voorstelling, die om 
20.00 uur begint in Mariëndael, 
kosten € 10,- per persoon. Biblio-
theekleden krijgen 10% of 25% 
korting. Reserveren kan aan de 
balie van de bibliotheek, tel. 0413-
472991 of per email c.berenschot@
bibliotheekmeierij.nl. Ook aan 
de zaal zijn op de avond zelf nog 
kaartjes te koop.

Kiezen trekken in Nepal

Zou je er lang over na moeten 
denken als je direct iets kunt be-
tekenen voor mensen in een arm 
land? Dat verschilt natuurlijk per 
persoon en het ligt er aan waar-
mee. Nadine had de knoop zo 
doorgehakt. De Rooise tandarts 
kreeg het aanbod om te helpen 
met kiezen trekken in Nepal, aan 
de voet van de Himalaya. 

Wie ben je en wat is je achter-
grond?
“Ik ben Nadine van Dijk, 28 jaar 
oud, en sinds juli 2008 werkzaam 
als tandarts. In de afgelopen 4,5 
jaar heb ik in verschillende prak-
tijken gewerkt, maar ik ben het 
meest te vinden in de praktijk van 
mijn vader aan de Ollandseweg. 
Ook ben ik sinds 2009 werkzaam 
bij de Severinus Stichting. Daar be-
handel ik mensen met een verstan-
delijke beperking.  Op 21 februari 
vertrek ik met de The Netherlands 
Oral Health Society (NOHS) voor 
drie weken naar Nepal. De NOHS 
is een stichting die twee keer per 
jaar een Dental Camp organiseert 
om mensen in Nepal van hun acute 
pijnklachten af te helpen en voor-
lichting te geven. Iedereen die mee 

gaat betaalt zelf de reis- en ver-
blijfkosten, voor materialen is de 
stichting afhankelijk van donaties. 
De eerste twee weken van de reis 
besteden we aan vrijwilligerswerk, 
de laatste week hebben we tijd om 
iets meer van het land te zien.”

Is het altijd een droom van je ge-
weest om zoiets dergelijks te on-
dernemen?
“Tijdens mijn studie had ik al het 
plan dit een keer te gaan doen. Wel 
was ik me er bewust van dat alleen 
vrijwilligerswerk aan de basis niet 
veel veranderd. Je hebt dan wel in 
een paar weken werken veel men-
sen verlost van hun tandpijn, maar 
het mooiste zou zijn als we onze 
kennis door kunnen geven, zodat 
de Nepalezen verder kunnen zon-
der onze hulp. Het probleem in Ne-
pal is echter niet dat er geen tand-
artsen zijn, maar door de armoede 
blijven opgeleide tandartsen in de 
grote stad om geld te verdienen. 
Ze gaan dus niet naar de afgelegen 
dorpjes of hoog in de bergen waar 
ook hulp nodig is. Het doel van de 
NOHS is dus niet alleen het organi-
seren van Dental Camps om Nepa-
lezen van hun acute pijnklachten af 

te helpen, maar ook het geven van 
voorlichting en het opleiden van 
Nepalezen tot Medical Assistants, 
zodat ze zelfstandig behandelingen 
uit kunnen voeren.” 

Kun je uitleggen wat jullie gaan 
doen in Nepal en met wie?
We gaan met een club van 30 
man, bestaande uit tandartsen, 
mondhygiënisten en assistenten. 
Tijdens de Dental Camps worden 
we geholpen door een grote groep 
Nepalese vrijwilligers. Om in korte 
tijd zoveel mogelijk mensen van 
hun pijnklachten te verlossen, be-
staat de hulp voornamelijk uit het 
trekken van tanden of kiezen. Als 
er tijd is wordt er door de mond-
hygiënisten tandsteen verwijderd 
en een enkele keer wordt een vul-
ling gemaakt. Een aantal assisten-
ten gaat op pad naar schooltjes 
om daar preventieve voorlichting 
te geven volgens het BAS project. 
Dat staat voor Brush At School. De 
essentie hiervan is dat kinderen 
geleerd wordt twee keer per dag 
hun tanden te poetsen met fluo-
ridenhoudende tandpasta, niet na 
te spoelen, maar alleen uit te spu-
gen en dat alles op school op een 
vast tijdstip op de dag.” 

Waar kijk je het meest naar uit?
“Met deze reis wordt het nut-
tige met het aangename gecombi-
neerd. We kunnen iets betekenen 
voor de Nepalezen en tegelijkertijd 
is het natuurlijk een hele bijzon-
dere ervaring. Ik heb zin om met 
een leuke club uit Nederland en 
hulp van locale mensen aan de 
slag te gaan om zoveel mogelijk 
mensen te helpen. Ook kijk ik uit 
naar de reactie van de mensen, het 
ontmoeten van de kindjes in het 
weeshuisje waar we slapen en een 
kijkje te mogen nemen in het Ne-
palese leven.”
Voor meer informatie kijk op 
www.nohs.nl

Trio A Capella in Knoptoren

Muziekminnaars opgelet: op 3 
maart 2013, oftewel 3-3-13, or-
ganiseert het Roois Kultuur Kon-
takt een bijzondere middag in de 
Knoptoren te Sint-Oedenrode voor 
de liefhebbers van samenzang met 
als motto: Trio A Capella.

Bij het woord ‘trio’ heeft ieder zo 
zijn eigen associaties, culinair, cock-
tail of zelfs kinky. Maar ‘trio’ is hier 
uiteraard muzikaal bedoeld. Maar 
dan niet in de zin van ‘drie men-
sen die musiceren’ nee, deze mid-
dag kunt u van drie groepen gaan 
genieten. Vanuit de omgeving 
Harderwijk komt het gemengd oc-
tet Mikst-Up. Onder leiding van 
oprichter Wim Lubberding bren-
gen zij een breed repertoire voor 
een breed publiek, zoals popsongs 
van Queen tot The Carpenters en 
Nederlandse klassiekers als Het 
Dorp en Moriaantje. Meer weten? 

www.lubberding.biz/joomla/

Dichter bij huis heeft KeyChord zijn 
thuisbasis, om precies te zijn aan 
de Koninginnelaan te Sint-Oeden-
rode. Daar repeteren vier ervaren 
muzikale heren aan een bont reper-
toire dat varieert van Barbershop, 
gospel en country tot Sesamstraat. 
En met veel succes. Deze keer krijgt 
u ook een luchtig stukje klassieke 
muziekeducatie aangereikt. Dat 
belooft wat! Neem eens een kijkje 
op: www.keychord.nl 

De Rosmalense groep All Women 
is haar dertiende jaar ingegaan en 
ook het komend jaar zal dirigent 
Ien Bouwmans zestien verschil-
lende stemmen omsmeden tot één 
geheel: dat wat hen ‘All Women’ 
maakt. Sprankelend en fris, serieus 
met een tikje humor, steeds weer in 
een andere mix, zo zingen ze graag 

en zo presenteert ‘All Women’ zich 
aan het publiek. www.allwomen.nl

Mikts-Up en KeyChord sluiten de 
middag gezamenlijk af met een 
toepasselijk lied. Drie mooie a 
capella-groepen in een heerlijke 
akoestiek, mis het niet!

Toegang: €10,00. Aanvang 14.30 
uur in de Knoptorenkerk aan de 
Eerschotsestraat te St.-Oedenro-
de. Kaarten verkrijgbaar via VVV 
St.-Oedenrode en aan de kassa. 

naast keyChord (foto) treden er nog twee a capella-groepen 
op in de knoptoren. (foto: jens stachowitz)

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

CARCLEANING 
VAN LAARHOVEN

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT 

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij bij 
Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Super 8, VHS, DV of Harde schijf over-
zetten op DVD vanaf € 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode T: 
473147
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage reparatie 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Maak je mooiste fotoboek op www.fo-
toboox.nl en haal hem bij ons af.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Demodag 9 maart a.s. oude super 8 films 
overzetten op DVD. (Foto) de Vakman 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Aangeboden

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Fijne Gastouder heeft nog plaats voor 
uw kindje, op ma di wo
Silly Gastouder opvang
Antoinette v.d. Burgt
De Jongsingel 48
St. Oedenrode 0413-477481
--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! 
Laat jezelf masseren zodat je meer ener-
gie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Verloren

Een zilveren oorringetje met 5 zirkonia 
steentjes. Omgeving Odendael
Graag afgeven bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------
Verloren sleutelbos met een zwart etuitje. 
Waarschijnlijk tussen ’t Pumpke en 
Odendael. Gevonden? Graag afgeven 
bij DeMooiRooiKrant.
--------------------------------------

Cursussen

Doe gezellig mee! Er zijn nog enkele 
plaatsen voor het HappieKidsprogram-
ma voor kinderen met (beginnend) over-
gewicht start 26 feb. Tel. 0413 475673 / 
06 22241325 of via www.happiekids.nl
--------------------------------------
“Naailessen”: Zelf kleding maken, teke-
nen of ontwerpen. Voor meer info 
Tel: 0413-420330 of 06-16148879. 
--------------------------------------

Hulpverlening

Over gewicht gesproken;
voor een goede lichamelijke en psychi-
sche conditie;
Burn-out - Depressie - Stress - Angst - 
Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining. “weer-
baarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Interieur

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

Dieren

Hondenschool het Rooike, St-Oedenrode 
voor puppy- & gehoorzaamheidscursussen.
M: 06-27038463 / 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
24 februari vlooienmarkt
Sporthal de Kievit Linze 13 Geldrop.
80 kramen. Bomvol!
9-16 uur 06-20299824
--------------------------------------
Doe gezellig mee! Er zijn nog enkele 
plaatsen voor het HappieKidsprogram-
ma voor kinderen met (beginnend) over-
gewicht start 26 feb. Tel. 0413 475673 / 
06 22241325 of via www.happiekids.nl
--------------------------------------

   

Wie kent mensen van deze bouwploeg en misschien weet iemand waar deze gemaakt is? We horen het 
graag! Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij Heu-
vel 17 in Sint-Oedenrode. De koffie staat klaar!

Oplossing week 7:
Hoe alle kinderen op de foto in DeMooiRooiKrant heten weet ik niet. 
Maar links op de foto staat mevr. de Vroom (Men zei ook wel jufke de 
Vrom), rechts staat mijn vader, het hoofd van de school, meester van 
der Hagen. In maart 2010 op 97 jarige leeftijd overleden.
 
hilde van hest-van der hagen.

Historische beelden

Marktplein

Lezing over emigranten vanuit 
Oost-Brabant naar Amerika
Het bestuur van de heemkundige 
kring nodigde Wim Rovers uit 
Uden uit voor de laatste lezing 
van het verenigingsjaar.

Hij verzorgt een presentatie over 
de emigranten uit onze regio naar 
het verre Amerika in de jaren 1848 
tot 1960. De eerste 300 emigran-
ten uit Oost- Brabant vertrokken 
in 1848 met 3 zeilschepen onder 
begeleiding van een priester naar 
Wisconsin in Amerika.

Daarna komt tijdens de lezing de 
her-emigratie naar andere delen 
van Amerika aan de orde.
Ook de redenen van vertrek zoals 
armoede, familiehereniging, ont-
lopen van straf, familieomstan-
digheden en andere oorzaken. De 
emigranten vanuit Eindhoven en 
omgeving vestigden zich hoofdza-
kelijk in Little Chute en De Pere en 
Winconsin. Zij waren vooral katho-

lieke landbouwers. In 1948 kostte 
de reis F 57,00 per persoon. Ook 
voor de kinderen.
Men moest ook nog over voldoen-
de geld beschikken om in Amerika 
een stuk land te kunnen kopen. 
De heer Rovers zal ook proberen 
om Rooise emigranten te ontdek-
ken op de scheepslijsten. Alle be-
langstellenden die geïnteresseerd 
zijn in dit onderwerp en/of in hun 
stamboomonderzoek geëmigreer-
de familieleden ontdekt hebben 
zijn welkom.
De lezing wordt gehouden op 
woensdag 27 februari om 20.00 
uur in de Knoptorenkerk in Sint-
Oedenrode. De entree is € 2,00

 COUNTRY STORE

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

Sint-Oedenrode

Agrarische  Onroerende Zaken

TE KOOP GEVRAAGD
* Landbouwgrond

* Landbouwgrond in verhuurde of 
verpachte staat

* Compleet melkveebedrijf
c.q. akkerbouwbedrijf

* Melkquotum, met of zonder grond

*Bel voor vrijblijvend advies

T: 0413-477261
M: 06-53292395

8 GB USB-stick € 6,50
16 GB USB-stick € 9,50
 Tel. 06-41437284

CARCLEANING 
VAN LAARHOVEN

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT 

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
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Cursus “Reanimeren met AED”
Carnaval zit er op en iedereen 
heeft  tijd om de draad weer op 
te pikken. Daarom het volgende 
aanbod; “Reanimeren met AED”. 
Een opleiding “reanimeren met 
AED”  kunt u in twee lesavon-
den voltooien. Deze AED-cursus 
wordt verzorgd door Stichting 
Reanimatie Sint-Oedenrode. Voor 
diegenen die binnenkort het cer-
tificaat “Reanimeren met AED” 
willen behalen is de volgende da-
tum gepland: maandag 11 & 18  
maart  2013. in “Zorgboerderij De 
Dommelhoeve”. De cursuskosten 
bedragen € 30,-.  

Herhalingsles
Als u een reeds behaald certifi-
caat geldig wilt houden dient u 
elk jaar een herhalingscursus van 
één avond te volgen. Deze zijn de 
komende maand op de volgende 
datums gepland: maandag  25 
februari, woensdag 6 maart en 
woensdag 27 maart 2013. Zo’n 

herhalingsles kost €15,-.  Alle les-
sen worden gegeven van 20.00 tot 
22.15 uur, in “Zorgboerderij De 
Dommelhoeve”, Cathalijnepad 1 
te Sint-Oedenrode. 
Opgeven/inschrijven kunt u uit-
sluitend via www.rooihartsafe.nl  
(knop “cursusaanbod”).  Hier kunt 
u verder het hele jaar door nieuwe 
datums vinden van aankomende 
cursus mogelijkheden.

Adverteren op caravan EHBO
Sinds kort kunnen de Rooise on-
dernemers reclame maken op de 
caravan van de EHBO vereniging 
Sint-Oedenrode. 

Mogelijk heeft u ook het nieuwe 
subsidiebeleid gelezen van de ge-
meente Sint-Oedenrode. Veel ver-
enigingen gaan er met de subsidie 
fors op achteruit. Gelukkig is dat niet 
het geval bij de EHBO-vereniging. 
Maar de inkomsten worden wel 
minder doordat we nu in de nieuwe 
huisvesting geen tegemoetkoming 
meer krijgen in de te betalen huur. 
Om dat te compenseren hebben we 
besloten om reclame op onze cara-
van aan te brengen. Deze wordt bij 
vrijwel alle buitenevenementen in-
gezet als EHBO-post en wordt dan 

door veel bezoekers gezien.   Heeft 
u interesse? Voor informatie kunt u 
via de mail contact opnemen met de 
EHBO-vereniging. 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl 

Informatie programma’s TV Meierij
Vanaf 21 februari is er op elk even 
uur, gedurende 2 weken, weer een 
nieuw Rondje Rooi met: - Cultu-
rele middag Odendael in teken 
van carnaval - Gevolgen omleiding 
verkeer door Olland - Terugblik 
carnavalsactiviteiten 2013 in Pap-
gat - Nederlands Kampioenschap 

Driebanden voor de jeugd - Jo 
Vervoort – van Erp met “De Rooise 
Krant” uit 1926.

Winterbeelden
Op elk oneven uur wordt een kor-
te filmimpressie met winterbeel-
den uitgezonden

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

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

GIUBILEOGIUBILEO
15 Jaar Osteria

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

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

Op 28 februari bestaat 

  “Restaurant Osteria 15 jaar.”
Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Als u in de 
maand februari in ons restaurant dineert, ontvangt u een waarde-
bon van 15% van het totaalbedrag. Deze waardebon kunt u vanaf 
dinsdag 5 maart verzilveren bij een volgend restaurantbezoek.*
 
Op donderdag 28 februari, vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en 
zondag 3 maart serveren wij de top 15 van onze favoriete gerech-
ten. Voor slechts 50 euro per persoon (excl. drank) is het een hele 
avond genieten van de typische Osteria klassiekers. We hebben een 
avondvullend programma samengesteld, waarbij u verrast wordt 
met tongstrelende hapjes, met veel amore en passione bereid door 
onze chefkok Gé en sous-chef Bart. Uiteraard heeft Freek ook voor 
deze avonden een passend wijnarrangement samengesteld.

Reserveer nu alvast uw plaatsen, zodat u zeker bent van een tafel. 
Aanvangstijd 19.00 uur (op zondag starten we om 18.00 uur)

T: 0413-490304
*vraag naar de voorwaarden

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

www.restaurantosteria.com

Themadag ‘Olland Kartuizerdorp’
Om de betekenis van Olland als 
kartuizerdorp te accentueren heeft 
de stichting Roois Cultureel Erf-
goed (RCE) in samenwerking met 
kartuizerstichting Sinte Sophia 
van Constantinopel besloten een 
themadag te organiseren met de 
titel: “Olland: kartuizerdorp” op 
woensdag 13 maart. De activi-
teiten die dag staan in het teken 
van de beleving, maar ook van het 
zichtbaar maken van de geschie-
denis van de kartuizers. RCE heeft 
daartoe in overleg met de Olland-
se samenleving een programma 
opgesteld.

Basisschool de Sprongh
RCE vindt het belangrijk dat kin-
deren “gevoed worden in hun 
historisch besef”. De groepen 6,7 
en 8 krijgen een verhaal van een 
‘kartuizermonnik’ te horen over 
Olland en de kartuizers. Daarna 
gaan deze groepen onder bege-
leiding naar de Petruskapel waar 
omstreeks 11.00 uur de onthulling 
van het ‘Kunstwerk Koorbank Ol-
land’ plaatsheeft.

Kunstwerk Koorbank Olland
De kartuizerstichting heeft on-
der meer aandacht besteed aan 
kunst. Een deskundige jury heeft 
uit inzendingen het ontwerp ge-
kozen van landkunstenares Pien 
Storm van Leeuwen. Zij ontwierp 
een ‘poosplaats’ aan het Hoefje in 

Olland. Een aangename verstilde 
plek waar een bank en een steen 
met een gedicht van haar er op 
doet herinneren aan het terug-
trokken leven van de kartuizers in 
Olland.

Onder de inzendingen was ook 
een ontwerp van de Boxtelse kun-
stenaar Huub Thorissen. Hij heeft 
op schaal een model gemaakt van 
een koorbank. Het leven van de 
kartuizers is in dit ontwerp prach-
tig gestileerd weergegeven. De 
kartuizerstichting kon het echter 
niet betalen.

Het project Kunstwerk Koorbank 
Olland wordt gesubsidieerd door 
de gemeente Sint-Oedenrode en 
de stichting Streekrekening Het 
Groene Woud. RCE heeft via de 
kunstenaar Huub Thorissen de 
Gebr. Slegers in Duiven opdracht 
gegeven tot het vervaardigen van 
het kunstwerk.

Tijdens een informatiebijeenkomst 
kozen de aanwezige Ollanders 
unaniem voor plaatsing bij de Pe-
truskapel in Olland, omdat daar 
het oude centrum van Olland ligt.
De onderhoudsploeg van de Ol-
landse kerk onderhoudt het kunst-
werk, dat overgedragen wordt aan 
de parochie van de Heilige Oda en 
onthuld door wethouders Jeanne 
Hendriks en René Dekkers, sa-

men met de oudste vrouw en de 
op één na oudste man van Olland, 
respectievelijk Nella Versantvoort-
Termeer (97) en Jaske Leenderts 
(89).
De kinderen van de basisschool 
laten daarna ballonnen met naam-
kaartjes op. 

Mozaïek kartuizermonnik in het 
wegdek
Een mozaïek in het nieuwe wegdek 
van de Pastoor mitsstraat beeldt 
een gestileerd silhouet uit van 
een kartuizermonnik, en wordt op 
twee plaatsen aangebracht: één 
nabij café d’n Toel en één bij de 
Petruskapel. 

Tentoonstelling in het nieuwe 
dorpshuis van Olland
‘s Middags is er een overzichtsten-
toonstelling in het nieuwe dorps-
huis van Olland. Ook zal de drie 
uur durende film “De Grote Stilte 
worden” getoond, die het leven 
van kartuizermonniken in beeld 
brengt.

Inleiding Olland: kartuizerdorp
De auteur van het historische werk 
over de kartuizers in de Meierij, 
dr. Jan Sanders, houdt ’s avonds 
in het dorpshuis een inleiding over 
Olland en de kartuizers. RCE ver-
wacht een interessante avond.
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Mooi in de regio

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

Permanent
verlaagd!

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

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

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!
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Mora funmixen
classic
pak 32 stuks

Redband snoep
drop fruit duo´s
zak 305 gram

Tex mex
taco family dinnerkit
pak 325 gram

Leffe bier
dubbelbruin
pak 6 flesjes á 300 ml

Bolletje beschuit
10 zaden beschuit
rol 13 stuks

Blue Band
finesse voor koken
fles 250 ml

Dr.Oetker 
amandel schaafsel
zakje 40 gram

Dreft afwasmiddel
eucalyptus
flacon 433 ml

De Ruyter 
anijshagel
pak 400 gram

Appelsientje Multivit
exotisch fruit
pak 1500 ml

Dr.Oetker
rum aroma
flesje 38 ml

Nestlé pyjamapapje
fijne tarwe granen
pak 250 gram

Alpro soya
bak & braad
fles 500 ml

Ambipur 
flush tea tree/pine
pak 55 ml

Duyvis
borrelnootjes 
oriëntal        
zak 300 gram

Campina Goedemor-
gen framboos/rode 
bes/banaan
pak 500 ml

Smiths
Bugles sweet chilli
zak 100 gram

Ehrmann desserts
früchte traum
bakje 125 gram

Grand’Italia 
pastasaus
carbonara                
potje 260 gram

Pickwick thee
fruitvariatie geel
doosje 30 gram

Unox champignon 
crèmesoep
blik 515 ml

Melkunie 
fruityoghurt banaan
pak 1000 ml

Kanjers chocowafels
chocowafels
pak 180 gram

Milka 
gebroken noot
reep 100 gram

Bonne Maman 
confiture abrikozen
pot 370 gram

Knorr
groentesaus
pak 29 gram

Bonne Maman 
confiture bosbessen
pot 370 gram

Markant
hagel melk
pak 400 gram

Bonne Maman 
confiture vijgen
pot 370 gram

Markant
hagelmix
pak 400 gram

Liga continue 
chocolade en granen
pak 300 gram

Almhof mousse
hazelnoot
beker 200 gram

Quaker snack a jacks
crispy bbq
zak 30 gram

Marne
honingmosterd
pot 235 gram

Dr.Oetker
cupcake suikerhartjes
potje 40 gram

Dettol hygiënische
doekjes
pak 40 stuks

Heinz curry
fles 500 ml

Friso
hypo-allergeen 2
pak 700 gram

Becel
dieetolie
fles 500 ml

Lotus
jodekoeken original
bus 380 gram

 4.27  1.55 

 3.29  6.84 

 0.99  0.73

 1.59  2.34 

 2.29  1.59 

 1.01  1.59 

 2.10  2.13 

 1.99  0.95 

 0.97  0.59 

 2.19  1.77 

 1.35  1.59 

 1.49  0.95 

 2.29  0.95 

 2.29  1.69 

 2.29  1.69 

 1.99  1.39 

 0.75  1.15 

 1.35  3.24 

 1.99  14.39 

 2.65  1.37 

3.99 1.45

3.09 6.39

0.96 0.68

1.49 2.19

2.15 1.49

0.94 1.49

1.96 2.02

1.86 0.89

0.91 0.55

2.05 1.65

1.27 1.49

1.39 0.89

2.17 0.89

2.17 1.56

2.17 1.56

1.86 1.29

0.72 1.09

1.25 3.04

1.89 13.49

2.49 1.28

PERMANENT
VERLAAGD!

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

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

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 t/m zondag 24 februari 2013. week 8

Douwe Egberts 
Aroma 
Rood ko�  e
snelfi ltermaling, grove maling 

of bonen 2 pakken à 500 gram 

naar keuze 

elders 9.96

Coop 
schouder -
karbonade
450 gram 

elders 3.15

2.251.99
kilo 4.42

Douwe Egberts Douwe Egberts 2 PAKKEN

7.49

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

Uitslag loterij Jeugdcarnaval 
Ploegersland

Carnavalsmaandag heeft Z.D.H. Prins Lars d’n Urste de trekking verricht 
van de loterij ten behoeve van het jeugdcarnaval van Ploegersland. Dit 
zijn de prijswinnaars. Alle deelnemers hartelijk dank voor de deelname.

1e   prijs: lotnummer 0936, L. van de Veerdonk, Den Achterhof 26
2e   prijs: lotnummer 2347, Willy van Zuijlen, Oude Dijk 14
3e   prijs: lotnummer 0836, Van de Steen, Den Achterhof 11
4e   prijs: lotnummer 2181, Van de Pasch, Hezelaarsestraat 17a
5e   prijs: lotnummer 0743, Hermes, Rosenlo 3
6e   prijs: lotnummer 1679, Jan van de Heuvel, Barrierweg 36
7e   prijs: lotnummer 2369, Bloemboetiek ’t Erfke, Nieuwe Erven 4
8e   prijs: lotnummer 1347, Mogony, Savendonksestraat 4
9e   prijs: lotnummer 2476, Smulders, Schietberg 1
10e prijs: lotnummer 0139, Rodenburg, Vendelstraat 37

Boerenbruiloft Liempde
Carnavalsmaandag 11 februari zijn 
Willem van Bep en d’n Lange van 
Mientje en Ties van Houtum en 
Mieke van Mia en Piet de slachter 
van Martha en Willem Beerens in 
de onecht verbonden. Maar even 
leek het erop dat de plechtigheid 
niet eens zou beginnen. Z.D.H. 
Prins Lars, die samen met zijn Ad-
judant Piet, gevraagd was als ge-
tuige op te treden, had twijfels. 
Hij moest er even rustig voor gaan 
zitten of hij deze taak wel op zich 
wilde nemen. Gelukkig voor het 
bruidspaar had hij na tien minuten 
zijn ei gelegd en kon de trouwerij 
doorgaan.

Bijzonder Ploegersambtenaar Piet 
van Berkel nam daarna de regie over. 
Er moest immers een onecht huwelijk 
voltrokken worden. De doopceel van 
Willem en Mieke werd door Piet ge-
licht. Ook een onecht huwelijk is im-
mers een ernstige zaak. Mieke is dan 
wel een leuke meid en Willem een 
fijne knul, maar een huwelijk is geen 
flauwe kul. Zowel Mieke als Willem 
zijn bezige bijtjes. Mieke is in Ploe-
gersland bekend vanuit de Jeugd-
vakantieweek, waarvan ze initiatief-
neemster is en o.a. samen met haar 
Willem de organisatie verzorgt. Wil-
lem kennen we ook als bandlid van 
de populaire formatie Van Bakkus.

Het begin van de relatie tussen Wil-
lem en Mieke liep wat stroefjes. Ei-
genlijk begon deze relatie elke week 

weer opnieuw. Aan het begin van de 
stapavond ver uit elkaar, maar hoe 
langer de avond duurde hoe dichter 
ze tegen elkaar aan kropen. En dat 
beiden heel verliefd zijn op elkaar is 
wel duidelijk. Op vakantie in Vlis-
singen riep Willem elke keer weer 
op het strand hoe veel hij van Mieke 
hield. Alleen jammer dat Mieke in 
Breskens was.

Als er een verjaardagsfeestje is, kun je 
het verzorgen van het kado beter niet 
aan Mieke overlaten. Dat je geld niet 
kunt lamineren, daar is ze nu inmid-
dels achter. Willem is hard op weg de 
meest gedecoreerde muzikant van 
Van Bakkus te worden. De meest in 

het oog springende onderscheiding 
die hij in de wacht heeft gesleept, 
doet echter niet vermoeden dat hij 
om zijn muzikale kwaliteiten wordt 
geroemd. Het Vêrke van Beceloth is 
in ieder geval geen Edison. 

Maar zoals een goed Ploegersambte-
naar betaamt, loste Piet alle proble-
men voor het Boerenbruidspaar op. 
En zo konden Driek en Maria toch 
nog de ringen uitwisselen en het on-
echte huwelijk bezegelen met een 
kus. Het was een zeer geslaagde mid-
dag met een drukbezochte receptie. 
Het feest werd traditioneel afgeslo-
ten met een heerlijk bruidsmaal van 
stamppot en worst.

Opening Psychologenpraktijk TALK
Per 1 februari  opent TALK psycho-
logenpraktijk haar deuren aan de 
Boschweg 155 in Schijndel.  TALK 
is opgericht door Maaike Holster 
en Inge van Kroonenburg.  “Na 
een aantal jaren gewerkt te heb-
ben binnen de GGZ, hebben wij 
ervoor gekozen om onze persoon-
lijke aanpak en stijl terug te laten 
komen in een eigen psychologen-
praktijk. Vanuit hier is de naam 
van de praktijk: TALK – ‘what’s 
your story?’  dan ook voortgeko-
men. Het verhaal van de cliënt is 
de basis voor de behandeling en 
ieder heeft zijn eigen verhaal.“

TALK is een praktijk voor volwas-
senen- en kind & jeugdpsycho-
logie.  Kinderen vanaf 4 jaar en 
volwassenen kunnen bij TALK te-
recht wanneer zij vastlopen in het 
dagelijks leven door klachten zoals 
angsten, depressie, gedragspro-
blemen, eetproblemen etc. “We 
proberen onze zorg zo toeganke-
lijk mogelijk te maken. Door een 

efficiënte aanpak en transparante 
houding richten wij ons op het 
verminderen van klachten en het 
helpen van mensen om vanuit hun 
eigen kracht weer zelfstandig ver-
der te kunnen.”

TALK psychologenpraktijk biedt  
zowel individuele behandelingen 
als groepsbehandelingen. Om te 
kunnen starten met een behande-
ling is een verwijzing van de huis-
arts nodig. De kosten worden dan 
grotendeels door de zorgverzeke-
raar vergoed. 
Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u terecht op de website 
www.talkpsychologenpraktijk.nl.

advertorial

Kadoklompen populair in binnen- en buitenland
“Als import Liempdse merkte ik 
al snel hoe trots de bewoners zijn 
op hun streekproducten, zoals le-
vensmiddelen als honing, spelt en 
jam, maar ook klompen.” Marly 
van Leeuwen keek haar ogen uit 
in haar nieuwe woonomgeving. 
Ze paste zich ontzettend snel aan, 
mengde zich in de gemeenschap 
en voelt zich inmiddels een echte 
‘Liempdse’.  Dat is nog niet alles. 
Marly is haar eigen webshop gestart 
met, u raad het nooit……klompen.

Beter kun je niet integreren. Maar 
waarom klompen? Marly: “Een 
schoolvriend van mijn man is de 
eigenaar van klompenfabriek Traa 
in Liempde. Van hen kregen we 
een zak klompjes mee toen we 
op vakantie gingen naar Amerika. 
Die deelden we daar uit. Nou, wat 
we toen meemaakten! De mensen 
kusten je voeten bijna wanneer ze 
die kleine klompjes kregen. Dat 
was fantastisch om mee te ma-
ken. Ik had eerst niet veel met het 
product, maar toen kreeg ik in de 
gaten wat een impact de klomp 
heeft.”

Jarenlang was Marly werkzaam in 
de dienstverlening. Altijd had ze al 
het idee om eens een webshop te 
beginnen. Die kans zag ze nu op-
doemen; een webshop met streek-
producten. Al gauw werd duidelijk 
dat het alleen bij klompen zou blij-

ven. Ze verkocht al snel haar eer-
ste paren. Een blik op de website 
www.kadoklompen.nl verraadt het 
succes. Marly verkoopt niet zo-
maar klompen. Ze verkoopt hou-
ten schoenen in de meest mooie 
versies en kleuren. Zelfs matzwarte 
modellen met een oud-Hollandse 
afbeelding erop, klompjes als ca-
deau bij een geboorte, klompen 
met een foto naar keuze en model-
len voor Abraham of Sarah. Van al-
les is mogelijk. “Het is een erg leuk 
cadeau bij verschillende gelegen-

heden, maar we verkopen bijvoor-
beeld ook klompen aan bedrijven 
die veel in het buitenland werken 
en dat als geschenk aan willen bie-
den. In het buitenland is de klomp 
namelijk enorm populair en het 
wordt natuurlijk direct aan Neder-
land gelinkt”, overtuigt Marly.

Samen met een ontwerper bedenkt 
ze de ideeën en die laat ze realise-
ren. Op www.kadoklompen.nl is 
het voorlopige resultaat te zien.  

Corine traa (l) en Marly van leeuwen

advertorial

Nieuw toneelseizoen Zijtaart
Ook dit jaar is de Zijtaartse Toneel-
vereniging weer in rep en roer om 
voor u een aantal leuke toneelstuk-
ken op de planken te zetten. Dit jaar 
zullen onze volwassenen het stuk 
“ De stoeipoes en de ex-non” voor 
u gaan spelen. Een komisch en ge-
waagd stuk, zullen we maar zeggen.

Ook onze jeugd is druk bezig om 
hun stuk tot een goed einde te 
brengen.
Zij zullen het stuk “De winkel van 
Sinkel” voor u gaan spelen. Deze 
stukken zullen gespeeld gaan wor-
den op zaterdag 23 en zondag 24 
maart 2013.

De uitvoeringen zijn voor de jeugd 
om 14.00 uur en voor de volwas-
senen om 20.00 uur.

De zaal zal een half uur voor aan-
vang geopend zijn. Noteer deze 
datums, want wij zien u graag bij 
onze voorstellingen.

CARCLEANING 
VAN LAARHOVEN

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT 

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
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Zaterdag 2 maart: 
Tussen Prul en Pronkstuk
Het verkoopkantoor van Rabobank 
in Schijndel is gemoderniseerd en 
wordt heropend. Hiervoor wordt 
een feestweek georganiseerd. Een 
van de activiteiten tijdens deze 
week is het evenement Tussen 
Prul en Pronkstuk, geïnspireerd op 
het bekende televisieprogramma 
Tussen Kunst en Kitsch. 

Speciaal voor dit unieke evene-
ment opent de bank op zaterdag 
2 maart eenmalig de deuren van 

haar kantoor aan de Hoofdstraat 
45 in Schijndel. 

Kom langs!
Op zaterdagochtend tussen 10.00 
en 13.00 uur kunt u uw kunst, an-
tiek en/of curiosa laten taxeren 
(indicatie van de waarde). Voor 
de taxatie van de voorwerpen zijn 
drie ervaren taxateurs aanwezig. 

Graag tot ziens op 2 maart!

informatieavond sint-oedenrode

“Een onbetaalbaar geschenk”

De Hartstichting Sint-Oedenrode 
nodigt u uit voor de informatie-
avond “Een onbetaalbaar ge-
schenk” donderdag 21 februari 
2013 in de grote zaal van zorgcen-
trum Odendael.

Ter gelegenheid van de collectan-
tenavond van de hartstichting wel-
ke eens in de 3 jaar wordt georga-
niseerd, zijn wij er in geslaagd een 
informatief programma samen te 
stellen. Opening van de zaal 19:00 
uur waar u onder het genot van 
een kop koffie of thee informatie 
kunt inwinnen bij de stands van 
de Hartstichting en Hartsafe Rooi. 

Om 20:00 start het programma 
met het inspirerende verhaal “Een 
onbetaalbaar geschenk” van de 
gastspreker Ad van Gool. Na de 
pauze wordt door de regio coör-
dinatrice Jose van de Coolwijk de 
ontwikkelingen van de hartstich-
ting toegelicht. De avond wordt 
afgesloten met de huldiging van 
de jubilerende collectanten. Toe-
gang tot deze informatieavond is 
gratis. Indien u vragen heeft, kunt 
u contact opnemen met E. Ste-
ijaert per e-mail hartstichting.sint-
oedenrode@live.nl of per telefoon 
06-29096780.

“Een onbetaalbaar geschenk”
Ad van Gool uit Hilvarenbeek weet 
als geen ander wat gezondheid be-
tekent. Geboren met een ernstige
hartafwijking stond zijn leven in 
het teken van zijn hartkwaal. Alles 

maakte hij mee op het gebied van 
de cardiologie, tot hij acht jaar ge-
leden op 55 jarige leeftijd een hart-
transplantatie onderging. In zijn 
voorlichting vertelt Ad van Gool 
op boeiende wijze zijn positieve le-
vensverhaal. Twee dingen staan en 
stonden voor hem centraal. Op de 
eerste plaats weet hij uit ervaring 
dat als je goed bent voor je hart, 
het hart goed voor jou is. 'Disci-
pline in mijn leefstijl met daarnaast 
de geweldige vooruitgang in de 
cardiologie heeft mij het leven ge-
red'. Het is op de eerste plaats een 
verhaal van hoop houden, bezig 
blijven, optimisme en ongelooflijk 
doorzettingsvermogen. Ad van 
Gool schreef twee boeken over 
zijn leven als hartpatiënt. 

Verdere info: www.advangool.nl.

Orval is nu niet het bier waar de meeste mensen direct aan denken 
als het over Trappistenbier gaat.  Orval wordt sinds 1932 gebrouwen 
in de abdij van Notre Dame d’Orval, dat gelegen is in de Belgische 
provincie Luxemburg. De laatste jaren is de Orval niet aan te slepen; 
de paters hebben daardoor niet voldoende brouwcapaciteit om aan 
de vraag te voldoen.

Maar wat is er nu zo speciaal aan de Orval, behalve dat het zich door 
zijn enigszins bittere smaak onderscheidt van de andere Trappisten-
bieren? Het bier is in ons eigen Nederland namelijk volop verkrijgbaar. 
Om hier achter te komen besloot ik dit zelf eens bij onze zuiderburen 
te gaan onderzoeken. Samen met mijn maat Straffe Hendrik in onze 
camionette gestapt en op de bonnefooi naar België gereden. Voor ons 
onderzoek hoefden we niet eens ver België in om een antwoord te 
krijgen op onze vraag. We kwamen aan in het altijd gezellige plaats-
je Mol, ook wel bekend om zijn zondagse dieren- en streekmarkt. 
De plaatselijke biersteker hadden we al snel gevonden en daar waar 
de andere Trappistenbieren stapels hoog stonden, vonden we maar 
een paar kratten Orval. Bij deze kratten stond de vermelding: “Orval 
maximaal 1 bak per klant”. Dus het was toch waar: Orval is in België 
slechts beperkt verkrijgbaar.
De reden hiervan is dat Orval maar 6,2% alcohol bevat en toch ont-
zettend veel smaak heeft. Veel Belgen zien de Orval door zijn relatief 
lage alcoholpercentage dan ook als een doordrinkbier. Door de sterk 
toegenomen populariteit van dit bier kunnen de paters de vraag ge-
woonweg niet aan. Naast het brouwen van bier hebben de paters het 
ook nog druk met het maken van kaas. Ook de Orval kaas is uiter-
mate populair. Het is een halfzachte kaas die gemaakt wordt van volle 
melk uit de Gaumestreek. De kaas vormt in combinatie met het bier 
een ware smaaksensatie!
Door zijn 6,2% alcohol zou je niet verwachten dat dit een bier is met 
smaakevolutie. Wachten wordt hier echter beloond: zet een krat Or-
val 2 jaar in een koele donkere ruimte en als het moment daar is, 
proef dan eens een “verse” Orval naast de 2 jaar oude en ervaar een 
geweldig positief smaakverschil ten gunste van die laatste!
Uit goede bron heb ik overigens vernomen dat er binnenkort tijdelijk 
weer genoeg Orval bij sommige bierstekers in België voorradig is. Het 
schijnt namelijk zo te zijn dat het Orval overschot in Nederland weer 
terugverkocht gaat worden aan België……. 

Met vriendelijk biergroet,
Adriaen Brouwer
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Toen de Trappisten wisten 
wat ze p……. (deel 2)

nieuwe fotogroep in sint-oedenrode

Sfeer, gezelligheid en foto's maken

Er is een nieuwe fotogroep in 
Sint-Oedenrode. Fotogroep ‘De 
Meierij’ komt komende dinsdag 
voor het eerst officieel bij elkaar 
in sporthal ‘De Streepen’. Toi Kor-
sten, Jan van Vreede en Jan Eb-
benn zijn de initiatiefnemers van 
deze fotogroep.

“Onze fotogroep richt zich vooral 
op natuurfotografie en dat is zeer 
uitgebreid”, vertelt Toi. “Wij foto-
graferen de natuur in de breedste 
zin van het woord. Landschappen, 
stadsgezichten, mensen en dieren. 
Waar het vooral omgaat, is dat we 
realistische foto’s maken.” 

Van elkaar leren
Toi vertelt dat de fotogroep twee 
doelen heeft. “Het eerste doel is 
dat we iedereen willen leren wat er 
met een camera allemaal kan. Het 
gaat er helemaal niet om wie de 
duurste of de beste camera heeft. 
Met een compactcamera die al 
vanaf zo’n honderd euro te koop 
is, kun je tegenwoordig hele mooie 
landschapsfoto’s maken. Daarvoor 
hoef je echt geen duizenden euro’s 
uit te geven. Via workshops door 
de eigen leden kunnen we veel 
van elkaar leren. Maar we gaan 
ook praktijkuitstapjes maken. 
Daarbij komen dan aspecten als 

beweging, tegenlicht, compositie 
of contrasten aan de orde”. Maar 
het allerbelangrijkste voor Korsten 
is dat het gezellig is.

Het tweede doel van de fotogroep 
is om de foto’s, die tijdens de prak-
tijkuitstapjes zijn gemaakt, samen 
te bespreken. Dat gebeurt op de 
clubavonden. Die zijn altijd op een 
dinsdag, maar welke dinsdag van 
de maand het wordt, moeten de 
leden nog met elkaar bespreken.

Twee keer per jaar een expositie
De fotografen willen twee keer 
per jaar een expositie van hun 
werk houden. Daar laten zij dan 
het resultaat van hun hobby zien. 
Wie dat resultaat nu al wil zien, 
kan daarvoor terecht op de web-
site van de fotogroep: www.foto-
groep.com. Daar laten de leden 
van de fotogroep zien wat zij met 
natuurfoto’s bedoelen.

Uw partner bij het aanvragen 
van een starterslening

Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak met 
T 0413-478306 / M 06-30603024

Of mail naar: sintoedenrode@fachypotheken.nl

Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode
www.fachypotheken.nl
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Proef naar angelique 

NOG 1 WEEK 
EN DAN IS HET ZOVER.........

DAN OPENEN WE 
ONZE WINKEL IN ROOI !!

VOOR WIE NIET KAN WACHTEN......
DE WINKEL IN LIEMPDE HANGT 

BOMVOL MET 
SUPERGAVE NIEUWE COLLECTIES!!

Wij bedanken:

Cor ’t Fruitboerke

Slagerij 

Christian Verheijen 

en

Kantinemedewerksters 

Rhode

voor de heerlijke maaltijden
die we gezamenlijk konden 

nuttigen.

Ook bedankt 

RKSV Rhode
 

voor het beschikbaar stellen 
van de kantine op zondag en 

dinsdag tijdens carnaval.

Kapel de Neultuuters

KV de Narrekap

CV ’t Skrothupke
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Wij hebben een eetclub, net als in het boek van Saskia Noort. De onze be-
staat al 30 jaar, telt vier echtparen en het werkt ongeveer zo: vier keer per 
jaar wordt er beurtelings bij een van ons gekookt, en wel graag op hoog 
niveau, als het kan. Nou, dat is dan één keer per jaar peentjes zweten en 
een hele dag in de keuken flansen, maar het resultaat is er dan ook naar. 
Verder gaan we om de twee jaar culinair op stap, daar hebben we een 
potje voor aangelegd.
Het initiatief werd indertijd genomen door vriend Chris en mijn vrouw, 
die hun respectievelijke wederhelften op zomaar een zondag blij verras-
ten door hen mee naar Chalet Royal te nemen. Dat sparen werd meteen 
ingevoerd en later werd het clubje uitgebreid met twee bevriende stel-
len. Ik weet nog goed dat wij op onze stoute schoenen bij De Zwaan in 
Oisterwijk hadden gereserveerd, in de glorietijd van Cas Spijkers en Pieter 
Rutte. Wij zaten in een hoekje van de lounge en Chris haalde onopval-
lend een rekenmachientje uit zijn zak om te kijken welke wijnen wij wél en 
welke wij niet konden betalen, want het budget moest zo veel mogelijk 
worden opgemaakt. Wij aten en dronken er fantastisch en toen de grand-
dessertkarren kwamen voorgereden, waaronder die prachtig verzilverde 
ijskar, sprak mijn vrouw: “Doet u maar van alles wat!”, waarna ik het liefst 
achter de gordijnen of onder de tafel wilde verdwijnen. En zo kwamen wij 
om de twee jaar op de fijnste adressen en maakten wij van die weekenden 
een contrastrijk evenement. Eerst naar Baarle Nassau in een tourist-trap je 
verbazen over de dagjesmensen, dan naar Bobbejaanland, waar een grote 
neger stond te zingen: “Everybody, put your hands on the taofel…” om 
tot slot ondergedompeld te worden in de luxe en gastvrijheid van Schol-
teshof, dé eettempel van sterrenkok Rogier Souvereins.
Ons gezelschap zat aan een ronde tafel en ging verscholen achter een 
woud van glazen, waarin de ene wijn na de andere werd uitgeschonken. 
Misschien waren het wel twaalf gangen of meer, dat staat me niet meer 
bij, behalve dat ik enigszins wankel mijn kamer bereikte.
We hadden een geweldige tijd in Hotel Juliana in Valkenburg, indertijd als 
een van de weinige Nederlandse restaurants onderscheiden met twee Mi-
chelinsterren. Hubert Lindelauf, de fantastische sommelier liet ons diverse 
eaux-de-vie (destillaat) proeven, van bosaardbeitjes tot selderie. Overdag 
bezochten we de zgn. “Fluijntjesgrot” waar een zichzelf jolig achtende 
gids wanhopig riep: “Mensen, er mag gerust gelachen worden, hoor!” 
Een wandeling door de grotten maakt hongerig en zodoende beland-
den wij bij “Het Kadetje”, waar goudgele, sappige kippetjes uitnodigend 
aan het hete spit draaiden. Dat gold echter niet voor de opgewarmde en 
totaal uitgedroogde kadavers die wij op ons bord kregen. “Je hebt ook 
droge mensen, hè”, sprak de trut die ons bediende lijzig. De dag erna 
naar het kitscherige stadje Monschau, waar wij in een obscuur “Steak-
house” een onvervalste currywurst tot ons namen. Het goede bestaat 
bij gratie van het slechte, dialectiek heet zoiets, geloof ik. Over het al-
gemeen is het natuurlijk goed toeven in Belgische culinaire contreien. Bij 
“Het Convent” in Reningen in de zuidwesthoek van Vlaanderen weten 
ze wat verwennen is, we zijn er meerdere keren geweest. Na de laatste 
gang spoedde chefkok Rudy de Volder zich naar de catacomben van het 
indrukwekkende bouwwerk om in het tot disco verbouwde souterrain zijn 
gasten op gezellige dansmuziek te trakteren. De volgende morgen stond 
ie om half acht alweer in de keuken…
Chris is niet meer. Ons gezelschapje heeft zwaar averij opgelopen maar 
in zijn geest zullen we met elkaar blijven genieten van al het goede op dit 
ondermaanse.
Op de dag van zijn heengaan waren al zijn dierbaren om hem heen ver-
zameld. Twee kordate vrienden maakten voor alle aanwezigen een ou-
derwetse

Franse uiensoep (recept voor 4 pers.)
4 grote uien, 2 tenen knoflook, 1 theelepel tijmblaadjes
1 liter runder- of gevogelte bouillon, op smaak
1 laurierblaadje, ½ theelepel kerrie, 1 eetlepel bloem, olijfolie
8 Schuine sneetjes stokbrood, geraspte Parmigiano of  Gruyère
Pel de uien en snijd in halve ringen. Smoor ze zachtjes glazig in een plens 
olie, ze mogen maar heel licht kleuren. Doe er dan de tijmblaadjes, ge-
perste knoflook en laurier bij. Laat nog even smoren en bestrooi dan met 
de eetlepel bloem en met de kerrie. Laat even gaar worden zonder verder 
te kleuren. Doe de massa over in een soeppan, zet het vuur hoger en 
voeg al roerend, beetje voor beetje de bouillon toe en breng aan de kook. 
Bestrooi de sneetjes brood met de kaas en plaats onder de gril. Schep de 
soep in koppen en leg er het geroosterde brood op en bij. Wij dronken 
een glas wijn op Chris….

MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
pieter van de kamp

De eetclub

De vos, een schitterend beest, maar hij moest 
eigenlijk gras lusten!

Deze quote uit de prachtige docu-
mentaire “Rotvos” vat het mooi 
samen. De vos dwingt een zekere 
bewondering af door zijn sluwheid, 
stoere blik, prachtige vacht en zijn 
soepele tred. Stil en onzichtbaar 
struint hij ‘s nachts stad en land 
af op zoek naar een lekker hapje. 
Maar de vos kan ook een verve-
lende irritante lastpak zijn, bijvoor-
beeld als je kippen hebt of lid bent 

van de weidevogelwerkgroep.

De vos is namelijk ook  gek op de 
eieren van bijvoorbeeld grutto’s en 
kievieten. Soms vinden de leden 
van weidevogelwerkgroep in het 
voorjaar “gepredeerde” oftewel 
leeggeroofde nesten in het wei-
land. De meeste mensen kennen 
ook wel iemand waarbij ’s-nachts 
het kippen- of konijnenhok is leeg-

gehaald. Bij een grote buit begraaft 
de vos de kippetjes als een voor-
raadje in de buurt. Zie je dan er-
gens een hoopje zand liggen, grote 
kans dat er een kip onder begraven 
ligt. De vos doet regelmatig stof 
opwaaien. Naast de weidevogels 
staan bijvoorbeeld ook de media-
genieke korenwolven op het menu 
van de vos. De film “Rotvos” laat 
deze haat-liefde verhouding op een 
prachtige indringende manier zien. 
(tip: bekijk de trailer op youtube). 
Uit Londen komen zelfs verhalen 
van vossen die huizen binnenslui-
pen, recent heeft er eentje nog een 
vinger van een baby opgepeuzeld. 
Hoogst zeldzaam uiteraard, maar 
het heeft de discussie tussen voor- 
en tegenstanders van de jacht op 
de vos daar wel weer flink doen 
oplaaien. Het voeren van vossen 
maakt ze steeds brutaler en tam-
mer met als gevolg dat de overlast 
toeneemt. Het zijn wat dat betreft 
net meeuwen of beren. Ze “rui-
men” echter ook een hele hoop 
muizen en ratten op, dat klinkt dan 
weer vrij nuttig. 

Kortom, volop discussie tussen 
voor- en tegenstanders. Als je hem 
zo tevreden ziet lopen met een flin-
ke vogel in zijn bek lijkt de vos zelf 
zich daar in ieder geval niet veel 
van aan te trekken. Smakelijk eten.

foto: jan ebbenn

Woensdag 27 februari: IVN-lezing over reeën

Velen van ons hebben wel eens 
bij een wandeling een konijn, een 
haas of een eekhoorn gezien. Wat 
we minder vaak te zien krijgen is 
de prachtige ree. Het is de klein-

ste hertensoort in ons land en 
bovendien behoorlijk schuchter. 
Hij komt hier in de buurt echter 
steeds vaker voor. Blijkbaar is hier 
voldoende voedsel, rust en dek-
king te vinden.

De ree is een echte "knabbelaar": 
hij eet bramen, bessen, twijgen, 
scheuten, knoppen van struiken en 
bomen. Verder snoept hij nog wat 
van kruiden, grassen, bladeren, 
noten en paddenstoelen. Ook is 
hij niet vies van landbouwgewas-
sen zoals tulpen en granen. Een 

fascinerend dier, waarover veel 
te vertellen valt. Gradje Brouwers 
is lid van IVN Rooi en heeft twee 
jaar geleden de gidsencursus af-
gerond. Hij is veel in het buitenge-
bied te vinden en weet alles over 
reeën. Wilt u ook meer weten over 
dit prachtige dier, dan bent u van 
harte welkom op woensdag 27 fe-
bruari om 20.00 uur bij de Hand-
boogvereniging, Industrieweg 18 
in Nijnsel. Voor het laatste nieuws 
zie: www.ivnrooi.nl.

Lezing Ted van Lieshout in Henkenshage
Dinsdagavond 5 maart zal de 
schrijver/dichter Ted van Lies-
hout een lezing geven in kasteel 
Henkenshage. De avond begint 
om 20.00 uur. Kaartjes à 10 euro, 
waarbij een consumptie is inbe-
grepen,  zijn verkrijgbaar bij de 
bibliotheek en bij boekhandel ’t 
Paperas. Leden van de bibliotheek  
krijgen bij aankoop van een kaart-
je in de bibliotheek korting.

Ted van Lieshout (Eindhoven, 
1955) is een Nederlandse illustra-
tor, dichter en schrijver van jeugd-
boeken. In 2012 verscheen zijn 
eerste roman voor volwassenen 
Mijn meneer, waarin hij verhaalt 
over de geheime relatie die hij als 

jongen had met een meneer. 

Van Lieshout is natuurlijk vooral 
bekend vanwege het grote aantal , 
meest door hemzelf geïllustreerde, 
dichtbundels voor de jeugd. De her-
kenbaarheid, zijn schrijfstijl, de me-
lancholie en het vaak autobiogra-
fische karakter van zijn gedichten 
hebben gezorgd voor een niet afla-
tende stroom van prijzen. Zo won 
hij zeven Zilveren Griffels, de laatste 
in 2012 voor Driedelig paard, waar-
voor hij ook de Woutertje Pieter-
senprijs ontving. Verder vielen hem 
o. a. de Zilveren Zoen, de Nienke 
van Hichtumprijs, de Theo Thijssen-
prijs en de Brabantse Schrijversprijs 
ten deel. Voor een liedje uit zijn the-

atervoorstelling Ik en de koningin 
werd hij beloond met de eerste Wil-
lem Wilminkprijs.  In 2012 werd Vijf 
draken verslagen onderscheiden 
met een Vlag & Wimpel.
Het werk van Ted van Lieshout is in 
vele talen vertaald en zo ontving hij 
ook een aantal buitenlandse prijzen. 
De veelzijdigheid van Van Lieshout 
blijkt verder uit een hoogleraar-
schap in 2004/2005, een aanstel-
ling als gastconservator in 2006 en 
het schrijven van scènes en liedjes 
voor Sesamstraat en Het Klokhuis.
Het RKK, bibliotheek De Meierij en 
Boekhandel ’t Paperas zijn zeer ver-
heugd deze schrijver te kunnen ont-
vangen. Het belooft een volle zaal 
te worden in Henkenshage.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen
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Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

Veel succes namens de Crew van ’t Pumpke!!
De Gouden leeuw, wie zou de uitdaging aandurven en wat zou het gaan 
worden? Heel Rooi was in shock toen ze hoorde dat Rob de Vries er een 

Thaise-massagesalon van zou maken. Dit bleek echter een grap te zijn, voor 
de helft, want iedereen weet inmiddels dat Rob de uitdaging is aangegaan 

om de Gouden Leeuw om te toveren tot een fantastisch Grand Café. 

Rob, onze steun heb je en we wensen je heel veel succes namens je gehele 
Pumpke Crew!!

Reserve kampioenschap in handen 
van Bram van Gaal

paardensport

Thom van Dijck weet weer succes 
te boeken
Op zondag tijdens carnaval heeft 
Thom van Dijck, tussen het car-
naval vieren door, een spring-
concours in Geldrop bezocht. 
Niet voor niets, want hij wist met 
Horse Victory D-Day in de klasse 
L een 7e prijs te winnen en met 
Albin werd hij 3e in de klasse M. 
Tenslotte wist hij met Archer de 
klasse Z op zijn naam te schrijven.

Afgelopen weekend werden de 
Regiokampioenschappen springen 

voor paarden gehouden. Thom 
van Dijck boekte opnieuw succes. 
In de klasse M wist hij als 9e te ein-
digen, wat hem een startplek voor 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen op 30 maart in De Meern op-
leverde. Met Archer won hij in de 
klasse Z weliswaar geen prijs, maar 
zette toch een dusdanig goed re-
sultaat neer, dat hij een startbewijs 
voor Indoor Brabant verdiende. Hij 
mag hier donderdag 14 maart aan 
de start verschijnen.

Accommodatie de Goubergh in 
Roosendaal stond dit weekend in 
het teken van de Brabantse Kam-
pioenschappen voor de spring-
ruiters. Twee dagen lang kwamen 
hier ruim 300 deelnemers af- en 
aanrijden voor deelname aan de 
kampioenschappen. Ook kwamen 
vanuit heel Brabant vele bezoekers 
om de ruiters en amazones aan te 
moedigen. 

Op zaterdag nam Bram van Gaal  in 
de klasse L deel aan de Brabantse 
Kampioenschappen met zijn paard 
Caro. Er wordt op deze dagen veel 
van ruiters/amazones en paarden 
gevraagd, maar liefst drie rondes 
worden er verreden. De eerste twee 
manches werden door Bram en 
Caro foutloos gereden. Dit beteken-
de dat ze ook aan de start mochten 
komen in de barrage. Jammer ge-
noeg viel hier een balk, maar hier-
mee mochten zij zich toch op een 
mooie 13e plaats opstellen. Marloes 

Merks met Sariene en Judith Gil-
sing- Fernhout en Tatcher hebben 
op deze dag ook meegereden voor 
het kampioenschap in de klassen 
B en L, maar jammer genoeg voor 
beide combinaties plaatsten zij zich 
niet voor de vervolg rondes. 

Op zondag, vanaf 4 uur in de mid-
dag, begon de rubriek klasse M met 
twee Rooise deelnemers. Als eerste 
startte Anne Jansen met haar paard 
Zennith. Zij reden een mooie ronde, 
maar een balk in de eerste man-
che zorgde ervoor dat het helaas 
daar voor hun eindigden. Bram van 
Gaal startte een twintigtal combi-
naties later met Wannebee. Zij re-
den een foutloze eerste manche en 
plaatsten zich direct voor de tweede 
manche. Ook in de tweede manche 
lieten zij zien dat ze niet voor niks 
waren gekomen; wederom een 
foutloos parcours en een startplek 
voor de barrage. De barrage werd 
een spannend strijdtoneel van een 

aantal sterke combinaties. Er moest 
snel en foutloos gereden worden 
om een gooi naar het kampioen-
schap te doen. Hier wisten Bram 
en Wannebee wel raad mee en er 
werd een razendsnelle tijd neer-
gezet. Door het luidde applaus en 
de kampioensmuziek drong het tot 
hen door dat ze niet ver verwijderd 
waren van het kampioenschap. Er 
waren nog een aantal combinatie 
te gaan, maar of het sneller kon dat 
was de vraag. De laatste combina-
tie liet zien dat het sneller kon. Er 
klonk teleurstelling vanuit het pu-
bliek, ook Bram baalde terecht en 
zag het kampioenschap aan hem 
voorbij gaan. Met maar een halve 
seconde verschil op de klok hebben 
Bram van Gaal en Wannebee knap 
gestreden. Ze schreven met trots 
het reserve kampioenschap op hun 
naam! Met dit resultaat hebben zij 
een ticket bemachtigd voor de Ne-
derlandse Kampioenschappen in de 
Meern op 30 maart.

Annelieke Stoop is dit weekend 
gestart op de dressuurwedstrijd in 
Lieshout. Annelieke en haar paard 
Ysabelle wonnen hier tweemaal de 
klasse M1.

paardensport

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Mieke van de wandelclub doet stapje terugwandelen

Ze heet eigenlijk Mieke Berkvens, 
maar iedereen kent haar als Mieke 
van de wandelclub. Die naam zal 
ze altijd blijven houden, omdat ze 
de verpersoonlijking is van WSV 
Ejos. Ook al heeft ze besloten om 
een stapje terug te doen. 
Afgelopen zondag werd ze verrast 
met een afscheidsfeestje in za-
lencentrum De Beurs. Mieke (67) 
stopt niet alleen met haar bezighe-
den voor de wandelclub. Ook heeft 
ze besloten om een punt te zetten 
achter haar vrijwilligerswerk.

Mieke werd al eens onderscheiden 
met een Koninklijk lintje en verko-
zen tot Sportvrijwilligster van het 
jaar. Zondag kreeg ze een bijzonder 
speldje van burgemeester Maas. “Ik 
ben er erg trots op en wat een ver-
rassing is dit!” doelt Mieke op tien-
tallen mensen die aanwezig zijn om 
stil te staan bij haar afscheid. Bijna 
vijftig jaar geleden begon Mieke met 
de wandelclub voor kinderen in de 
wijk Eerschot. Toch gaat ze de vijftig 
niet vol maken. Mieke: “Ik heb er 
twee nachten van wakker gelegen, 
maar uiteindelijk de knoop doorge-
hakt en besloten om aan mezelf te 

gaan denken. Ik wil meer tijd gaan 
besteden aan mijn honderdjarige 
moeder en aan mijn kleinkinderen.”

Zes dagen per week was Mieke be-
zig met vrijwilligerswerk. Ze zette 
zich jarenlang in voor de Zonne-
bloem en Stichting Dichterbij. “Niet 
iedereen begrijpt mijn keuze en 
sommige vroegen aan mij of ik niet 
bang ben voor een zwart gat. Nou, 

daar ben ik totaal niet bang voor. Ik 
ben geen type dat op de bank een 
boekje gaat zitten lezen. Mijn tijd 
ga ik nu aan andere dingen beste-
den”, kijkt Mieke alvast vooruit.

De Beurs werd even op zijn kop 
gezet door de kinderen van Ejos 
die de zaal in kwamen gemar-
cheerd om Mieke te eren. Ze ge-
noot ontzettend van al die verras-

singen en bleef maar vertellen dat 
al die cadeautjes echt niet hadden 
gehoeven. “Het mooie aan al die 
jaren Ejos is om te constateren dat 
kinderen nog hetzelfde zijn als 
vijftig jaar geleden”, constateert 
ze. “Ze zijn misschien wat mondi-
ger geworden, maar nog allemaal 
even leuk en lief. Als je maar con-
sequent bent en blijft. Dat is heel 
belangrijk.” 

Er komt dus een einde aan een bij-
zonder tijdperk. Mieke IS Ejos en 
het zal wel even wennen zijn nu ze 
niet meer in het bestuur zit. Zelfs 
de traditie om na het ophalen van 
papier frikadellen te eten bij Mieke 
is opgehouden te bestaan. Maar 
niet getreurd. Ze is natuurlijk al-
tijd in de buurt en niet te beroerd 
om gezellig een kop koffie te drin-
ken…

burgemeester Maas kwam Mieke een bijzonder speldje overhandigen. Mieke in haar jonge jaren terwijl ze een clubje kinderen begeleidt.

biljarten Beste jeugdbiljarters van 
Nederland in Sint-Oedenrode

De top van de Nederlandse biljar-
ters tot 21 jaar was het afgelopen 
weekend in Sint-Oedenrode. In 
'Het wapen van Eerschot' werd 
het NK Driebanden Jeugd op de 
kleine tafel gehouden. De zes 
beste jeugdspelers  van Nederland 
maakten daar onder elkaar uit wie 
zich het komend jaar kampioen 
van Nederland mag noemen.

Ondanks dat er geen enkele Rooi-
se deelnemer aan het NK deelnam, 
mocht biljartvereniging 'Het wa-
pen van Eerschot' dit kampioen-
schap toch organiseren. Ton Ro-
vers, de wedstrijdleider, vertelt hoe 
de vereniging het NK biljart naar 
Sint-Oedenrode haalde. “Eigenlijk 

was dat niet zo heel moeilijk. Via 
het district van de KNBB hebben 
we een verzoek ingediend om het 
NK voor de jeugd te mogen orga-
niseren. Dat verzoek werd geho-
noreerd en daarna zijn we met de 
voorbereidingen begonnen. Dat 
we al twee keer eerder een goed 
georganiseerd NK hier in Rooi had-
den, heeft zeker een rol gespeeld 
bij de keuze van de KNBB”, vertelt 
Rovers, voordat hij weer snel ach-
ter zijn laptop plaatst neemt om 
de uitslagen van de wedstrijden te 
verwerken.

Een van de deelnemers is de 18-ja-
rige Jordy de Kruijf uit Hoogeveen. 
Hij biljart al sinds zijn elfde. “Ik 

ging vaak met mijn ouders naar 
het café. Daar speel je dan een 
keer een potje biljart en daarna 
nog een keer. Vervolgens ga je 
meedoen aan de competitie en wil 
je je weleens meten met je leef-
tijdgenoten. Daarna”, zo vervolgt 
hij, “komt van het een het ander. 
Van nationaal ga je ook meedoen 
aan EK's en WK's”. Zo speelde De 
Kruijf vorige week nog in de voor-
rondes van het World Cup drie-
bandentoernooi in het Turkse An-
talya. “Helaas lag ik er in de eerste 
voorronde al uit, maar het is wel 
goed om wedstrijdervaring op te 
doen”, zo relativeert de nuchtere 
Drent.

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

WWW.AUTOVANERP.NLWWW.AUTOVANERPWWW.AUTOVANERPAUTOVANERP

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

Voor de totale reparatie, onderhoud of 
schade van uw Volkswagen-Audi-Seat

TEVENS REPARATIE 
ALLE ANDERE MERKEN AUTO'S

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

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

             BENZINEMOTORZAAG MS 211 40 cm
                                    OOK IN FEBRUARI 10% KORTING 
                    OP ARBEID onderhoud & reparatie

Nuenense krant 2013 jan kettingzaag.indd   1 12/28/2012   10:06:59 AM

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231

 

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

stads�etsen - elektrische�etsen - kinder�etsen

KOFFERBAK VERKOOP
MARKT 

SINT-OEDENRODE

Inschrijven via 
Email

info@skrothupke.nl

Aanmelden voor 
3 maart a.s.
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Valkenswaard Wedertcross

MeisjesPB 1.149 m
Veerle van Erp 4.47 (1e)

JongensPA 1.710 m
Tim Brouwers 7.28
Guus van Kessel 8.17

JongensJC 2.910 m
Bas Gibbels 11.35 (2e)

JongensJB 2.910 m
Marco Verbeek 11.25
Marc van Lieshout 11.57

MeisjesJB 2.910 m
Anne Gibbels 13.19 (3e)
Sanne van Lieshout 13.32
Simone van Wieringen 15.45

Vrouwen korte cross 2.910 m
Irene van der Velden 14.28 (3e)

Vrouwen45 05.700 m
Rikie Huyberts 27.52 (3e)

Vrouwen55 5.700 m
Antoinette van de Laar 26.43 (1e)

Mannen55 7.600 m
Henry Wijffelaars 34.51
Jos van Uden 38.14

Mannen35 9.500 m
Thijs Thielemans 38.12 

Fortuna ‘67Open Rooise Crosscompetitie 
2012-2013

Zondag 24 februari gaat alweer 
de laatste wedstrijd van de Open 
Rooise Crosscompetitie in Park de 
Kienehoef, aan de Zwembadweg 
in Sint-Oedenrode van start. Deze 
competitie, georganiseerd door 
SV Fortuna`67, staat open voor 
zowel leden als niet-leden van 
Fortuna`67. 

Helaas moest het parkoers vanwe-
ge de winterse omstandigheden in 
januari worden afgekeurd, waar-
door de 4e wedstrijd moest wor-
den afgelast. De organisatie komt 
alle deelnemers tegemoet door te 
bepalen dat het eindklassement 

voor de jeugd wordt opgemaakt 
op basis van de beste 2 van 4 wed-
strijden en dat voor de senioren en 
masters op basis van 3 beste van 
4 wedstrijden. De klassementen 
zijn grotendeels gevormd en het 
is voor de atleten zaak om te pro-
beren zich nog te verbeteren of in 
ieder geval om zich te handhaven.

De belangstelling van jeugd en vol-
wassenen is nog steeds groeiende, 
getuige de deelname aan de eer-
ste 3 wedstrijden in het najaar van 
2012. Dit loopevenement staat 
open voor de zeer jeugdigen en de 
wat oudere jeugd, die in verschil-

lende categorieën zijn ingedeeld.  
Ook voor de volwassenen is de 
keuze in afstand afgestemd op 
verschillende niveaus en capaci-
teit en daarom geen reden om ook 
niet eens mee te doen. De laatste 
wedstrijd van de Crosscompeti-
tie is zoals gezegd op aanstaande 
zondag 24 februari.  De prijsuitrei-
king is voor de pupillen en junioren 
direct na het startschot van de se-
nioren en voor de senioren direct 
na afloop van de wedstrijd.

Afstanden: 
Junioren, geboren tussen 1994 en 
2001, lopen 1800 mtr in verschil-
lende categorieën.
Pupillen, geboren na 2001, lopen 
900 mtr eveneens in verschillende 
categorieën 
Start voor de junioren is om 10.30 
uur, de pupillen starten vanaf 
10.45 uur.
De volwassenen starten om 11.00 
uur, over een afstand van 4,8 km 
of 8.0 km.
Inschrijven tot uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang van de wedstrijden.

Inschrijfgelden: t/m 16 jaar €1,00. 
Vanaf 17 jaar €1,50.
Klassement: Pupillen en junioren 
over 2 beste prestaties. Senioren, 
4,8 km en 8,0 km over de 3 beste 
prestaties
Jeugd: Indeling in Atletiekunie pu-
pillen- en juniorencategorieën.
4,8 km: Indeling in 2 categorieën 
te weten mannen en vrouwen;
8 km: Indeling diverse Atletiekunie 
categorieën, minimaal 5 deelne-
mers per categorie.    

hardlopen

handboogschieten

Albert van Ofwegen wint Carnavalsbeker
Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer de Carnavalsbe-
ker geschoten. Een wedstrijd over 
6x5 pijlen. De schutter die het 
dichtst bij zijn gemiddelde schiet 
wint de beker. De winnaar was Al-
bert van Ofwegen (+/- 0). De ove-
rige uitslagen: Antoon Vervoort 
221 (-3), Ron Spijker 194 (-6), 
Leo van Breugel 207 (+7), Jan 
van Bergen 239 (+9), Jan Gordijn 
189 (-16), Jan van Erp 217 (+17), 
Wim Boonstoppel 212 (+17), Jan 
Lathouwers 169 (+19) en Antoon 
Hermes 186 (+36).

Op vrijdagavond is de 2e wedstrijd 
uit de ZONA-competitie gescho-
ten. Een wedstrijd over 25 pijlen, 
winnaar is de schutter die het 
meest een score van 9 schiet. De 

winnaar was Beppie van Bergen 
10*9 en 202 punten. Verdere uit-
slag: Mart Verhoeven 10*9 (210), 
William Huyberts 9*9 (222), An-
toon Vervoort 8*9 (208), Jan van 
Bergen 7*9 (217), Frans van de 
Braak 7*9 (188), Marjelein Ver-
hoeven- van de Staak 6*9 (168), 
Ron Spijker 5*9 (154), Jan van Erp 
5*9 (157), John van Mulukom 4*9 
(210), Agnes Vissers 4*9 (148), 
Jos van de Veer 2*9 (172), Wim 
Boonstoppel 2*9 (181), Toon Her-
mes 0*9 (102) en Jos van den Berg 
(hout) 0*9 (135).
Op zondag heeft Piet van den 
Berg samen met Jan van Tongeren 
van Concordia het koppeltoernooi 
in Eerde geschoten. In de voorron-
de wisten zij alle vier de wedstrij-
den te winnen en ze gingen met 8 

wedstrijdpunten door naar de fina-
les in groep 1. Hier wisten zij twee 
van de drie wedstrijden te winnen. 
Omdat drie van de vier koppels 4 
wedstrijdpunten hadden werd de 
winnaar bepaald door het gescho-
ten puntenaantal. Met 338 punten 
uit 36 pijlen werden zij tweede in 
de hoogste groep.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Dinsdagavond is de 6e ronde van 
NHB competitie 25m1p bij Amici-
tia in Schijndel.  Vrijdagavond is de 
wedstrijd voor de hoogste schut-
ter. Het is voor leden vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE 
VERSCHILLENDE DESIGNS EN KLEUREN OP VOORRAAD, TEGEN BODEMPRIJZEN!

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

van 39,95 NU

STUNTPRIJS V.A.* 

399,-

KLIK LAMINAAT
“PASSION”
met het nieuwe 
“one click to go” systeem,
leverbaar in 3 kleuren,
7 mm dik, met v-groef,
klasse 31.

van 18,95 NU

LAMINAAT TRAP
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. 
Eenvoudig zelf te monteren! 
Voordelig een nieuwe solide LAMINAAT TRAP, 
zonder breken en/of beschadigen. 
Voor zowel open als dichte trappen. 
Trede 100 x 30 cm 29,50 
Bijpassend stootbord 100 x 19 cm 9,95

Trede 130 x 40 cm 41,50 
Bijpassend stootbord 130 x 19 cm 11,50. 
Leverbaar in 7 kleuren. Complete trap 13 trede. 
Normaal v.a. 513,-

29,95
per m2   incl. BTW

7,95
per m2   incl. BTW

* Excl. montage, montage complete trap v.a. 400,-
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VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
tel. 040-24 68 180. 

Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00 uur.  

Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
Almere   Amsterdam   Arnhem   Breda 

Capelle a/d IJssel   Eindhoven   Gorinchem 
Helmond   Leiderdorp   Nieuwegein 

Adverteren tegen zeer
scherpe prijzen.
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VAN LAARHOVEN

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT 

Handelsweg 11a 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105
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voetbal Ollandia hervat competitie bij WEC

Nadat in het voorbije weekend 
voor de meeste jeugd de competi-
tie weer is begonnen, staat er ko-
mend weekend voor de senioren 
de competitiehervatting op het 
programma. 

Na moeizame voorbereiding van-
wege het weer en met enkele oe-
fenwedstrijden, is het afwachten 
hoe iedereen er voor staat. Hope-
lijk is er weinig blessureleed en is ie-
dereen fit genoeg om zondag aan 
de aftrap te verschijnen. Zondag 
staan de op 9/12 door de KNVB, 
vanwege het tragisch overlijden 
van een grensrechter, afgelaste 

wedstrijden opnieuw op het pro-
gramma. Ollandia 1 moet hiervoor 
zondag naar sportpark “de Glorie” 
in Wijbosch om daar aan te treden 
tegen WEC. Het is natuurlijk wel 
afwachten hoe de voorbereiding 
van de Wijbosch Eerde Combina-
tie is verlopen, want zij beschik-
ken natuurlijk wel over kunstgras. 
In de thuiswedstrijd was Ollandia 
met 2-1 te sterk, maar meestal is 
het een zware fysiek sterke tegen-
stander. Hopelijk laat Ollandia zich 
niet verrassen en kan het weer 
het juiste spel en ritme oppakken 
en daarmee een mooi vervolg ge-
ven aan de goede resultaten van 

voor de winterstop. Ook de ove-
rige teams beginnen zondag weer, 
waarbij Ollandia 2 op bezoek gaat 
bij Nijnsel om daar te proberen, 
na de 3-3 in de thuiswedstrijd, 
ditmaal wel de volle winst binnen 
te halen. Ollandia 3 en 4 ontvan-
gen zondagmorgen resp. ASV’33 
en Schijndel/Vitam, terwijl de Ol-
landia Vrouwen op bezoek gaan 
bij Venhorst. Ook alle jeugdteams 
komen zaterdag weer in actie, 
waardoor er voor de supporters 
weer volop gelegenheid is om de 
Ollandia teams te steunen. Kijk op  
www.ollandia.nl om op de hoogte 
te blijven van het laatste nieuws. 

Rikken bij Ollandia
Donderdag 21 februari vanaf 
20.30 uur kunnen alle liefhebbers 
weer terecht in de Ollandia kan-
tine op sportpark Ekkerzicht voor 

een avondje rikken, waarbij weer 
mooie prijzen zijn te winnen. Hier-
na is er dan nog 28 maart de laat-
ste rikavond van het seizoen

Rhode zondag tegen Ruwaard
A.s. zondag wordt aan de tweede 
helft van de competitie begonnen. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
de weergoden hieraan meewer-
ken. De laatste weken was dat 
niet het geval, zodat er nauwelijks 
geoefend kon worden en vooral 
binnen getraind is. Afgelopen 
zondag kon er nog wel een keer 
gespeeld worden tegen Mifano.

Voor zondag is het inhaalprogram-

ma van 10 december ingelast. Rho-
de ontvangt dan Ruwaard uit Oss. 
Ruwaard is een zeer wisselvallige 
ploeg dat slechte resultaten afwisselt 
met goede prestaties. Tegen Rhode 
komt Ruwaard altijd goed voor de 
dag. In de laatste 3 ontmoetingen 
moest Rhode driemaal een voor-
sprong uit handen geven en hield al-
leen uit het eerste treffen een mager 
puntje over. Het zou goed zijn als 
Rhode eens met deze slechte traditie 

kon breken en wel de volle winst kan 
pakken. Temeer ook omdat Rhode 
koploper is in de tweede periode en 
het zou natuurlijk mooi zijn als de 
tweede periodetitel binnen gehaald 
kan worden. In de 2e periode is 
DAW de grootste concurrent. DAW 
heeft een goede ploeg, maar door 
vele blessures had het een slechte 
start, in de laatste wedstrijden heeft 
het zich echter goed hersteld. Voor 
meer informatie zie www.rhode.nl

Boskant haalt in tegen DVG
Aanstaande weekend staat er voor 
Boskant 1 een inhaalwedstrijd ge-
pland. En niet de minste ook! Te-
genstander is DVG 1 uit Liempde, 
zodat er ook meteen sprake is van 
een onvervalste derby!

Boskant 1 speelde afgelopen zon-
dag een oefenwedstrijd tegen RPC 
1. De thuisclub was over de gehele 
wedstrijd gezien toch wel de be-
tere ploeg en wist dat uiteindelijk 
ook uit te drukken in 2 doelpunten, 
één voor en één na de rust. Ook 
voor de overige teams konden de 
wedstrijden doorgang vinden; een 

broodnodige voorbereiding op de 
herstart van de competitie!
Voor onze seniorenteams staat 
er voor het aanstaande weekend 
een inhaalprogramma gepland. 
Het programma van 9 december 
is indertijd door de KNVB afge-
last en doorgeschoven naar 24 
februari. Voor Boskant 1, met de 
uitwedstrijd tegen DVG 1 op het 
programma, meteen al een zware 
dobber. De thuiswedstrijd werd 
indertijd relatief gemakkelijk door 
Boskant gewonnen, maar resulta-
ten in het verleden ……….. ! DVG 
heeft zich keurig hersteld van een 

wat moeizame competitiestart en 
bezet met 19 punten een prima 5e 
plaats. Boskant behaalde tot dus-
ver 24 punten, wat goed is voor 
een 3e plaats. Een wedstrijd met 
wederzijdse belangen dus!
In aanloop naar de derby is er een 
wedstrijd gepland tussen DVG 
E1 en een Boskant E-combinatie. 
Deze wedstrijd begint om 13.30 
uur. Na afloop van de derby zullen 
de huis-DJ's weer zorgen voor een 
"skôn stukske muziek" oftewel zal 
er gezorgd worden voor een sfeer-
volle after-party. Meer info vindt u 
op onze site: www.vvboskant.nl

Lars van den Oever
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 6 jarige Lars van den Oever is 
zondag 24 februari “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Ruwaard 1.

Lars voetbalt in de F7. Zijn trai-
ners/leiders zijn Renee Verbree, 
Bart van Duijnhoven en John van 
Erp. Lars vindt voetballen in de F7 
super leuk. Hij is het jongste van 
het team en doet enorm zijn best. 
Hij oefent veel op het schieten en 
dat gaat steeds beter. Hij werkt tij-
dens trainingen en wedstrijden zo 
hard dat je hem kunt herkennen 
aan zijn rode hoofd. Aanvallen 
vindt Lars het leukst om te doen, 
als middenvelder of als echte aan-
valler. Hij laat zijn teammaatjes 
nooit in de steek en helpt dus ook 
de verdedigers mee. Vaak pakt hij 
zelf de bal van de tegenstander 
af, rent keihard naar de goal en 
maakt dan zelf een doelpunt of 
geeft de voorzet zodat een maatje 
kan scoren. Zijn favoriet voetbal-

club is PSV. Lars zit in groep 3 van 
de Odaschool. Taal vindt hij het 
leukst. Hij spreekt ook graag af 
met vriendjes om te spelen. Lars 
houdt ook van logeren.  Hij is ie-
dere week trouw aanwezig bij de 
training en wedstrijd. Lars zal aan-
wezig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de 
verdere verrichtingen van Rhode 
1 vanuit de dug-out volgen. Wij 
wensen hem een gezellige voet-
balmiddag bij Rhode.

Argo: zwemmen en waterpolo

zwemmen

Zwemmen
Komend weekend staan er voor de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
twee wedstrijden op het pro-
gramma: Vrijdagavond de 3e LAC 
wedstrijd in zwembad De Beemd 
te Veghel, aanvang 19.30 uur. Za-
terdag en Zondag de Jumbo Multi 
Meet in Sportcentrum de Kwel te 
Cuijk, aanvang zaterdag 12.00 uur 

en zondag 10.00 uur.

Programma waterpolo
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 – Aquamigos  16.30u
C1 - DZT`62  17.15u
Dames 1 – Hieronymus 18.00u
Heren 2 - DZT`62 19.00u
Heren 1 – DIO  19.45u

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Maak uw tuin 
voorjaarsklaar!
Nu met voorjaarskorting

(februari, maart en april)

Sint-Oedenrode    06-22 861 886    info@robdortmans.nl    www.robdortmans.nl

Nieuwe uitbaters in kantine VV Nijnsel

Monique Witlox en Petra van Oor-
schot zullen vanaf donderdag 21 
februari de kantine van voetbal-
club Nijnsel over gaan nemen. Bei-
de dames zijn echte clubmensen. 
Eerder zat Monique al in het club-
bestuur en organiseerde ze diverse 
activiteiten. Petra is ook vaak bij 
VV Nijnsel te vinden en met haar 
nagelstudio is ze tevens sponsor. 

“De ouders van Petra, Wim en 
Riek Peters, deden vroeger ook het 
kantinebeheer”, vertelt Monique. 
“Daarna hebben we verschillende 
uitbaters gehad. Degene die de 
taak afgelopen halfjaar heeft ver-
vuld is niet meer actief. We dachten 
er eigenlijk al langer over na om de 
kantine over te gaan nemen, maar 
het was er toen nog niet van geko-
men. Het was een leuke verrassing 
dat deze vacature open kwam te 

staan, dus grepen we meteen deze 
kans. We waren vooral geschikt, 
omdat we al eerder hebben mee-
geholpen in de kantine en veel met 
de club te maken hebben.”

De komende tijd zullen de dames 
nog volop bezig zijn met de voor-
bereiding. “We zijn erg enthousiast 
en hebben er veel zin in om te be-
ginnen”, gaat Monique verder. ‘We 
krijgen genoeg steun, dus we staan 
erg sterk. Zo zullen onze mannen, 
die overigens ook coach zijn van 
een team, ons meehelpen op de 
drukke zondagen. Verder geven de 
ouders van Petra ons tips over wat 
de beste aanpak zal zijn. En tot slot 
werken er nog een paar meiden, 
waaronder mijn dochter, die de 
nodige arbeid zullen gaan verrich-
ten. Toch kan het zijn dat we nog 
extra hulp nodig hebben, want er 

is namelijk nog een frituurgedeelte 
waar we nog niemand voor nodig 
hebben”, aldus de kersverse kanti-
nebeheerster.

Donderdagavond kunnen de twee 
vrouwen meteen volop aan de slag, 
want dan is het clubavond. Wellicht 
organiseren ze dan al iets leuks. Ko-
mende zondag is de eerste compe-
titiewedstrijd. Alle teams zullen de 
strijd weer hervatten. Meteen een 
leuke uitdaging voor de twee. 

Monique (l) en petra

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

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

Geslaagd tafelen
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Uitslagen

Ollandia

Programma senioren zo 24/2:
WEC 1-Ollandia 1  14.30u
Nijnsel 3-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-ASV’33 3   11.00u
Ollandia 4-Schijndel/Vitam 12   10.00u
Venhorst Vr1-Ollandia Vr 1   11.00u

Uitslagen jeugd za 16/2:
Venhorst B1-Ollandia B1   1-5
Rkvv Keldonk C1-Ollandia C1   2-4
Sparta’25  D2-Ollandia D1   8-0
Ollandia E1G-Blauw Geel’38 E7   4-4
Ollandia E2-Boekel Sport E8   8-1
Nijnsel F1G-Ollandia F1   afg.
Blauw Geel’38 F11G-Ollandia F2G   afg.

Programma jeugd zaterdag 23/2:
Ollandia B1-Nijnsel B1   14.30u
Ollandia C1-SC Helmondia C2   13.30u
Schijndel/Vitam D4-Ollandia D1  v:10.45u
Ollandia E1G-Schijndel/Vitam E4   9.30u 
Ollandia E2-ELI E3  10.30u
MULO F3-Ollandia F1   v:7.45u
Sparta’25 F3-Ollandia F2G  v:9.30u

Rhode

Uitslagen senioren zo 17/2:
Mifano-Rhode, 0-2
Ollandia-Rhode 2 1-2
Rhode 4-Schijndel 5 2-2
Rhode 5-Avesteyn 4 8-2
Rhode 8-Heeswijk 5 6-2
Ollandia 3-Rhode 9 3-2
Dames-Nooit Gedacht 0-12 

Uitslagen jeugd za 16/2:
Rhode A1-Schijndel/VITAM A1  1-2
Sparta’25 C3-Rhode C3  0-5
Rhode MB1-SC St Hubert MB1  afg.
Rhode D4-Handel D1  2-3
Rhode E2-Avanti’31 E2  8-3
Mierlo Hout E2-Rhode E3  2-7
Rhode E4-WEC E2  5-1
Rhode E6G-Sparta’25 E3  6-10
Rhode E8G-Mariahout E2  6-3
Avanti’31 E3G-Rhode E9  6-1
Rhode F3-Erp F2  3-1
Avanti’31 F2-Rhode F4  5-3
Rhode F5-Mierlo Hout F4  0-4
Sparta’25 F3-Rhode F9  5-0
Boekel Sport F6-Rhode F10  0-3
Rhode F11-Sparta’25 F9  4-1. 
Overige wedstrijden afgelast.

Programma senioren zo 24/2:
Rhode-Ruwaard 14:30u
Rhode 2- Volharding  2 11:00u
Blauw Geel 5-Rhode 3 10:00u
Avesteyn 3-Rhode 4 12:00u
Schijndel 6-Rhode 5 10:00u
Rhode 6-SCMH 3 12:00u
Irene 2-Rhode 7 10:00u
DVG 7- Rhode 8 10:00u
Rhode 9-Heeswijk 6 12:00u
Dames-Gemert 2 10:00u

Programma jeugd woe 20/2:
Boekel Sport B1-Rhode B1  20:00u  
Programma jeugd za 23/2:
Mierlo Hout A1-Rhode A1  15:15u
Rhode A2-Boskant A1  14:30u
Rhode B1-Wittenhorst B1G  14:30u
Venhorst B1-Rhode B2  14:30u
MULO B2-Rhode B3  15:00u
Rhode B4-SCMH B2  14:30u
OSS’20 C1-Rhode C1  14:15u
Rhode C2G-MVC C1  13:00u
Avanti’31 C2-Rhode C3  13:00u
Rhode C4-Bruheze C3  13:00u
Rhode C5-Boekel Sport C4  13:00u
Rhode MB1  vrij
Rhode MC1  vrij
Irene D1-Rhode D1G  11:30u
S.V. Brandevoort D3-Rhode D2  13:00u
Rhode D3G-Sparta’25 D2  11:30u
Rhode D4 -Blauw Geel’38 D6  11:30u
Rhode D5-Blauw Geel’38 D11  11:30u
SC Helmondia E1-Rhode E1  10:00u
Rhode E2-Gemert E2  9:15u
Handel E1-Rhode E3  10:00u
Rhode E4-Blauw Geel’38 E5  9:15u
ELI E2-Rhode E5  10:00u
Rhode E6G-Blauw Geel’38 E12  9:15u
RKVV Keldonk E1G-Rhode E7  10:30u
Rhode E8G-Blauw Geel’38 E10  9:15u
Handel E3-Rhode E9 11:15u
Rhode E10-Gemert E12  9:15u
Rhode F1-NWC F1  10:30u
Handel F1-Rhode F2  11:15u 
Rhode F3 - Gemert F4  10:30u
VOW F1-Rhode F4  10:30u
Rhode F5-Avanti’31 F3G  10:30u
WEC F4-Rhode F6G  10:30u
Rhode F7-DVG F3  10:30u
Rhode F8-Blauw Geel’38 F12G  10:30u
Irene F2-Rhode F9  10:30u
Mariahout F4G-Rhode F10  10:00u
Rhode F11-Boekel Sport F8  11:15u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 17/2: 
RPC 1-Boskant 1  2-0
Heeswijk 2-Boskant 2  4-0
Boskant 3-Boskant 4  2-5
Boskant 5-Boskant 7  1-2
Boskant 6-DVG 7  6-2 (competitie)
Boskant VR1-Nijnsel VR3  0-4

Programma senioren zo 23/2: 
DVG 1-Boskant 1  14.30u
Boskant 2-OSS’20 3  11.30u
Boskant 3-Blauw Geel 9  12.00u
Avesteyn 4-Boskant 4  10.00u
Schijndel 8-Boskant 5  10.00u
Avanti’31 8-Boskant 6  12.00u
Boskant 7-Avanti’31 12  09.30u
Boskant VR1-Nooit Gedacht VR3  10.00u

Uitslagen jeugd za 16/2:
Blauw Geel ‘38 E3–Boskant E1  2-4

Programma jeugd za 23/2:
Rhode A2-Boskant A1  v13.30u

Boskant B1-Boekel Sport B3  a14.30u
Boskant C1-Eli C2  a13.00u
Mulo D3-Boskant D1  v9.45u
Irene E1-Boskant E1   v8.30u
Boskant E2-WEC E2  a9.30u
Boskant F1-Gemert F8  a10.30u
Boskant mini F-ODC mini F2  a10.30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren z0 17/2:
SC ’t Zand 2 – Nijnsel 2 3-3
FC de Rakt – VR2 1-2
Boskant VR1 – Nijnsel Vr3 0-4

Uitslagen jeugd za 16/2:
SCMH B1 - Nijnsel B1     0-2
WEC C2 - Nijnsel C2      1-6
Blauw Geel’38 D5 - Nijnsel D1    7-1
 
Programma senioren zo 24/2:
Nijnsel 1 - SCMH 1 14:30u
Nijnsel 2 - Sparta’25 3 12:00u
Nijnsel 3 - Ollandia 2 12:00u
Blauw Geel’38 10 - Nijnsel 5 12:00u
DVG 6 - Nijnsel 6 10:30u
Prinses Irene VR2 - Nijnsel VR1 10:00u
Nijnsel VR2 - ELI VR1 10:00u
Handel VR1 - Nijnsel VR3 10:30u
za 23/2:  
Nijnsel vet. - Volkel vet.    16.00u

Programma jeugd za 23/2:
Nijnsel A1 - Schijndel/VITAM A2 14:30u
Ollandia B1 - Nijnsel B1 14:30u
Nijnsel C1G - Gemert C3 13:00u
Boerdonk C1G - Nijnsel C2 13:00u
Gemert D5 - Nijnsel D1G 11:45u
Nijnsel E1 - Boekel Sport E3 10:00u
Gemert E10 - Nijnsel E2G 9:15u
VOW E3 - Nijnsel E3 9:30u
Nijnsel F1G - Mierlo Hout F4 10:00u

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 
 
Uitslagen: 
1A. Olland 1 - Helden 4 3-2
2. Schijndel 1 - Olland 2 1-4
2. Heeze 2 - Olland 3 1-4
2. Liempde 1 - Olland 4 3-2
3. Olland 5 - Hoogeloon 6 3-2

Programma 20 februari – 27 februari: 
1A. Ospel 2 - Olland 1  
21-02-13 20.00u
2. Heeze 2 - Olland 2  
26-02-13 20.00u
2. Olland 3 - Heeze 1  
25-02-13 20.00u
2. Loosbroek 2 - Olland 4 
26-02-13 20.00u
3. Olland 5 - Loosbroek 3 
27-02-13 20.00u

bridgen

BC ROOI 750

Uitslag dd.13/2:
A-lijn :1.  Irmgard Etman & Willem de 
Roo   64,58  2. Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters    63,19  3. Will Schilder 
& Tino Hillenaar   61,11  
B-lijn: 1.Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch   65,42  2.Bep Machielsen & 
Joost van Heertum   56,25  3. Willem 
Pieters & Rien Voets    55,42  
C-lijn: 1.Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk   61,67  2.Marcel Janse & Willy 
Swinkels   60,00  3.Mieke van Lank-
veld & Ton Soons   55,83  

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 13/2:
1 Echtpr. v.Erp 65,00 % 2 Mevr. Vis-
ser- Hr. H.v.Erp 60,00 % 3 Echtpr. See-
gers en Dms. A.Verhagen- B.v.d.Laar 
57,08 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 13/2: 
A Lijn:1.Mari en Nellie v.d.Vleuten 
56.67% 2. Joop en Marianne Muller 
55.00% 3. Jan en Mien v. Rooij 54.17 
% 4. Netty v Dijck- Rinus Kuipers 
52.78 % B Lijn. 1. Jo Evers- Anja La-
fleur 70.14 % 2. Marie Cathrien Wie-
lens-Jan v.d.Velden 64.58 % 3. Ardie v 
Bakel- Riet Verstappen 50.69 % 4. Jos 
en Marlies Teulings 48.61 %. Nieuwe 
leden kunnen zich aanmelden: zie ook 
www.deneinder.nl

KBO  Zijtaart

Competitie 15/2
A-lijn:  1.Ben & Tiny v.d.Steen 63,33 
% 2.Pieter v.Geffen & tonnie Kivits 
61,11 % 3.Bert & Diny Kanters 59,17 
% 4.Wim & Tiny v.Lieshout 55,21 % 
B-lijn: 1.Toon v.Creij & wim v.Os 65,42 
% 2.Mien Verhoeven & Mien Vissers 
62,50 % 3.Hans v.d.Brand & Jo Ver-
hoeven 59,17 % 4.Ad & Riet Koevots 
52,92 %

Bridgeclub ‘t Koffertje 

Uitslag d.d. 18/2
A-lijn: 1. Ton van Acht & Reinier Ger-
ritzen 69,17%. 2. Leny Kremers & 
Willem de Roo 58,33%. 3. Hetty van 
Geffen & Wil Schilder 54,58 %. 4/5 
Wilma van de Biggelaar & Jan Jannsen 
en Nicole van de Berg & Theo van Ge-
ffen 54,17 %. B-lijn: 1.Elvira Thijssen 
& Ad van de Laar 69,38%. 2. Ad van 
Helvoort & Jan van Lanen 65,00%. 3. 
Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
56,77%.4. An van Genugten & Wil 
van Gerwen 53,13%. C-lijn: 1.Riet van 

de Laar & Ans Wiessing 59,03%. 2/3 
Els van de Heuvel & Bets van der Ven 
en Rina van de Hurjk & Cisca Schee-
pens 57,99%. 4. Ben van der Hoef & 
Wim Stierum 56,60 %. 

Bridgeclub De Neul

Uitslag 11/2:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 59.52; 2. Heleen Wiers 
& Frans v.d. Boomen 57.74; 3. Maria 
Broeke & Lonja Woonings 55.06; 4 en 
5 gedeeld: Piet Huijberts & Jo Verhoe-
ven en Mariëlle v.d. Ven & Fons Raaij-
maakers 53.87.
B-lijn: 1. Willemien Braken & Nellie 
v.d. Meeraker 63.28; 2. Mies Stroeken 
& Jos Jansen 58.07; 3. Ardie & Johan 
v.Bakel 56.77; 4. Wilmien & Albert v. 
Gastel 55.99.
C-lijn: 1. Bertha v.d. Laar & Nellie Lat-
houwers 66.76; 2. Corrie Kapteijns & 
Babs v.d  Vleuten 60.92; 3. Netty v. 
Dijck & Thea Huijberts 56.64; 4. Gerda 
v.d. Kerkhof & Bertie Kuipers 55.15. 
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

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

Programma za 23/2:
DDW A1-Concordia A1  v. 14.00u. 
Prinses Irene B2-Concordia B2  v. 11.15u. 
Concordia C1-Tovido C2  a. 18.00u. 
Concordia D1-NDZW D1  a. 11.00u. 
Concordia E1-Tovido E1  a. 10.00u. 
De Korfrakkers E2-Concordia E2  v. 10.00u. 
Concordia F1-De Korfrakkers F1  a. 09.00u. 
Alico – Concordia W1  a. 10.00u.

Programma zo 24/2:
Klimroos 1-Concordia/Boskant 1  a. 12.30u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 3-De Korfrakkers 6  4-8

Programma za 23/2:
 BIO B1-Nijnsel B1  v.10.00u.
Nijnsel B3-Nijnsel B2  a.18.45u. 
Nijnsel E1-OVC ’63 E1  v.8.30u. 

Odisco

Uitslagen Woe 6/2:
Spoordonkse Girls 3 - Odisco 2  7 – 6

Programma Za 23/2:
Odisco A1 - NDZW A1  16:00u
Odisco C1 - RoDeBo C1   15:00u
Odisco E1 - Spoordonkse Girls E1 12:00u
Zo 24/2:
Odisco 1 - De Eendracht 1  10:15u
Woe 27/2:
Celeritas (S) 4 - Odisco 2  20:00u

 

Voice of Olland groot succes

De organisatie (2de elftal) van 
deze Ollandia happening had al-
les uit de kast gehaald om er een 
daverend succes van te maken. 
Prachtig nieuw decor, echte Voice 
of Olland stoelen, zeer deskun-
dige jury die bestond uit Roel van 
Nuland, Trijntje Bekkers en Marco 
van Heesch, dit alles overgoten 
met een lekker vol programma. 

De presentatie 
van deze avond 
was in goede 
handen bij Hans 
Geerts, en dis-
cotheek Flasch 
presteerde optimaal. Het razend 
enthousiaste publiek maakte het 
feestje compleet. Veel optredens 
van meezingers en meedeiners 
wat zeer sfeerverhogend werkte. 

Heel speciaal was 
het optreden van Erik 

Huijbregts die in zijn uppie de 
feestgangers wist aan te zetten 
tot een deinende massa. Met een 
eigen geschreven tekst op het po-

pulaire liedje “Kom Kommerbij” 
over de kwaliteiten en prestaties 
en van het 1ste elftal wist hij de 
juiste snaar te raken. Achteraf zou 
blijken dat zijn optreden nog tot in 
de kleine uurtjes bleef nagalmen in 
de sportkantine van Ollandia. De 
avond werd geopend door Hen-
drik Jan van Goch die namens het 
4de elftal op het podium stond 
met een voortreffelijke creatie van 
Urbanus. Het optreden van Hen-
drik Jan werd door de jury beloond 
met de 3de prijs. 

De Dames van Odisco namen tij-
dens dit feestje alvast een voor-
schotje op het kampioensfeestje 
van volgende week. Met een 
medley van vrolijke nummers 
schudden ze alle spanningen van 
zich af en bereikte hiermee de 
2de plaats op het podium. Het 
heren van het 1ste elftal waren 
de winnaars van de avond. Actu-

eel onderwerp, goed voorbereid, 
goed inhoud gegeven en uitste-
kend uitgevoerd waren de lovende 
woorden van de jury. Rob van der 
Heijden, William Bekkers, Maurice 
Kastelijn, Bart van de Tillaart, Carlo 
Siemons, Joris van Esch en Remco 
Voets lieten de feestvierders zien 
hoe het er muzikaal op zondag-
middag na de wedstrijd aan toe 
gaat bij Ollandia. Hoofdpersoon 
in het optreden was Wim Koolen 
- de kantinebeheerder - die perfect 
werd gepersifleerd door Rob van 
der Heijden. Het is een mooie en 
gezellige avond geweest. Het was 
alweer een Ollandia feestje waar je 
altijd bij moet zijn.

Uitslag: 1ste prijs – 1ste elftal, 2de 
prijs – Dames van Odisco en 3de 
prijs – 4de elftal 

remco Voets - 1ste 
elftal - 1ste prijs de jury

Carlo siemons 1ste elftal - 1ste prijs

dames odisco - 2de prijs
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TOT HALF MAART IS ONZE WINTERSPORTAFDELING GEOPEND

WINTERSPORT & MODE OPRUIMING!
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• Sportartikelen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!
DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT

RUNNING: ENORME KEUZE IN SCHOENEN EN ACCESSOIRES

8,9574,95

Asics Gel Cumulus 13
• Hardloopschoen voor heren

• Zeer comfortabel door gel-demping

• Licht van 
gewicht

129,95

Rucanor Wallet
• Armband voor o.a. smartphine, mp3 speler 

of sleutels

• In maat te verstellen

- 50%
KORTINGEN TOT- 60%

KORTINGEN TOT

Voetbalschoenen
• Diverse 2012 modellen

Tuinmeubelen
• Keuze uit meer dan 100 sets

- - 50

KOOPJESHOEK

KidsYoga nieuw bij Thermae Sport
Son en Breugel, Kinderen ontvan-
gen in deze hedendaagse samen-
leving vele prikkels van buitenaf. 
Ze hebben tegenwoordig zelfs 
een drukke agenda en raken vaak 
uitgeput of vertonen druk gedrag 
door de vele activiteiten op een 
dag of bepaalde moderne appa-
ratuur. Kinderen ontvangen veel 
prikkels van beweging, kleur en 
geluid. De wereld is actief en be-
weeglijk. Het gevoel van beleven 
en hyper zijn dient op zijn tijd te 
dalen. Om in te spelen op deze 
behoefte biedt Thermae Son in de 
sportclub vanaf half februari aan-
staande de les KidsYoga aan.

Ontdek: KidsYoga
Kinderen leren tijdens een les 
KidsYoga op spelenderwijs het juis-
te balans te vinden tussen rust en 
drukte. Nieuwe prikkels stimuleren 
op het gebied van ontspanning, 
kracht en balans. Onder leiding van 
gediplomeerde en kindergerichte 
instructeurs leren kinderen zich 
beter te ontspannen en te ontwik-
kelen. “Een ontspannen kind voelt 
zich gelukkig en leert makkelijker. 
Door middel van leuke en vrolijke 

Yogaoefeningen leren kinderen 
rust in te bouwen en zich staande 
te houden in een drukke omgeving. 
KidsYoga is plezier maken in de be-
levingswereld van het kind en een 
bijdrage leveren aan de verbetering 
van motoriek en zelfvertrouwen. 
Het concentratievermogen wordt 
positief ontwikkelt door Yoga wat 
belangrijk kan zijn als ondersteu-
ning voor de leerprocessen op 
school. Tevens kan KidsYoga hel-
pen bij slaapproblemen of ADHD. 
Samen plezier maken staat hierbij 
uiteraard voorop.” aldus Wim van 
Santvoort van Thermae Son

Ervaar: KidsYoga (gratis)
Tijdens de Thermae Son Sport-
week van 25 februari t/m 3 maart 
2013 kunnen kinderen een gratis 
KidsYoga les ervaren. Hiervoor 
kunnen kinderen zich inschrijven 
via sport@thermaeson.nl of bij de 
sportbar van Thermae Son. De kin-
deren dienen in de leeftijdscatego-
rie van 8 t/m 13 jaar te zijn. Kijk 
voor meer over de sportweek op 
www.thermaeson.nl Thermae Son 
is gelegen aan de Thermaelaan 2 
te Son en Breugel. 

advertorial

Nieuwe wandelgroep: The Fit Walkers

SV Fortuna 67 is in 2013 weer een 
nieuwe wandelgroep met naam 
rijker. Op dinsdagavond zijn er 
vier groepen actief bij de spor-
tief wandelafdeling van Fortuna, 
begeleid met gediplomeerde trai-
ners en assistenten. Al deze groe-
pen hebben een naam alleen de 
nieuwste groep van 2012 nog niet. 
In gezamenlijk overleg is besloten 
tot de naam:  The Fit Walkers.

In 2012 hebben de deelnemers 
bij de sportief wandelclub een ‘10 
weken fit programma’ succesvol 
afgesloten.  Het  eindresultaat was 
dat 25 wandelaars de vierdaagse 
in Sint-Oedenrode succesvol heb-
ben afgesloten op de 5-10-15km. 
Hierna hebben zij besloten om lid 
te worden van de wandelafdeling 
en fit  te blijven wandelen.

Ook dit jaar wil de wandelafdeling 

weer een oproep doen aan iedereen 
in Sint Oedenrode.  Voor diegene 
die 10 weken begeleid wil trainen 
richting de Rooise vierdaagse van 
4 t/m 7 juni. Op dinsdagavond 26 
maart 19.30 uur zal er weer een in-
foavond georganiseerd worden in 
het clubgebouw aan de zwembad-
weg 62. Iedereen is op deze avond 
welkom en de koffie staat dan 
klaar. Op de foto: de 10km wande-
laars van de vierdaagse. 

KM maken op de Biesbos

Afgelopen weekend 16 en 17 fe-
bruari hebben een 9-tal HKC’ers op 
de Biesbos een aantal slootjes en 
vaarten bedwongen. De ene keer 
wat gemakkelijker als de andere 
keer, mede door de wisselingen 
van eb en vloed. Dit scheelde 20 
tot 25 cm. 

Vooral de voorvaarders Wim en 
Roeland waren voor geen boompje 
of veenplak te vangen. Vol goede 
moed  vaarde men een, op het oog 
niet doorgankelijke sloot in en liet 
een spoor achter van modderwol-
ken. De rest volgde trouw. Voor hen 

was dit een ware vuurdoop. Een 
eerste keer mee op een kamp is wel 
even wennen. Johan is opgenomen 
bij de crème de la crème van HKC. 
Het is bezegeld met een heerlijke 
appeltaart en een Rooise borrel. 
Onze kok Kas Goldrinet, de achter-
zitter van de enige echte vlasboot, 
heeft John als aspirant Open Kano 
ingewijd in de wereld van het toer-
varen. Met een stel, wel erg lange 
peddels, hebben John en Frank la-
ten zien wat samenwerken is.

Op zaterdag en zondag is tezamen 
voor het gevoel zo’n 80 km afge-

legd, maar concreet 38km volgens 
de GPS systemen. Het was een 
mooi en geslaagd weekend. Zater-
dag een bewolkte dag maar lekker 
zacht en zondag helblauwe lucht 
met gehele dag zon en………ein-
delijk de zeearenden gezien en hun 
nest wat reeds enkele jaren bestaat 
en enigszins geheim gehouden 
wordt. Op zondagmorgen en bij 
een wandeling heeft men kunnen 
zien wat ruimte voor water teweeg 
gebracht heeft; een giga samen-
komst van rustende eenden en 
ganzen in de vochtige binnenpol-
der. Een zompige modderpolder 

waarbij ons schoeisel verzwaard 
werd met kilo’s klei. Als dan eie-
ren met spek de pan in gaan maakt 
dit het KouweKladdenKamp com-
pleet. Wat een luxe! Onze herin-
neringen hebben we gedeeld met 

elkaar onder het genot van spraak-
water en een heerlijke hap door 
Kas bereid. Dank aan iedereen 
en vooral aan de boswachters die 
gezorgd hebben dat we weer niet 
dakloos waren.

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

Evenementen

Alle vrijdagavonden
Koopavond

Sint-Oedenrode

9 januari - 18 december
Iedere woensdag dansen

Odendael

13 januari - 26 februari 
Tentoonstelling 
René Schiffers

Mariëndael

11 februari - 22 maart 
Expositie Van den Biggelaar/

Van de Ven
Odendael

20 februari 
Roois Biergilde
café Van Ouds

21 - 22 februari 
Opening Gouden Leeuw
Gouden Leeuw, Markt 10

21 februari 
Film “The descendants” 

van Alexander Payne
Mariendael

22 februari 
Jaarvergadering KBO

Odendael

22 februari 
Uit Etenclub van KBO
Restaurant de Golfclub

22 februari 
Poëzie en muziek 

in Mariëndael
Mariëndael

23 - 24 februari 
Boeken-en platenbeurs 

Odaschool

23 februari 
‘Glow with the Flow’

Oud Nijnsel

23 februari 
Hillstreet House

De Beurs

24 februari 

Open Dag 
Van Uden Caravans

Jan Tinbergenstraat 6

24 februari 
5e wedstrijd 

Rooise Trimcompetitie
Park “de Kienehoef”

24 februari 
Concert Woodsideband

Odendael

25 februari 
Thema-avond Verzekeringen 

Welzijn de Meierij
Spectrum Schijndel

26 februari 
VIP-avond Switch Fashion

Switch Fashion

27 februari 
IVN-lezing over reeën

Handboogvereniging Nijnsel

27 februari 
Lezing: 

Emigranten vanuit Oost-Brabant naar 
Amerika tussen 1848-1960

Knoptoren 

2 maart 
workshop 

oceandrum maken
Leef & Vind

2 maart 
Dansavond
Odendael

2 - 3 maart 
Trailer Trash
Oud Nijnsel

3 maart 
Trio A Capella 

Knoptoren

3 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

5 maart
Lezing Ted van Lieshout

Kasteel Henkenshage

7 maart 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

8 - 10 maart 
Halfvasten 

Spektakel Weekend
Café Oud Rooy 

8 - 16 maart 
Klavertje Vier toneelvereniging

de Beckart
 Nijnsel

9 maart 
Goed/Fout Party

The Joy

10 maart 
Kofferbak verkoop

Markt 

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

11 maart 
Uilen van Nederland

d’n einder

12 maart 
KBO fi lm: 

The boy in the striped pyamas
Odendael

13 maart 
Themadag: “Olland: kartuizer dorp”

Olland

15 - 16 maart 
NL Doet

Sint-Oedenrode

17 maart 
Olat wandelsportvereniging

Uden

17 maart 
Korenmiddag 

De Rooi Tulpen
De Beurs

20 maart 
Roois Biergilde
café Van Ouds

21 maart 
Paranormale avond

Meerschot

22 maart 
Film “Incendies” 

van Denis Villeneuve 
Mariendael

23 maart 
Kroegkoning van de nacht 

café Oud Nijnsel

23 maart 
Hillstreet 70’s/80’s

De Beurs

24 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

24 maart 
MoiRooi/ Open deur dagen

Sint-Oedenrode

24 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

29 - 31 maart 
Wandel Weekend

Leef & Vind

31 maart
1e Paasdag 

1 april
2e Paasdag

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant




