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Folders deze week:
Formido

Carnavalswinkelbrabant
Twan Vissers

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Offi ciële opening in mei, enkele disciplines al gestart
Sint-Oedenrode krijgt met ‘de Borgmolen’ persoonlijk ontwikkelingscentrum
Het historische pand Borchmolen-
dijk 13 krijgt een nieuwe invulling. 
Onder verzamelnaam De Borgmo-
len bundelen meerdere aanbieders 
in de psychologische en pedago-
gische hulpverlening de krachten. 
Vanaf het weekend van 17 en 18 
mei gaan de deuren officieel open 
en is er hulp te krijgen op het ge-
bied van begeleiding, onderzoek en 
diagnostiek, therapie en behande-
ling en coaching en training. Initia-
tiefnemer Amanda Hendriks is trots 
dat haar idee handen en voeten 
heeft gekregen.

Steeds meer Nederlanders hebben 
behoefte aan mentale gezondheids-
zorg of begeleiding in het volgen 
van een levenspad. Voor zichzelf of 
voor het gezin. Dat is nodig op ver-
schillende niveaus. Sommigen heb-
ben genoeg aan enkele gesprekken 

om het leven weer op de rails te krij-
gen. Anderen hebben jarenlang hulp 
nodig om zwaardere problemen op 
te lossen. Er is genoeg begeleiding 
in het land, maar vaak worden men-
sen van het kastje naar de muur ge-
stuurd en botsen ze tegen enorme 
wachtlijsten op. De Borgmolen heeft 
het streven om het anders te gaan 
doen.
“Straks vormen we een sterk team 
met enorm veel expertise. Iedereen 
beoefent een andere tak van sport, 
dus we kunnen aan enorm veel 
mensen hulp bieden. Het voordeel is 
dat we alles onder één dak hebben. 
De lijnen zijn erg kort, dus als we 
mensen doorverwijzen hoeven ze 
niet naar een andere locatie. Boven-
dien is er veel contact. Zo proberen 
we wachtlijsten te voorkomen. 

» lees verder op pag. 16

Rooische Zwets wint Rooise Kwis

Al meer dan 200 inschrijvingen voor TipMooiRooi.nl
Al meer dan 200 personen schre-
ven zich afgelopen weken in voor 
TipMooiRooi.nl: hét nieuwe inwo-
nerspanel van Sint-Oedenrode. Heb 
je je nog niet ingeschreven en wil 
je meedenken en meepraten over 
Sint-Oedenrode? Schrijf je dan in 
op www.TipMooiRooi.nl.

TipMooiRooi.nl is een burgerpanel 

voor de inwoners van Sint-Oeden-
rode. Dit was enkele weken gele-
den te lezen op de voorpagina van 
DeMooiRooiKrant. Zodra er genoeg 
deelnemers zijn (vanaf ongeveer 
350) ontvangt het inwonerspanel 
ongeveer één keer per maand een 
enquête. Hierin staan vragen over 
actuele zaken in Sint-Oedenrode, 
bijvoorbeeld over de fusie, het wo-

ningbouwbeleid, de aanstaande 
verkiezingen en het aanbod van 
evenementen. Onderzoeksbureau 
Top-onderzoek van Martijn Hulsen 
werkt de enquêtes uit. De resultaten 
daarvan zijn daarna te lezen in De-
MooiRooiKrant. 
Wil jij ook meepraten en meedenken 
over Rooi? Schrijf je dan nu in via 
www.tipmooirooi.nl 

Toen het aftellen van 89 naar 16 
was afgelopen begon het pas echt 
spannend te worden. De antwoor-
den waren geweest, de prijzen voor 

het winnen van de verschillende 
categorieën waren uitgereikt. Het 
werd tijd voor de apotheose. Uitein-
delijk werd de top drie naar voren 

geroepen: Tis Rolluk 
Iet, Rooische Zwets 
en Kessel. De dames 
van Rooische Zwets 

dachten dat het een grap was, maar 
het werd nog gekker….

Plots waren er nog twee teams over. 
Met strakke gezichtjes en hier een 
daar een brede glimlach van onge-
loof stonden de dames van Rooische 
Zwets ineens in de top 2, met ge-
duchte concurrent Kessel naast hen. 
Voor een enkeling van het team was 
een plek in de middenmoot al mooi 
geweest, anderen hoopten op een 
topklassering en één dame wilde 
vooral boven haar broer eindigen. 

» lees verder op pag. 4
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MooiRooikrantDe2 

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Fiets- en wandelpad 
Bobbenagelseweg gaat er komen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Nu de invulling van het Kienehoef-
park na decennia eindelijk in de 
steigers staat, heeft het fietspad bij 
de Bobbenagelseweg de twijfelach-
tige eer om bovenaan de lijst lang-
lopende projecten bij de gemeente 
te staan. Maar nu gaat het er toch 
eindelijk van komen. Donderdag-
avond gaf de voorbereidingscom-
missie een positief advies en het 
staat voor 30 januari op de raads-
agenda.

Dat laatste op zich is geen garantie 
dat het ook daadwerkelijk wordt uit-
gevoerd. In 2010 leek de uitvoering 
zelfs al een stap dichterbij, toen de 
gemeenteraad ingestemd had met 
een krediet van 2 ½ ton waar de 
Provincie nog eens 2 ton bij zou lap-
pen. Door het geringe aantal fietsers 
voldeed het project echter niet aan 
de subsidierichtlijnen van destijds. 
De gemeente moest bakzeil halen en 
het project verdween, niet voor de 
eerste keer, in een bureaulade.
Het fietspad voldoet echter wel aan 
de criteria van het project, “Land-

schappen van allure”, dat vorig jaar 
is gestart. Het enige wat de toeken-
ning in gevaar kan brengen zou zijn, 
dat er niet tijdig zou worden gestart 
met de uitvoering. Maar nog dit jaar 
gaat de eerste schop de grond in, 
sterker nog, er zijn al een aantal po-
pulieren gekapt. De subsidie is dit-
maal wel wat lager, 117.500 euro, 
maar het is nu of nooit en dat had de 
commissie goed begrepen. Inclusief 
die subsidie kost het project vijf ton, 
die de gemeente uit verschillende 
potjes kan putten.
Het enige punt van discussie was de 
breedte, die op verzoek van de aan-
wonenden is beperkt tot 2 ½ meter. 
En dat woog het zwaarst voor het 
college, die dit voldoende vond en 
bovendien nog een paar voordelen 
wist te benoemen. De betrokken 
instanties en verenigingen hebben 
met het plan ingestemd. Alleen de 
BMF is niet direct benaderd over 
de plannen, maar wethouder René 
Dekkers gaat er vanuit dat die het 
positieve standpunt van Brabants 
landschap delen.      

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    19 01 2013    10.00 - 12.00 uur

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

PRESENTATIE vAN ONZE wERkwIjZE 
EN ONDERwIjSvISIE EN hOE wE DIT 
vERTAlEN NAAR DE klASSENSITuATIE

EEN kIjkjE IN GROEP 1-2
RONDlEIDING DOOR DE SchOOl

INFORMATIEF GESPREk
INFORMATIEPAkkETTEN

23 jANuARI
INlOOPOchTEND

OPEN DAG
ZATERDAG 19 JANUARI 2013 10.00 - 12.00 uur

OP OPENBARE BASISSCHOOL 
‘DE SPRINGPLANK’

U staat voor een belangrijke beslissing! Is uw 
kind 3 jaar of wordt het dat binnenkort, dan moet 
u een school gaan kiezen. En op basis waarvan 
gaat u dat doen? Kiest u voor de school op de 
hoek of kiest op andere gronden zoals bijvoor-
beeld de kracht van de inhoud van het onder-
wijs? Of vindt u de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van evenzo groot belang? Wilt u uit uw kind 
halen wat er in zit terwijl het kind toch zichzelf 
kan zijn? Is creativiteit iets wat u belangrijk vindt 
op school? Zijn normen en waarden voor u van 
doorslaggevend belang? Wilt u uw kind niet op 
het schoolplein afzetten maar in de klas aan de 
leerkracht overdragen?
Dan heeft de Springplank u iets te bieden. De 
Springplank is namelijk door zijn openbare ka-
rakter niet alleen een wijkschool, maar voor ie-
dereen toegankelijk.
Omdat niet alle scholen hetzelfde zijn, is het fi jn 
wanneer u scholen kunt vergelijken voordat u 
kiest. Om u bij die keuze te helpen zet Openbare 
Basisschool ‘De Springplank’ op zaterdag 19 ja-
nuari haar deuren open van 10.00-12.00 uur. U 
bent van harte welkom en neem uw kind vooral 
mee naar onze school. Wilt u de school in bedrijf 
zien dan kunt u bij ons terecht op woensdag 
23 januari van 10:00 tot 12:00 uur. 

WAT BIEDT DE SPRINGPLANK U OP DEZE 
OPEN DAG?
U wordt door ouders, teamleden en directie van 
de school ontvangen. Voor de meegekomen kin-
deren worden er leuke kleuter activiteiten geor-
ganiseerd. 
De directie geeft een presentatie waarin de missie 
en de werkwijze van de Springplank wordt toege-
licht. Er wordt een rondleiding gegeven door de 
school en er is natuurlijk altijd ruimte voor een 
informatief gesprek met een van de teamleden. 

INFORMATIE.
Speciaal voor nieuwe ouders heeft ‘De Spring-
plank’ een pakket samengesteld met daarin alle 
informatie die u als ouder graag wilt weten voor 
u voor een school kiest.
Wilt u de informatie thuisgestuurd krijgen, bel 
dan even naar ‘De Springplank’ 0413-473038 of 
stuur een mail naar info@obs-despringplank.nl. 
U kunt voor informatie ook onze website bezoe-
ken: www.obs-despringplank.nl en op een later 
tijdstip een afspraak maken voor een bezoek. 

WILHELMINASTRAAT 19  
5491 JL SINT-OEDENRODE 

0413 473038
www.obs-despringplank.nl

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

DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2 
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

23 JANUARI 
INLOOPOCHTEND

U BENT VAN HARTE WELKOM!

OPENBARE BASISSCHOOL ‘DE SPRINGPLANK’
“DAT IK DAAR NIET EERDER OPGEKOMEN BEN”

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    19 01 2013    10.00 - 12.00 uur

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

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

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

23 JANUARI
INLOOPOCHTEND

Inschrijven op obs de springplank
Heeft u afgelopen zaterdag de open dag op de Springplank bezocht en 
wilt u zich aanmelden, bezoek dan onze website: 
www.obs-despringplank.nl. Ook kunt u natuurlijk gewoon bij ons langs 
komen om een inschrijfformulier in te vullen. Mocht u nog vragen heb-
ben of de behoefte aan een individueel gesprek, bel ons dan rustig om 
een afspraak te maken. tel. 0413-473038.
U kunt het ingevulde formulier af-
geven op donderdag 30 januari 
aanstaande van 8.30 uur tot 18.00 
uur. Schikt dit moment u niet, dan 
kunt u het formulier elke dag tussen 
8.30 en 17.00 uur afgeven op school 
aan de Wilhelminastraat 19.

Wij verwelkomen u en uw kind 
graag.

Met dank namens het team van de 
Springplank

Wilhelminastraat 19  
5491 Jl sint-OeDenrODe 

0413 473038
www.obs-despringplank.nl

Samen, nog zoveel plannen
Samen, nog zoveel te doen

onvoorstelbaar - onvoorspelbaar
wat de dood met deze plannen kan doen

Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat 
haar dierbaar was, is omringd door haar gezin, heel rustig 

van ons heengegaan

Betsie Vogels - Evers
echtgenote van

Martien Vogels

 16 oktober 1936                                    † 21 januari 2014

    Martien

    Hella en Marc
          Marloes en Jop
         Wouter
          Carlijn

    Marianne en Wilbert
           Fleur
           Kiki

Betsie is thuis.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 25 januari om 15.30 uur in 
de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 24 januari om 19.00 uur in 
de H. Martinuskerk, 
Kerkplein 47a te Sint-Oedenrode.

Betsie hield van bloemen. In plaats van bloemen wordt een gift aan 
Hospice Sint-Oedenrode op prijs gesteld. 
Collectebussen daarvoor zijn aanwezig.

Beatrixstraat 47, 5491 HN  Sint-Oedenrode

OVERLĲDENSBERICHTEN

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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WAT IS HET MEERVOUD VAN SPELT?

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   -   Markstraat 15, UDEN www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

SPELTPEPERKOEK!

bij aankoop van 2 speltproducten een

halve spelt peperkoek

2,10

1,00

2 WEKEN GELDIG
22 januari t/m 4 februari

Bij aankoop van 2 speltproducten 
een halve spelt peperkoek voor 1 euro
Hoe meer spelt, hoe beter want spelt 
zit vol belangrijke voedingsstoffen. 
En is ook nog eens bijzonder 
smaakvol. Wij maken al jaren 
diverse speltbroden, broodjes, 
koeken, crackers, noem maar op. 
En ons Spelt assortiment 
wordt steeds groter. 

WAT IS HET MEERVOUD VAN SPELT?WAT IS HET MEERVOUD VAN SPELT?WAT IS HET MEERVOUD VAN SPELT?

bij aankoop van 2 speltproducten een

halve spelt peperkoek

2,10

1,00

2 WEKEN GELDIG
22 januari t/m 4 februari

speltcake

3,95

22 januari t/m 4 februari2 WEKEN GELDIG

Speltcake gevuld met verse vijgen en 

banaan afgedecoreerd met nootjes
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijke rookworst

2de halve prijs

SPECIAL

Balletje prei

100 gram

1

45

VLEESWARENKOOPJE

Gegrild spek + cervelaatworst

2 x 100 gram

3

60

WEEKAANBIEDING

GEKRUID GEHAKT

& SPEKLAPPEN

500 GRAM +4 STUKS

6

50

TROTS VAN DE KEURSLAGER

HACHEEVLEES

BIJ 500 GRAM GRATIS UIEN&KRUIDEN

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

http://KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl
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biobest-theater.nl
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Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 23/01  t/m wo 29/01/2014
Frozen 2D NL (€6,50) za. 15:45, zo. 15:00, wo 16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) za. 11:15 

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

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

SPECIALS: Biobest 50+ deze week : De Nieuwe Wildernis (€6,00)  do/vr 14:00 
LADIES NIGHT: Toscaanse Bruiloft (€ 13,50) wo. 20:00 

BINNENKORT: The Bucket List (€ 7,50) (t.g.v. SamenLoop voor Hoop) Di. 4 febr. 20:00
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + 

€ 2,00 GRATIS KOFFIE/THEE bij Biobest 50+ 
€ 1,50 KORTING OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, geldig voor avondvoorstel-

lingen van Soof en The Hobbit op 23 t/m 27 jan. as.

 

Ode aan IJsland van Gerry van Roosmalen

Internationale publicatie voor boek Rooise fotograaf

Eind april 2012 verscheen bij uitge-
verij Elmar BV het boek “Ode aan 
IJsland”  van de Rooise fotograaf 
Gerry van Roosmalen.  In het boek 
omschrijft Gerry op een poëtische 
manier veel van de unieke natuur 
die IJsland biedt. Deze teksten, aan-
gevuld met de foto’s die hij schoot 
gedurende zijn regelmatige bezoe-
ken aan dat fascinerende land, re-
sulteerde in het boek “Ode aan IJs-
land”. Inmiddels is het boek in een 
elektronische versie verkrijgbaar in 
51 landen.

Ode aan IJsland is uitgebracht als 
een zogenaamde iBook,  dat zowel 
op iPad als MAC computers te lezen 
is. Er is niet alleen een Nederlandsta-
lige,  maar ook een Engelstalige edi-
tie. Van plan tot realisatie was nog 
een hele weg. Natuurlijk moesten de 
teksten worden vertaald, maar ook 

moest de Lay-out worden aangepast 
naar een formaat dat prettig leest en 
kijkbaar is voor iPad. De bijlage die 
begin 2012 met DeMooiRooiKrant 
werd meegeleverd onder de titel 
‘Rooise Foëzie’ - een samenwer-
kingsproject  met Julius Dreyfsandt 
zu Schlamm-  is ondertussen ook 
verkrijgbaar als iBook in de iBook 
store. De titel is aangepast en is nu 
“Hedendaagse Foëzie.” Er is zelfs 
een versie beschikbaar waarin Julius 
enkele gedichten voorleest.

Rooise paradijsvogels
Gerry:  “In 2010 had ik in het ka-
der van de culturele dagen van Sint 
Oedenrode het project ‘Rooise Pa-
radijsvogels’ dat ik uitvoerde samen 
met Julius Dreyfsandt zu Schlamm, 
Doreth Verstappen en Henk Prins. 
Een aantal Rooienaren die op een of 
andere manier hun sporen hadden 
verdiend werden geportretteerd en 
middels een gedicht bejubeld.  Dit 
project zou eigenlijk met hulp van 
de organisatie van de Culturele da-
gen in boekvorm gaan verschijnen. 
Door omstandigheden is dit er ech-
ter nooit van gekomen. Erg jammer 
natuurlijk voor de “Paradijsvogels”, 
maar ook voor de dichters dat dit 
werk lag te verstoffen. Daarom heb 
ik besloten om dit boek ook beschik-
baar te maken als iBook. Voor men-
sen met een MAC computer of een 
iPad is dit gratis te downloaden in de 
iBookstore.” Niet iedereen heeft de 
beschikking over een iPad of Mac, 
daarom wil ik het ook beschikbaar 
stellen als PDF. Mensen die dit boek 
als PDF willen ontvangen moeten 
even een mailtje sturen naar 
info@rooisefotograaf.nl  of even via 
het contactformulier op de site 
www. rooisefotograaf.nl  hun e-mail 
adres achter laten. De PDF versie is 
in de maak en zal waarschijnlijk eind 
februari klaar zijn. 

www.rooisefotograaf.nl
Ode aan IJsland Paperback 
www.odeaanijsland.nl 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Schrijf je in voor een PROEFLES

Tel. 0413-840687

TAI CHI SCHOOL

www.dewegvandecirkel.nl

Aanmelden voor een proefles of meer informatie:

Ontspannen
door middel van Beweging

Tai Chi is vanwege haar zachte karakter een goede basis voor 
iedereen die iets aan de gezondheid wil doen of op een ontspannen 

manier sportief wil bewegen.

Er wordt op een leuke en nuchtere manier les gegeven, en de 
oefenstof is makkelijk en toegankelijk voor iedereen. 

Start Nieuw Seizoen Sint-Oedenrode
Maandag 3 februari

We geven ook les in Eindhoven

MOOI_ROOI_109_125 FC.pdf   1   20-01-14   17:54

Alle drie de doelstellingen werden 
met één druk op de knop gehaald. 
Robert Barclay velde het oordeel, 
Rooische Zwets werd winnaar van 
de Rooise Kwis 2013 en mocht een 
cheque van 750 euro in ontvangst 
nemen voor het zelf aangewezen 
goede doel, Stichting Dichterbij.

Een knappe prestatie gezien het feit 
dat 89 teams alles uit de kast haalden 
om een goed resultaat neer te zet-
ten. Echter, hoe cliché het ook klinkt, 
kende de Rooise Kwis alleen maar 
winnaars. De organisatie leverde een 
knap staaltje werk en de deelnemers 
raakten niet uitgepraat over hoe ge-

zellig het tijdens de kwis-
avond van 28 december 
was. Ook afgelopen za-
terdag bleef die gezel-
ligheid niet achterwege. 
Hoewel de avond romme-
lig begon doordat het ge-
luid niet overal in de zaal 
even goed bleek, eindigde 
de uitreiking met vrijwel 
alleen maar tevreden mensen. Het 
was mooi om te zien hoe teams el-
kaar in de armen vlogen als ze wis-
ten op welke plek ze geëindigd wa-
ren. De plek op de ranglijst maakte 
niet veel uit, het was vooral de ont-
lading van een goede en gezellige 

teamprestatie. ‘Volgend jaar weer!’ 
Dat kwam uit meerdere kelen. Ook 
uit die van de organisatie. Het kreeg 
vanuit verschillende hoeken tips om 
het volgend jaar nog beter te maken, 
maar het mag vooral trots zijn op de 
manier waarop het voor een eerste 
keer is georganiseerd. 

Vervolg voorpagina

Rooische Zwets wint Rooise Kwis



Woensdag 22 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5
Milieu-educatieprojecten op basisscholen in 
Sint-Oedenrode

In de maanden januari en februari 
gaan er voor alle basisschoolgroe-
pen milieu-educatieprojecten van 
start. De gemeente Sint-Oedenrode 
heeft diverse projecten geïnitieerd 
en samen met medewerkers, vrij-
willigers van de verschillende parti-
cipanten en Curioso vorm gegeven.

De projecten zijn gekoppeld aan de 
textielinzameling door het Leger des 
Heils/Reshare . De Van Kaathoven 
Groep, Ahrend, het Waterschap, de 
gemeente en kringloopwinkel “d’n 
einder” kwamen met allerlei activi-
teiten en maken tijd vrij om de pro-
jecten op de basisscholen gestalte te 
geven.

De verschillende projecten
Bij de kleuters komt een vuilnisman 
in de klas, die met de kinderen vuil 
gaat sorteren en de groepen 3 krij-
gen bezoek van mannen van de ge-
meentewerf. Zij vertellen het een en 
ander over de riolering.

Daarbij bouwen de leerlingen een 
stuk van de riolering na en kunnen 
zij met een speciale camera in de bui-
zen kijken. De leerlingen van groep 
4 gaan op bezoek bij de waterzuive-
ring aan de Boskantseweg en groep 
5 krijgt uitleg en een rondleiding bij 
de gemeentelijke milieustraat. Groep 
6 gaat op bezoek bij kringloopwin-
kel d’n einder waar zij uitleg krijgen 

over het beperken van afvalstromen 
en het hergebruik daarvan. De groe-
pen 7 en 8 kunnen deelnemen aan 
het Duurzaam Rooiproject wat de 
Ahrend fabriek samen met Erfgoed 
Brabant heeft ontwikkeld.

Alle projecten hebben uitdagende 
activiteiten die zijn afgestemd op 
de interesse en leeftijd van de leer-
lingen. De bewustwording van de 
leerlingen t.a.v. het milieu, de ver-
schillende afvalstromen en het her-
gebruik daarvan zal groeien en hen 
aanmoedigen hier goed mee om te 
gaan. De basisscholen Antonius van 
Padua, Dommelrode, Eerschot, De 
Sprongh en Kienehoef nemen deel 
aan het project. De andere scholen 
hebben een andere invulling voor 
milieueducatie.

De afsluiting van de projecten vindt 
in maart plaats en valt in de week 
voorafgaand aan de Nationale 
Zwerfvuildag. Het is de bedoeling 
dat de kinderen het zwerfvuil in 
school, op het schoolplein en in de 
directe omgeving van de school op-
ruimen.

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Beemsterkaas exclusief dagen
Beemsterkaas exclusief jong-jong belegen
of Belegen
Aan u de keuze 
Kom proeven!

De lekkerste light kaas
Beemsterkaas exclusief 25+
Jong Belegen
Pittig Belegen

Recht van de boerderij
Boerenkaas 30+ vol Belegen
Puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren,
vers van het mes
Berliner
Oma`s gehakt
Vlaamse boerenmetworst

Ambachtelijke salades
Ei bieslooksalade
Draadjesvleessalade

Iedere vrijdag 
ouderwets schouw 
Gerookte Boerenham 

500gr slechts € 4,95

500gr € 6,45
500gr € 6,95

500gr € 6,45

100gr € 0,99
100gr € 1,09
100gr € 1,75

100gr € 0,99
100gr € 1,49

100gr € 2,29   

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

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

nieuwjaarsactie
4 weken actie 

ca. 25% korting
Week 4: 

do 23 t/m wo 29 januari
4 haaskarbonades naturel of gepaneerd

4 hamburgers

1 grote bak champignonsoep

€ 12,50

Wij wensen u een lekker 2014

Komend weekend in Van Ouds: 
Twenty Sicks, No Nonsense

Eigenzinnige covers. Rock ‘n Roll, 
Blues, Rockabilly, Americana.. Ener-
giek, dynamisch, intens en vol pas-
sie; Contrabas, akoestische gitaar 
en drums zoals je het nog nooit ge-
hoord hebt! Aankomende zaterdag-
avond in café Van Ouds. 

“Wie beweert dat akoestisch niet 

rock and roll is, heeft 
Twenty Sicks nog nooit 
aan het werk gezien.” 
(3VOOR12)
Met ruim 100 shows per 
jaar zijn de mannen van 
Twenty Sicks hard op weg 
naam te maken op de Ne-
derlandse podia. De aan-
stekelijke mix van omge-
bouwde covers wordt met 
veel passie neergezet en 
laat het publiek geen mo-

ment stilstaan. Goede muziek, daar 
draait het om: No nonsense, Rock & 
Roll!
Twenty-Sicks stond ondermeer op 
Solar Weekend, Paaspop, Festyland 
en in 3fm’s Glazen Huis. Ook was 
Twenty Sicks al eens te zien in het 
voorprogamma van acts als de Gol-
den Earring en Waylon.

advertorial
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De Dorpsherberg presenteert La Stampa
De beste coverband van Volendam 

met muziek uit de jaren ‘80 
Bekijk de clips op de site www.lastampa.nl

Zaterdag 1 februari 2014 | Aanvang 20.30 uur 
Pastoor Smitsstraat 48 | 5491 XP Sint-Oedenrode |  T: 0413-473428 

E: dorpsherberg@chello.nl | www.dorpsherbergolland.nl

Gratis
toegang

Karin Bruers en Henk van Straten in Mariëndael

“Geniet er maar van”

Karin Bruers, Henk van Straten en 
Björn van der Doelen stonden af-
gelopen vrijdag op het podium van  
Mariëndael voor de Try-out van 'Ge-
niet er maar van'. “Geniet er maar 
van” krijgen ouders van een pasge-
boren baby bijna standaard te horen 
als de kraamvisite naar huis gaat. De 
rode draad van de avond was dan 
ook de jeugd en vooral de zorgen en 
de beslommeringen die kinderen met 
zich meebrengen.

Henk van Straten en Karin Bruers 
vertelden om en om hun beleving 
als ouder. Daarbij kijken zij ook met 
een knipoog en herkenning terug 
naar hun eigen jeugd. Karin herkent  

zichzelf in haar eigen moeder en ook 
Henk vraagt zich af wie er achter het 
stuur zit als hij vanuit Frankrijk weer 
naar huis rijdt. Is dat zijn vader, die 
zegt dat het nog geen tijd is voor een 
snoepje? Of is hij het zelf die dat te-
gen zijn zesjarige zoontje zegt op de 
achterbank? Kortom, een bevestiging 
dat elke ouder zichzelf herkent in zijn 
eigen ouders.

Lachen en serieus
Gewild of ongewild was het vooral 
Karin Bruers die de lachers op haar 
hand kreeg. Zij vertelde in geuren en 
kleuren over de bevalling van een van 
haar kinderen. In Bruers beleving was 
vader zoals gewoonlijk in geen vel-
den of wegen te bekennen. Hij was er 
wel fysiek, maar ze had er niets aan. 
Voor Van Straten was de meer seri-
euze rol weggelegd. Hij vertelde over 

de bevalling van zijn vrouw. De aan-
loop naar de keizersnee, de rit naar 
het ziekenhuis en de onbeholpenheid 
waar een jonge vader mee wordt ge-
confronteerd in de eerste uren na de 
bevalling. Ondanks dat Van Straten 
probeerde om ook de humor in zijn 
deel te brengen, kwamen zijn teksten 
toch veel serieuzer over, soms mis-
schien wel eens te serieus.
Even heel ernstig
En als we het dan toch over serieus 
hebben dan moet ook het dilemma 
van Bruers en Van Straten worden 
genoemd. Bij alle beslommeringen 
die ouders met hun kroost meema-
ken is ook steevast de angst dat er 
iets met kinderen kan gebeuren. 
Bruers refereerde naar de moord op 
de Tilburgse Marietje Kessels op 22 
augustus 1900. Bruers en Van Stra-
ten vroegen het publiek of dit ver-
schrikkelijke voorval in de show thuis 
hoort. De meningen daarover waren 
verdeeld, maar een kleine meerder-
heid leek toch te kiezen om die tekst 
erin te houden. Een terechte keuze! 

Want ook je kinderen wijzen op de 
gevaren die zij in hun leven tegen 
kunnen komen en de zorgen die ou-
ders daarover hebben, maakt onder-
deel uit van de beslommeringen van 
ouders en hun kroost.

Onvervalst Tilburgs accent
Daarna nam Karin de uitverkochte 
zaal weer mee naar het wel en wee 
van haar kroost. 
Het wachten op de gang tijdens de 
rapportbesprekingen, het verjaar-
dagspartijtje waar niemand kwam 
opdagen en ook de zorgen die ze 
met haar eigen dementeerde moe-
der heeft, vertelde ze met onvervalst 
Tilburgs accent.

De muzikale omlijsting werd ver-
zorgd door Björn van der Doelen. 
Oud-PSV speler en tegenwoor-
dig singer-songwriter en actief als 
gitarist-zanger van de band 'Allez 
Soldaat'. Dat is een tienkoppig ge-
zelschap dat zingt en predikt in de 
mooiste taal ter wereld, het Bra-
bants.

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops
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Gedeelte oude melkfabriek verbouwd

Kinderen Odaschool op excursie voor 
bouwproject

Groep één en twee van de Odaschool ver-
wonderden zich afgelopen maandag bij het 
zien van de verbouwing van de oude melk-
fabriek. Onder begeleiding van aannemer 
Ton van Sinten keken ze hun ogen uit. Rol-
steigers, cement, maar ook de “toverstok” en 
een stroombuis, trokken veel aandacht. Het 
project “bouwen” is inmiddels van start ge-
gaan. Een onderdeel van de themamethode 
“kleuterleerplein.”

Drie groepen zullen zich vier weken 
lang bezig houden met alles wat 
met bouwen te maken heeft. In de 
klas mogen ze huisjes metselen, 
met constructiematerialen spelen, er 
wordt in de kring over gesproken, 
op de projecttafel staan bouwspul-
letjes en ze krijgen er verhaaltjes 
over verteld. 12 februari is de af-
sluiting. Dan komen de ouders naar 
school om samen met de kinderen 
van kosteloos materiaal bouwwer-
ken te maken.

Een week voor de kerstvakantie 
gingen de bouwwerkzaamheden 

aan de oude melkfabriek van start. Bouwbe-
drijf van Sinten verbouwt het rechterdeel van 
het rijksmonument. Dertig jaar lang zat Inkoop 
& Adviesbureau Frijlink in het pand geves-
tigd, maar nu krijgt het een nieuw doel. Het 
wordt wellicht een woonhuis, maar doordat 
het multifunctioneel is, kan er ook een bedrijf 
gevestigd worden. De verbouwing zal het aan-
gezicht niet veranderen, want de gehele ver-
bouwing vindt binnen plaats.  

De beste verslaggevers van groep 6…

In het kader van de Week van de Mediawijs-
heid was Jeroen van de Sande van DeMooi-
RooiKrant, medio oktober uitgenodigd om een 
gastles te geven aan groep 6 van de Dommel-
rodeschool. Hij leerde de kinderen hoe ze een 
nieuwsbericht moeten schrijven.

Hij gaf tevens de opdracht om op zoek te gaan 
naar nieuws. Dat was nog niet alles. Van dat 
nieuws moest ook een goed artikel met bijpas-
sende foto worden gemaakt. De kinderen gin-
gen vol enthousiasme aan de slag en kwamen 
uiteindelijk met een echte krant op de proppen. 
De makers van het beste nieuwsbericht werden 
afgelopen maandagmiddag verrast. Job Son-
nemans, Meike van de Laar, Roos Bouwmans 
en Max Hermes bleken uiteindelijk de meest 
geraffineerde verslaggevers van de klas. Daar-
om verdienden ze deze plek in de krant.

Het artikel van de winnaars:

De Film voor sinterklaas

In Sint-Oedenrode is door tv Meierij een film 
gemaakt over sinterklaas en zijn pieten. Deze 

film is in stukjes opgenomen en ook op ver-
schillende plekken.

Er zijn in het totaal 5 afleveringen, in een van 
de afleveringen komen leerlingen uit groep 7 
en groep 8 van onze school voor. Het stukje 
over onze school is op 14 november 2013 op-
genomen, toen kwam Frank in het crealokaal 
van groep 7 en groep 8 om te vragen of ze een 
slinger voor het sinterklaasfeest wilden maken.

De afleveringen zijn door tv Meierij gefilmd. De 
film is gemaakt omdat tv Meierij het al eerder 
heeft gedaan, en ze vonden het leuk om iets 
voor sinterklaas te doen. Je kunt de afleverin-
gen van de film op www.tvmeierij.nl vinden.

v.l.n.r.: Job Sonnemans, Meike van de Laar, Roos Bouwmans en Max Hermes.

Juwelier Opaal nodigt u uit om 
van woensdag 29 januari  t/m zaterdag 22 februari

een mooi sieraad van goud te kopen.
U krijgt bij aanschaf uit onze voorraad 

15% korting op elk gouden sieraad.
Met uitzondering van bestellingen.

NU EEN
SUPER 

AANBIEDING
BIJ JUWELIER OPAAL

Juwelier Opaal
Heuvel 40
Sint-Oedenrode
T: 0413 472784

Juwelier Opaal
Raadhuisplein 14

Son
T: 0499 724900

Find us 
on Facebook
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Mooi op  leeftijd
Alzheimer Café
Op maandag 27 januari wordt in 
restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café Re-
gio ’t Groene Woud gehouden. Het 
thema van de avond is: Diagnostiek, 
behandeling en begeleiding.

Geheugenproblemen komen vooral 
voor bij ouderen, maar ook jonge 
mensen kunnen er last van hebben. 
Heeft u, of iemand in uw omgeving 
geheugenproblemen? Is er toene-
mende traagheid? Of veranderingen 
van gedrag? Het is dan verstandig te 
laten onderzoeken wat er aan de hand 
is. Want dergelijke klachten kunnen 

het begin zijn van dementie. Dit ver-
dient een goed onderzoek. Hoe ver-
loopt zo’n onderzoek? Hoe en door 
wie wordt dementie vastgesteld?

Welke mogelijkheden voor behan-
deling zijn er? Hoe wordt bepaald 
wat de meest geschikte behandeling 
is? En wie verzorgt de begeleiding? 
Dit zijn vragen die we zullen voor-
leggen aan dr. P. Dautzenberg. Hij 
is als klinisch geriater werkzaam in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vanaf 
19:00 uur is iedereen van harte wel-
kom. Het programma start om 19:30 
uur en de avond wordt afgesloten 
om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Korting op eigen bijdrage verpleegtehuizen vervallen
In 2013 is al veel gesleuteld aan de 
systematiek van de eigen bijdrage 
voor AWBZ-instellingen en WMO-
hulp. Het kwam er vaak op neer dat 
de eigen bijdrage stukken hoger uit-
viel dan voorheen, met name voor 
vermogende zorgbehoevenden. In 
2014 zijn ook weer enkele wijzigin-
gen doorgevoerd waardoor de eigen 
bijdrage veelal weer hoger uitvalt.

De belangrijkste daarvan is het ver-
vallen van de zogenaamde Wtcg-
korting. Deze korting, 8% tot 16% 
van de eigen bijdrage, komt niet 
meer terug op de jaarlijkse beschik-

king. Hetzelfde geldt voor de oude-
rentoeslag en de speciale vermin-
dering voor jonggehandicapten. 
Daarvoor is in de plaats de ‘aftrek 
(niet-)pensioengerechtigde leeftijd’ 
gekomen. In de meeste gevallen 
biedt deze nieuwe aftrek geen soe-
laas; de eigen bijdrage zal vermoe-
delijk hoger uitvallen dan het jaar 
daarvoor.

Voor veel zorgbehoevenden is dat 
een reden om hun vermogen over 
te dragen aan naaste familie. Naast 
besparing van toekomstige erfbe-
lasting levert het vaak direct een la-

gere eigen bijdrage op, oplopend tot 
meer dan duizend euro per maand. 
Overigens zijn er ook voldoende an-
dere manieren om de eigen bijdrage 
te verlagen, hoewel ze allen maat-
werk vergen. 

Wilt u weten wat er mogelijk is in uw 
situatie? Neem dan contact op met 
Van de Ven 
Accountants | Adviseurs, 
te bereiken via 0413-491111, 
e-mail: info@vdven.nl, of loop ge-
woon even binnen op werkdagen 
tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

advertorial

K.B.O. Boskant opent jubileumjaar
Op woensdag 29 januari gaat in 
aanwezigheid van burgemeester 
Peter Maas in Boskant de vlag in 
top voor het 50 jarig jubileum.

Na een woord van welkom door 
voorzitter Toon Hageman met daar-
in een korte terugblik  op 2013 is 
het woord aan Burgemeester  Maas 
voor zijn visie over de toekomstplan-
nen betreffende: Sint- Oedenrode – 
Boskant en de K.B.O.
Over de participatiesamenleving en 
het belang van de vele vrijwilligers 
die in onze huidige maatschappij on-
misbaar zijn. Daarna brengen burge-
meester Maas met bestuur en leden 
een toost uit op deze vijftig bijzon-
dere jaren.

Dit zal op de gevoelige plaat wor-
den vastgelegd. Na een korte pauze 
volgt belangrijke informatie. De jubi-
leumcommissie heeft gezorgd voor 

een geweldig programma met onder 
andere een prachtige zomerreis die 
staat in het teken van Televisie en 
Geluid. Met als hoogtepunten: vrij-
dag 26 september een gezamenlijk 
diner, gevolgd door een spetterende 
feestavond. Op zaterdag 27 sep-
tember de kerkelijke viering en de 
receptie. Om deze viering een extra 
feestelijk tintje te geven is en blijft 
onze wens een plechtige Eucharis-
tieviering in de parochiekerk. Daar 
onze oudere leden bij het ontstaan 
en de werkzaamheden aan deze kerk 
vele hand- en spandiensten hebben 
geleverd, maar ook financieel heb-
ben bijgedragen om dit gebouw te 
realiseren. Daarom heeft de K.B.O. 
bezwaar aangetekend tegen de ont-
trekking van de H. Rita kerk (per 6 
april) aan de erediensten. KBO Bos-
kant vraagt om uitstel. Na de dienst 
volgt de Rita verering in de kapel op 
Kremselen,  met daarbij de onthul-

ling van een plaquette.
Verdere punten van de Jaarver-
gadering: - Notulen jaarvergade-
ring    2013. - Jaarverslag   2013. - 
Financieel verslag 2013 - Begroting  
2014 - Verslag kascontrole com-
missie – Bestuursverkiezing - Mevr. 
Annemarie Rovers  is aftredend en 
herkiesbaar - Dhr. Toon  Hageman is 
aftredend en ook herkiesbaar. - Ver-
kiezing  Voorzitter – Pauze - Mede-
delingen  voorzitter betreffende de 
ontwikkelingen bij: K.B.O afdeling 
Boskant - K.B.O. Brabant - Reor-
ganisatie van Kring De Leijgraaf - 
Samenwerking  K.B.O. ’s Sint-Oe-
denrode in het Cluster - Kaarten en 
gymmen – Rondvraag – Sluiting.
De vergadering wordt afgesloten 
met een hapje en gezellige muziek 
door Eef Brouwers. Kom dus 29 ja-
nuari naar De Vriendschap. Aanvang 
13.30 uur.

Gezocht: voorwerpen met een verhaal

Inzameldag tentoonstelling Gezin XXL

In de zomer van 2014 is in Het Noord-
Brabants Museum de tentoonstelling 
Gezin XXL te zien. Hierin wordt de 
ontwikkeling van het grote gezin in - 
met name - de twintigste eeuw onder 
de loep genomen. Voor de tentoon-
stelling is het museum op zoek naar 
voorwerpen, foto’s, filmpjes én de 
bijbehorende verhalen die symbool 
staan voor het deel uitmaken van 

een groot gezin. 
Daarom vindt op 
zaterdag 1 februari 
2014 tussen 10:00 
en 15:00 uur een 
inzameldag plaats 
in de Statenzaal 
van Het Noordbra-
bants Museum in 
Den Bosch.

Beschikt u over 
dergelijk materi-
aal? En wilt u dit 
gedurende de ten-
toonstel l ingspe-

riode van 21 juni t/m 21 september 
2014 in bruikleen geven aan het mu-
seum? Dan bent u van harte uitgeno-
digd om de inzameldag te bezoeken. 
De toegang is gratis en aanmelden is 
niet nodig, vrije inloop tussen 10:00 
en 15:00 uur. Medewerkers van het 
museum ontvangen u graag om uw 
materiaal te bekijken en te beoorde-
len op geschiktheid voor de tentoon-

stelling. Natuurlijk gaan zij zorgvuldig 
om met uw eigendommen.

Voorwerpen met ‘grotegezinnenge-
schiedenis’ gezocht
Ad van Pinxteren, conservator his-
torische collecties, is op zoek naar 
uiteenlopende voorwerpen en hun 
‘grotegezinnengeschiedenis’. Daarbij 
kunt u denken aan: een stapelbed, 
een uitschuiftafel met veel stoelen, 
kinderwagen en fietsstoeltje voor 
een meerling, veeldelig servies, grote 
pannen, een voorwerp – bijvoorbeeld 
een schilderij - dat alle leden van een 
gezin rondgaat, een kerststal waarin 
kleding of haren van de kinderen 
zijn verwerkt, kleding die meermaals 
is versteld, een werkrooster met af-
spraken over schoenen poetsen, etc. 
Heeft u verder nog vragen of sug-
gesties? Of heeft uw voorwerp geen 
handzaam formaat? Dan kunt u con-
tact opnemen met Ad van Pinxteren 
via avanpinxteren@hnbm.nl.
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Kees Bastiaans, Familieportret, 1949, olieverf 
op doek, 200 x 261 cm, collectie Het 
Noordbrabants Museum 

Ad van Pinxteren, conservator historische 
collecties, als baby in de armen van zijn moeder 
Truus. 

Foto Marc Bolsius 

 
’s-Hertogenbosch, 23 december 2013 – In de zomer van 2014 is in Het Noordbrabants Museum de 
tentoonstelling Gezin XXL te zien. Hierin wordt de ontwikkeling van het grote gezin in - met name - 
de twintigste eeuw onder de loep genomen. Voor de tentoonstelling is het museum op zoek naar 
voorwerpen, foto’s, filmpjes én de bijbehorende verhalen die symbool staan voor het deel 
uitmaken van een groot gezin. Daarom vindt op zaterdag 1 februari 2014 tussen 10:00 en 15:00 uur 
een inzameldag plaats in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.  
 
Beschikt u over dergelijk materiaal? En wilt u dit gedurende de tentoonstellingsperiode van 21 juni 
t/m 21 september 2014 in bruikleen geven aan het museum? Dan bent u van harte uitgenodigd om 
de inzameldag te bezoeken. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig, vrije inloop tussen 10:00 
en 15:00 uur. Medewerkers van het museum ontvangen u graag om uw materiaal te bekijken en te 
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Voorwerpen met ‘grotegezinnengeschiedenis’ gezocht 
Ad van Pinxteren, conservator historische collecties, is op zoek naar uiteenlopende voorwerpen en 
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Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women, Hertog Hendrikstraat 8

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Cursus voor partners van dementerenden

Hoe ga je als partner om met dementie?
Wat doet het met je als je partner 
gaat dementeren? Hoe ziet het ziek-
teproces er uit? Welke veranderin-
gen ondergaat de dementerende? 
Hoe ga je er het beste mee om, hoe 
kun je de zorg volhouden en wat als 
je deze toch uit handen moet geven?

Hierover praten, informatie uitwis-
selen en ervaringen met elkaar delen 

kan tot grote steun zijn. 
Welzijn De Meierij organiseert in 
samenwerking met Laverhof 6 bij-
eenkomsten voor partners van de-
menterenden. Deze zullen zijn op 
maandagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur.
Start 3 februari 2014 en vervolgens 
op 10, 17, 24 februari en op 10 en 
17 maart. Voor informatie en/of op-

geven kunt u contact opnemen met 
Marianne van de Laar, geestelijk 
verzorger Laverhof (telefoon 073 
– 544 33 00), Janny Forsten of José 
Swinkels, 
Welzijn De Meierij
Steunpunt Mantelzorg 
(telefoon 073 – 544 14 00).
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SuperOpa of SuperOma van het jaar
Heb jij een echte SuperOpa of - Oma? Doet jouw 

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

eigen speciale manier helemaal super? Dan ver-
dient jouw opa of oma misschien wel de titel: 
SuperOpa of -Oma van het jaar! 

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

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

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

1. Vreemde vogels
1.2 ‘Hier kom die Bokke’  

Detective Rien Raavens ontmoet 
Lodewijk op het kerkhof en krijgt 
van hem de opdracht het bewijs 
te leveren dat diens vrouw vreemd 
gaat. Rien is van slag door de tekst 
‘Ans …1974’ op een grafzerk.

Rien staat op met een enorme ka-
ter. ‘Ook dat nog, op mijn eerste 
werkdag’, kreunt Rien. ‘Kom op 
detective, er is werk aan de winkel.’ 
Vandaag heeft de vrouw van Lode-
wijk, Jenny, om 10 uur een afspraak 
met een zekere Hanneke. Ze pept 
zich nog eens extra op: ‘Aan de 
slag, Rooise Raaf.’
Om 9 uur parkeert Rien haar kleine 
zwarte auto op de Kienehoef, vlak 
bij het huis van Lodewijk en Jenny. 
Op de stoel naast haar liggen haar 
nieuwe camera en haar verrekijker, 
haar loerpypie zoals ze hem liefko-
zend noemt. En vanzelfsprekend 
een thermoskan sterke koffie. 
Na een uurtje komt er een blonde 
vrouw uit het huis, Jenny. Zo, dat is 
een charmante verschijning, denkt 
Rien, terwijl ze de slanke vrouw met 
het lange blonde haar en de hoog-
gehakte rode laarsjes bekijkt. Jenny 
vertrekt in haar Fiat cabrio. Rien 
volgt haar, de wijk uit, het dorp uit. 
Bij station Best draait Jenny het par-

keerterrein op waar een lange, wat 
slonzig geklede man haar uitbundig 
begroet. Rien voelt de adrenaline 
stromen en schiet haar eerste plaat-
jes. Even later rijdt het tweetal in de 
Fiat weg. Rien maakt nog snel een 
foto van het kenteken van zijn auto 
en volgt hen dan naar Eindhoven. 
Smitje, op de Kleine Berg, een zaak 
met onder andere bruids- en ga-
lajurken, is hun bestemming. Een 
uur later komen ze opgewonden 
giechelend en innig gearmd weer 
naar buiten, met twee grote tassen. 
De geliefden rijden terug richting 
Best, Rien in hun kielzog. Een auto-
verhuurbedrijf is de volgende stop. 
Daarna rijden ze naar een restau-
rant en bestellen eten en een fles 
champagne. Het stel praat en lacht 
uitgelaten. Rien is blij met hun ta-
feltje bij het raam en verheugt zich 
op de mooie foto’s die ze aan Lode-
wijk kan laten zien. Ze heeft beet, 
dat mag duidelijk zijn.  
Het gezellige tafereeltje roept bij 
Rien ook een gemis op. Wanneer 
heb ik zo gezellig gegeten met een 
leuke man, vraagt ze zich af. Mijn 
William heeft mij zelden mee uit 
eten genomen en nooit champagne 
besteld. Dat was toch een andere 
tijd, een volstrekt ander land. Trou-

wen op je achttiende in Zuid-Afrika, 
met een kindje op komst, dan is er 
geen tijd meer om uit te gaan. En 
later, met drie kinderen en een man 
die steeds radicaler is gaan denken 
over die swartmense, was het le-
ven ook geen feest. Scheiden en in 
mijn eentje teruggaan naar Neder-
land was  heftig, maar het was een 
goede beslissing. En wie weet, mis-
schien ……. mijmert Rien met haar 
blik op het genietende stel.
Terug bij station Best neemt Jenny 
innig afscheid van haar minnaar en 
rijdt weer naar huis. Rien pakt door. 
Thuis speurt ze verder op internet 
en belt de nodige contacten. Aan 
het einde van de middag gaat ze 
nog snel boodschappen doen. Een 
van haar haltes is de lokale slijterij, 
haar voorraad oude jenever is op. 
Toevallig is ook Lodewijk in de win-
kel, dit keer zonder hoed. Als Lode-
wijk de winkel uitgaat hoort ze de 
caissière tegen hem zeggen: ‘Fijne 
avond, Johan.’

Wordt vervolgd

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

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

Bedankt 
voor uw kaarten, bloemen, aanwezigheid en attenties, 
ons 50-jarig huwelijksfeest was een onvergetelijke dag.

Berty en � eo vd Sanden-Rosche

George 65 jaar
24 januari

Hartelijk gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

Patrick 40 jaar
Proficiat!

Patricia, 
Lianne, Jorg en Tim
Anouska en Fred
Ilse en Marc
Evelien en René
Stephanie

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

1500e volger op Twitter
Inmiddels staat de teller al-
weer bijna op 1600, zo snel 
gaat het, maar DeMooiRooi-
Krant verwelkomde onlangs 
Rooienaar Willy Foolen als 
1500e volger van twitterac-
count @DeMooiRooiKrant. 
Twee weken geleden volgde 
er nog een mijlpaal. Toen 
werd namelijk de 5000e 
tweet de wereld ingestuurd. 
Via @DeMooiRooiKrant blijft 
iedereen die wil op de hoogte 
van het laatste nieuws in 
Sint-Oedenrode. DeMooi-
RooiKrant is snel met het op-
pikken van de laatste nieuwtjes en is bij 
ieder evenement aanwezig. 
Willy Foolen (@Foolen_j) werd in ieder 

geval in het zonnetje gezet en kreeg 
een mooi cadeau. Bij de 2000e volger 
wordt opnieuw een prijs uitgereikt.

CC de Lèpkes 
feliciteert

Jolanda van 
de Elsen
met de titel 

Lèpke van het jaar 
2014
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AUTORIJDEN leer je hierleer je hier

SPECIALE ACTIE vanwege 15 jarig bestaan:
eerste 15 rijlessen  

voor 450 euro

▪ RIS gecertificeerd ▪ FAALANGST gecertificeerd en 
omgang met AUTISME ▪ voordelige ALL IN rijlespakketten

▪ rookvrije NIEUWE auto’s ▪ sportieve goed HANDELBARE motoren
▪  altijd DEZELFDE instructeur/trice ▪ Betaling in TERMIJNEN mogelijk

▪ Thuis opgehaald en weer gebracht

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL
RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Geslaagd voor je 
Eindexamen?

Dan 3 gratis rijlessen!!
Meld je aan op onze site!

Rozenstraat 5 | Nijnsel | T: 0653941596 | www.rijschoollestbest.nl

L
AUTORIJSCHOLENSPECIAL

Rijopleiding in Stappen (RIS)
De Rijopleiding in Stappen is een oplei-
dingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap 
leert rijden. Hiermee bent u beter voorbe-
reid op deelname aan het verkeer.
Bij de Rijopleiding in Stappen gaat steeds 
een stap verder als u de vorige stap vol-
doende beheerst. De eerste stap bestaat 
meestal uit een huiswerkopdracht. De 
laatste stap is dat u iets geheel zelfstan-
dig en in steeds wisselende situaties kunt 
uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze 
manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), 
verdeeld over vier modules.
Iedere module wordt afgesloten met 
een toets. Na afronding van de eerste 
twee modules worden uw kennis en 
vaardigheden getoetst. Een rij-instruc-
teur van uw eigen vertrouwde rijschool 
neemt deze toetsen af.
In de derde toets kunt u kennismaken 
met de gang van zaken bij het CBR en al-
vast wennen aan de examensituatie. De 

examinator geeft u tips ter verbetering. 
Bovendien kunt u voor de auto vrijstel-
ling verdienen voor de bijzondere ma-
noeuvres van het praktijkexamen. Verder 
komen in deze toets de onderdelen Zelf-
standig rijden en Zelfre� ectie aan de orde.
De vierde en laatste toets is het praktijk-
examen bij het CBR.
In de RIS krijgt u ook huiswerk mee. Het 
is de bedoeling dat u zich thuis op uw 
rijlessen voorbereidt. De tijd die dat 
vraagt, is voor iedereen verschillend.
- De voordelen op een rijtje
- Fors hoger slagingspercentage
- Hoge kwaliteit van de rijopleiding 
- Stap-voor-stap aanpak
-  Betere voorbereiding op deelname aan 

het verkeer
-  Inzicht in je vorderingen met behulp 

van de leerlingkaartvan de leerlingkaart

25
JAAR

▲Onlangs aangeschafte bus met aanhangwagen 

Onze leerlingen hebben 
baat bij onze jarenlange 
ervaring
Carla Walter

Behalve aan leerlingen 
geef ik ook les aan 
instructeurs 
Tanja Walter

Auto- en motorrijschool Walter
Bob 06-20362078 | Carla 0653813686 | Tanja 0651912299

Oranje Nassaulaan 3 | 5491HC Sint-Oedenrode 
0413-490046 | www.rijschoolwalter.nl | info@rijschoolwalter.nl

Auto- en motorrijschool 

Walter

0413-842511

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Autorijschool d'n Dommel 
Vresselseweg 48 5491 PD Sint Oedenrode Tel. 06 121 90 470 

info@autorijschooldndommel.nl www.autorijschooldndommel.nl

Een kleine persoonlijke rijschool, 
hoog niveau, groot resultaat.

Wij zorgen dat je de juiste vaardigheden 
ontwikkelt.
Dit zowel fysiek als mentaal, zodat je 
een levenlang veilig en vooral ook met 
plezier kunt autorijden.

Een goede rijopleiding is een 
investering in je toekomst. 
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De Werf: veertig jaar Ontwikkelen, Ontmoeten en Ontspannen
Het is in november veertig jaar 
geleden dat het open jeugd- en 
jongerenwerk in Rooi het daglicht 
zag. Aanvankelijk in het Martinus-
huis als de ‘D’Istin’, later als OJC 
‘De Werf’ Het jaar 2014 staat dan 
ook helemaal in het teken van dat 
veertigjarige jubileum. Al is het 
feestjaar wel met een zwart randje 
begonnen, want woensdag 8 janu-
ari overleed kapelaan Jos Siemons. 
Kappie, zoals Siemons in die tijd 
werd genoemd, stond in 1974 mee 
aan de wieg van ‘De Werf’

Jaren had ‘De Werf’ de naam van 
alternatief, heavy metal en menig 
Rooienaar was er van overtuigd dat 
er ook werd geblowd. “Als dat al 
ooit is geweest, dan is dat nu ze-
ker niet meer het geval”, zegt Joep 
Eijkemans. Samen met Sanne Ver-
voort, Tom Dillen, Bo van de Ven, 
Eline Cromsigt, Esmée Vogels, Geert 
de Jonge en Harm van der Velden 
runt hij nu OJC ‘De Werf’. 

Drie O’s
Sinds de oprichting van het Open 
Jeugd en Jongerenwerk in 1974 
is er aan de grondgedachte niets 
veranderd. Alles draait  nog steeds 
om de drie O’s: Ontwikkeling, Ont-
spanning en Ontmoeting. 

Sanne Vervoort licht de O van ont-
wikkeling toe. “Het staat altijd goed 
op je CV als je vrijwilligerswerk doet. 
Zeker een bestuursfunctie kan een 
pre zijn als je gaat solliciteren. Maar 
zelf heb ik bijvoorbeeld als onder-
deel van mijn afstudeerproject een 
film gemaakt over ‘De Werf’. Maar 
ook jongeren die bijvoorbeeld als DJ 
willen werken hebben hier kansen”. 
Joep vult haar aan,” als er mensen 
zijn die een thema-avond willen 
houden, dan hebben ze daar hier 
de kansen voor”. “Ook de ‘O’ van 
ontmoeten is hier relatief gemak-
kelijk. De muziek staat niet hard. Je 
kunt hier nog normaal met elkaar 
praten”. Maar ook de ‘O’ van ont-
spanning staat hoog in het vaandel. 
Een blik achter de bar zegt genoeg. 
Op een schap staat een hele stapel 
gezelschapsspelletjes.

We kennen elkaar
Iets anders is dat jongeren van 16 
en 17 jaar tegenwoordig geen alco-
hol meer mogen drinken. Daarom 
worden ze in sommige uitgaans-
gelegenheden zelfs helemaal ge-
weerd. Simpelweg omdat het niet 
bij te houden is wie nog geen 18 is 
en wie wel. “Hier hebben we dat 
niet”, vertelt Harm van der Velden. 
“Hier kent iedereen elkaar. Daarom 
kunnen jongeren hier altijd binnen-
lopen. We weten wel wie er 18 is en 
wie niet”. Bovendien zo vult Joep 
aan, “omdat we hier met vrijwilli-
gers werken is hier een consumptie 
zeker niet duurder dan ergens an-
ders”.

Gebrek aan nieuwe aanwas
Ondanks dat dit jaar het veertigja-

rige bestaan op de agenda staat, is 
het bestuur van OJC De Werf min-
der rooskleurig over de toekomst. 
Aanwas van jongere jeugd is er niet. 
“De sluiting van het Fioretticollege 
in Sint-Oedenrode heeft ons geen 
goed gedaan”, zegt Joep Eijkemans. 
“Tijdens de lessen maatschappijleer, 
vertelden we wat we hier doen. 
Dat leverde altijd wel weer nieuwe 
vrijwilligers op. We konden in die 
tijd de doelgroep heel gemakkelijk 
bereiken, dat is tegenwoordig on-
danks alle communicatiemiddelen 
veel lastiger”, zo vervolgt Joep.

Eerst veertigjarig bestaan vieren
Toch wil het bestuur van ‘De Werf’ 
ondanks de zorgen over de toe-
komst dit jaar vieren dat het open 
jeugd- en jongerenwerk in Sint-
Oedenrode veertig jaar bestaat. 
Daarom zijn er verschillende acti-
viteiten zoals in ‘80’s avond op 8 
februari en 15 maart is er een Ierse 
avond, ‘Saint Patricksday’. Op 12 
april treed Sellfish op en dat belooft 
volgens Joep een heel bijzonder op-
treden te worden, “de echte fans 
mogen dat optreden niet missen”, 
zegt hij. “Natuurlijk zijn we ook met 
carnaval en de kermis weer open en 
traditioneel is er in juni weer Jaar-
marktpop en wie weet wat er nog 

meer op het programma komt, 
want dat is ook ‘De Werf’, iets be-
denken en doen!”

Vrijdag 24 januari: Krach

Krach is een band die in 2011 al 
veel getoerd heeft in Nederland en 
diverse poptempels zoals de Para-
diso op zijn grondvesten heeft laten 
schudden. Ook de festivals zijn niet 
overgeslagen en hier in de buurt 
zullen de mensen ze vooral kennen 
van hun dampende en stampende 
shows op Paaspop en Festyland.  
Ze spelen dance maar wel met een 
band bezetting. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan Deus of Soulwax. 
Ook op de radio zijn ze niet onop-
gemerkt gebleven. 3fm heeft ze uit-
geroepen tot Serious Talent en werd 
Eric Corton spontaan fan. Hij draai-
de veelvuldig het nummer “and so 
i do a little dance”. Na een uitver-

kochte clubtour werd het weer tijd 
voor een nieuw album. Inmiddels is 
deze af en in maart zal deze gere-
leased worden. Maar de Werf krijgt 
eerst een voorproefje op vrijdag 24 
januari. Open: 21:00. Entree € 5,- 
eerste consumptie inbegrepen.

Zaterdag 25 januari: cabaret Gijs 
Habraken
Op zaterdag 25 januari zal oud vrij-
williger Gijs Habraken zijn eerste 
cabaretshow ooit geven. Hij  roept 
het al jaren dat hij een cabaretshow 
gaat maken. Veel mensen trokken 
het in twijfel maar uiteindelijk is hij 
er dan toch gekomen. De verwach-
tingen zijn hooggespannen en ie-
dereen kijkt er naar uit om Gijs op 
het podium te zien staan. Zijn show 
heet onderscheidend vermogen! En 
zelf omschrijft hij hem zo: Wereldar-
tiesten, machthebbers of gewoon 
de doorsnee jij en ik. In deze turbu-
lente tijden vechten wij allemaal om 
een stukje eigen identiteit. Of je dat 

nu doet door de beste vader van de 
wereld te zijn of door in een vaas 
te kakken en die op internet te la-
ten consumeren door een onderbe-
taalde Aziaat doet er niet toe. Deze 
weliswaar menselijke eigenschap 
heeft geleid tot inspiratie voor 
mijn eerste cabaretshow ooit. Deze 
avond is gratis toegankelijk maar 
vol = vol dus ben er vroeg, want het 
belooft druk te worden. De Werf is 
vanaf 21:30 uur geopend.

Sanne Vervoort, Bo van de Ven, Esmee Vogels, Harm van der Velden, Geert de Jonge, Eline Cromsigt, Joep Eijkemans en Tom Dillen

Komend weekend treedt Krach 
op in De Werf. Wil je kaarten 
winnen voor dit spectaculaire op-
treden? Mail dan naar redactie@
demooirooikrant.nl. De eerste 
twee mails winnen twee kaarten. 
Succes en alvast veel plezier!

Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

NIEUW: 
TULPEN 
OP BOL

25 STUKS VOOR € 8,95

GEWONE TULPEN 
2 BOSSEN VOOR € 4,95

Hospice Sint-Oedenrode in 
zorgboerderij Donkershoeve
De enthousiaste groep vrijwilligers 
achter het initiatief 'Stichting Hospice 
Sint-Oedenrode' is hard op weg een 
vaste locatie te vinden voor hun be-
oogde hospice. In de overtuiging van 
de geschiktheid van de locatie hebben 
zij besloten om het hospice te vesti-
gen bij de zorgboerderij Donkershoe-
ve, even buiten de bebouwde kom 
van Sint-Oedenrode op Ollandseweg 
119 A. Met de directie van Donkers-
hoeve is overeengekomen de komen-
de tijd de plannen gezamenlijk verder 
uit werken.

De locatie is gekozen op basis van ver-

schillende factoren. Het ligt op een ge-
makkelijk bereikbare afstand van het 
centrum van Sint-Oedenrode, terwijl 
er ook rekening gehouden is met de 
rust die de omgeving van de boerde-
rij te bieden heeft. Bovendien is er de 
constante nabijheid van het professio-
neel personeel van Donkershoeve.
Het team gaat ervan uit dat de men-
sen die gebruik zullen maken van het 
hospice hier een waar thuisgevoel 
kunnen en zullen krijgen. Men hoopt 
dat dit thuisgevoel, in combinatie met 
een groep betrokken vrijwilligers, een 
gepaste sfeer verzorgt waarin de gast 
in vrede en te midden van goed gezel-

schap afscheid kan nemen van zijn of 
haar naasten. 
Het bestuur is blij verrast door de grote 
groep vrijwilligers die zich al spontaan 
heeft aangemeld. In de komende 
maanden zal er voor hen een voor-
lichtingsbijeenkomst worden georga-
niseerd.
Het bestuur van de Stichting hoopt 
nog dit jaar de deuren van het hospice 
te kunnen openen, mede mogelijk ge-
maakt door de bijdrage van diverse 
sponsoren. Voor meer informatie over 
'Stichting Hospice Sint-Oedenrode' 
kan er een e-mail gestuurd worden 
naar info@hospice-sintoedenrode.nl

WIN KAARTEN 
VOOR KRACH
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Januari zonder rege brengt d’n boer ’n zege
Boerenwijsheid
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek van MandosUit: ’t Brabants spreekwoordenboek van MandosUit: ’t Brabants spreekwoordenboek van MandosUit: ’t Brabants spreekwoordenboek van Mandos

BRABANTSE SPREUKEN

 25 januari 2014 in de Beurs:
Hollandse avond met Frans Duits

zullen 
we daarheen 

gaan?

Ik pas,
versta geen 

Frans en al helemaal
geen Duits!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Frans de Baaij

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Annie van Zuijlen

Oude Dijk 14
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

In de Winter van mijn jeugd

ín de winter, 
die vaak grijs is gemutst
zoek ik de romantiek
van de witte koude
draag dat nog bij me
als jeugd en verte,
ik aan verlangen bouwde

al gaat dat werkelijk voorbij,
niet tegen te houden,
het vertelt nog van toekomst
dat moest ook wel

toenmalig vriezen,
ver onder nul,
als ik de schaatsen onderbond
dwong mij wel die richting in kiezen

de tijd van de kolenkit
buiten vullen in de vries
op sloffen, nog geruit

de drogende was
rondom de warmtebron
de ketel met die
flutterige fluit

je wist niet beter
het was de zon
waar je een soort 
van moed in vond

nu draai ik aan een knop
met onzichtbare lont.

 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
bosland, loofbos, oerwoud, panache, tuiltje, naaldwoud, begroeiing, 

woud, rimboe, jungle, bosje
 

Juwelier Opaal nodigt u uit om 
van woensdag 29 januari  t/m zaterdag 22 februari

een mooi sieraad van goud te kopen.
U krijgt bij aanschaf uit onze voorraad 

15% korting op elk gouden sieraad.
Met uitzondering van bestellingen.

NU EEN
SUPER 

AANBIEDING
BIJ JUWELIER OPAAL

Juwelier Opaal
Heuvel 40
Sint-Oedenrode
T: 0413 472784

Juwelier Opaal
Raadhuisplein 14

Son
T: 0499 724900

Find us 
on Facebook

Juwelier Opaal nodigt u uit om 
van woensdag 29 januari  t/m zaterdag 22 februari

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:  
ZWIJSEN COLLEGE VEGHEL

CHR. SWÜSTE
VERWESTRAAT 32
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Van land en water

Wij zochten stenen aan het strand
van Beddinge. Voelden de zee,
een oude stem die je alleen kunt ademen,

niet in te lijven door papier. Zullen we
blijven, vroeg ik, hier de zee ingaan
om te bezegelen wat ons verbindt,

terug naar de bron van ons bestaan
om altijd uit te rusten?
In kringen liepen wij achter onszelf

aan, zonder mond. Zolang wij gingen
knarste zand. De omtrek van een
antwoord stond op onze voetzolen.

Wij waren land en water. Onrust tussen
twee polen die nooit meer overgaat
(maar wat is nooit).

Voorlopig telde hier de grond.
Een krakende vlag
van een verstilde winter.

     Kees Hermis

Uit: Gezongen steen, 2008

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

Schoenmakers

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

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

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

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

Zaterdag 13:00 - 16:00

René Dekkers: “Het heeft me veel gekost maar ook veel gebracht”

Na de verkiezingen, maart aanstaan-
de, is het niet langer “wethouder 
Dekkers” maar gewoon “René”. En 
“u” had van hem al helemaal nooit 
gehoeven, al schreef zijn status dat 
soms voor. De vraag hoe hij in dit 
interview met DeMooiRooiKrant 
aangesproken wil worden, is dan 
ook vragen naar de bekende weg. 
“Schrijf gewoon je en jij alsjeblieft”.

René was raadslid van 1998-2006 en 
van 2006-2014 wethouder. “Zijn” 
VVD fractie is hij altijd trouw geble-
ven. En omgekeerd.  

Wat beschouw je als hoogtepunt 

van je politieke carrière? 
“Eén hoogtepunt kan ik niet noe-
men, dat zijn er echt meer. Dat ik 
bouwpastoor mocht zijn van sporthal 
De Streepen hoort daar absoluut bij. 
Dat was een groot succes, waarbij de 
sporters en de omwonenden veel in-
spraak hebben gehad.
Ook denk ik dat ik de politiek wat 
dichter bij de mensen gebracht heb, 
al was dat ooit best moeilijk. Of ik 
dat goed zie weet ik natuurlijk nooit 
zeker, als iemand niet tevreden is 
zegt die dat niet altijd in je gezicht, 
misschien denkt ’ie wel dat hij me 
nog eens nodig kan hebben. Maar al 
waren we het volstrekt oneens, het 
werd altijd gewaardeerd dat ik dui-

delijk was en elk gesprek eindigde 
met een gemeende handdruk.”

En het dieptepunt?
“Dat was niet alleen politiek, maar 
ook persoonlijk voor mij het vertrek 
van Henriëtte. Dat haar eigen CDA 
haar liet vallen, gaat er bij mij nog 
steeds niet in. Voor Henriëtte en 
het hele college was dit een drama. 
Daarna sprak het CDA het volste 
vertrouwen uit in de coalitie, om een 
jaar later die weer te laten vallen. Nu 
stond Cees helaas zonder steun van 
zijn eigen partij.
Ja, en dan noem ik toch ook de be-
zuinigingen. Drie jaar geleden had-
den wij nog de middelen om mooie 

dingen te doen voor onze burgers en 
verenigingen, nu alleen maar slecht 
nieuws verkopen. Dat legt veel be-
slag op jezelf en doet mij ook pijn.”

"DAT HAAR EIGEN 
CDA HAAR LIET 

VALLEN, GAAT ER 
BIJ MIJ NOG STEEDS 

NIET IN. VOOR 
HENRIËTTE EN HET 

HELE COLLEGE WAS 
DIT EEN DRAMA. 

Als je de afgelopen jaren opnieuw 
zou moeten doen, zou je het dan an-
ders doen?
René had zich goed voorbereid op 
het interview, maar deze vraag had 
hij niet verwacht.
Kijkt even naar het plafond maar 
antwoordt vastberaden: 
“Ik heb de inwoners zo veel mogelijk 
betrokken bij dingen die hun aan-
gaan, en ben er steeds beter ach-
ter gekomen waarom dat soms niet 
lukt. Daar kan ik straks niks meer 
mee doen. Gelukkig is dit nu in de 
organisatie veel beter geborgd dan 
acht jaar geleden. Al hou je altijd de 
afweging van het individueel en het 
algemeen belang.
Ik heb me altijd goed voorbereid op 
mijn politieke werk en merk dat ik té 
veel heb gegeven. Ik had meer rust 
moeten nemen. Dat is me opgebro-
ken en daarom houd ik er nu ook 
mee op.”

Maar met minder voorbereiding zou 
je misschien meer fouten hebben 
gemaakt in je politieke loopbaan.
“Dat is dan maar zo.” 

Wat doe je straks met al die tijd die 
je over hebt?
“Onderhoud plegen aan mijn pluim-
veebedrijf. Dat heeft echt geleden 
onder de tijd die ik aan de politiek 
heb besteed. Wat fietsen, wandelen, 
vierdaagse, op een terras zitten. En 
opa zijn, want dat ben ik sinds kort. 
Voorlopig hoeven ze me ook niet te 
vragen voor de een of andere be-
stuursfunctie.” 

Wat zou het belangrijkste advies 
zijn aan jouw opvolger?
Ook die vraag had de liberaal niet 
verwacht, maar nu heeft hij wel 
meteen een antwoord klaar: “Ver-
diep je goed in de materie, goed luis-
teren en mensen bij elkaar brengen, 
dan verbind je dat is belangrijk.”

Als ik zeg dat je de meest succes-
volle, minst bekritiseerde wethouder 
bent, vertel ik een publiek geheim.
“Dat zijn jouw woorden haha. Ik 
ben er wel trots op dat ik tijdens 
mijn wethouderschap nooit een mo-
tie van afkeuring, treurnis of wan-
trouwen uit de gemeenteraad heb 
gekregen. Dat kwam ook door de 
goede verhouding met de raad, ik 
heb altijd geprobeerd om een brug 
te slaan tussen college en raad.”

Je hebt me eens verteld dat een van 
jouw hobby’s, schaken, je hielp bij 
je politieke carrière. Is dat het ge-
heim van je succes?
“Het heeft zeker wel geholpen. Je 
leert vooruit kijken en voorkomt 
daarmee soms dingen die anders 
fout waren gegaan. Maar dat is ze-
ker niet het enige. Ik heb veel steun 
gehad van een goede fractie, achter-
ban, geweldige ambtenaren, en ze-
ker niet te vergeten: mijn gezin dat 
altijd achter me heeft gestaan!”

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
zoekt vrijwilligers
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn De Meierij is steeds op zoek 
naar vrijwilligers voor uiteenlopen-
de vragen. Deze keer vragen wij uw 
bijzondere aandacht voor:

Een jongeman van 23 jaar met lichte 
verstandelijke beperking. Hij zoekt 
iemand die hem kan ondersteunen 
en begeleiden bij het toepassen van 
de vaardigheden die hij bij een cur-
sus webdesign heeft opgedaan. 

Vacature 1762.

Voor aanmelding of informatie kunt 
u contact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, Welzijn De 
Meierij, telefoon 073 – 544 14 19 of 
stuur een e-mail naar: 
steunpunt@welzijndemeierij.nl 

Bezoek ook onze website voor al 
onze vacatures en activiteiten
www.welzijndemeierij.nl

Van den Berk Boomkwekerijen voorgedragen voor 
Koning Willem I Prijs

Van den Berk Boomkwekerijen is 
door de stichting Tuinbouwonder-
nemersprijs voorgedragen voor de 
Koning Willem I Prijs, de meest pres-
tigieuze nationale ondernemersprijs 
voor grote en MKB bedrijven.

De prijs wordt iedere twee jaar uit-
gereikt aan bedrijven die zich on-
derscheiden in durf, daadkracht, 
duurzaamheid en doorzettingsver-
mogen. In 2012 werd de prijs door, 
toen nog, prins Willem-Alexander 
uitgereikt op de Floriade in Venlo. 
Brabant scoorde in dat jaar goed met 
VDL Groep (Grootbedrijf) en Venco-

matic BV (mkb) als winnaars.
De Stichting Tuinbouwonderne-
mersprijs heeft ditmaal drie bedrij-
ven naar voren geschoven met als 
doel de tuinbouwsector op het po-
dium te krijgen en beter zichtbaar te 
maken binnen ondernemend Neder-
land. Nico Koomen, voorzitter van 
de Stichting Tuinbouwondernemers-
prijs, zei hier tijdens de bijeenkomst 
op 8 januari in de Keukenhof het 
volgende over; 
‘Op 13 mei zullen de Oscars voor 
ondernemerschap in Amsterdam 
worden uitgereikt. Ik heb het dan 
over prestigieuze Koning Willem I 

prijs. Met hun toestemming kan ik 
hier meedelen dat wij Boomkwe-
kerij Gebroeders Van den Berk BV 
te St. Oedenrode, Enza Zaden in 
Enkhuizen en Sion Orchids uit De 
Lier hebben kunnen voordragen. De 
concurrentie, zo is onze ervaring, 
met overwegend maakbedrijven van 
topklasse, is niet te onderschatten. 
Wij zijn blij de drie topondernemin-
gen die ik u noemde naar de eredi-
visie van ondernemerschap te kun-
nen laten meedingen. Tuinbouwend 
Nederland wenst u succes! Eind fe-
bruari zullen de genomineerden be-
kend worden gemaakt.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

-------------------------------------- 
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij?
Last van houtworm?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

HET BESTE VOOR UW HOND! 
Voor iedere hond een passende
voersoort, o.a.: kiprijst, lamrijst
en als topper: BaRca PREmiUm!

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling”  
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Officiële pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -Sint-
Oedenrode -T: 0413-473147
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 0413-473147
--------------------------------------
Miv 2 april te huur gemeubileerde wo-
ning in St.Oedenrode (kerkdorp 
Olland). Alles gelijkvloers met tuin.
Inl. 06-51101477.
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of  06-23999953.
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
Nieuw en goedkoop
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel 06-13492866
--------------------------------------
Grandioze magazijnverkoop badkleding 
en accessoires: zaterdag 25 januari van 
10.00 tot 15.00 uur, in het Campus 
Fioretti,  Kasteellaan 6. 
www.dianazwemkleding.nl
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Officiële pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -Sint-
Oedenrode -T: 0413-473147
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 0413-473147
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

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

Hulpverlening

Over gewicht gesproken; voor een 
goede lichamelijke en psychische con-
ditie; 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 overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

   

Deze week een prachtige familiefoto van een Rooise familie. Weet u 
wie deze mensen zijn? We horen het graag van u. Stuur uw reactie 
naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens 
binnen in ons kantoor. De koffie staat klaar.

Inzendingen week 3:
Het is een foto van de BB (Bescherming burgerlijke bevolkingen) hij 
is de 1ste zittend van links. Martien 
vd Heijden (Gielske) staat ook op de 
foto.

Dhr. vd Berk

De Boskantse BB (Bescherming bur-
gerlijke bevolking)

Op de foto van links naar rechts: 
Thies Versantvoort, Jo v. Heesch, Huub v.d. Zanden
Thies Habraken - v.d. Linden, Wim Foolen, Tinus v.d. Velden, Gerard 
v.d. Zanden, Johan de Beer
Toontje Bekkers, Tinus Bekkers, Theo v.d. Zanden, Theo Berkvens, Ge-
rard v.d. Berk – zittend van links naar rechts, Theo v. Genugten v.d. 
Heyden, Rinus Habraken, Stien v.d. Velden, Maria Verhagen
Mariet v. Dijk, Noud v.d. Zanden, Piet v. Uttert. Foto uit de 2e helft van 
de jaren vijftig.

Maria Peters – Verhagen

Historische beelden

Marktplein
NIEUW: GEZELLIG OPVOEDEN
U wilt advies/hulp bij het opvoeden 
van uw kind?
U wilt niet meer boos worden over het 
gedrag van uw kind?
U wilt gewoon gezelligheid!
Bel: 06-53626126; Leo, pedagoog.
Voor hulp aan huis!
--------------------------------------

Cursussen

Nog enkele plaatsen voor de Voedings- 
en Beweegprogramma’s: HappieKids, 
HappieTeens en HappiePeople. 
Neem contact op met Annette Broek-
man Tel. 0413-475673 / 06-22241325 
/ www.happiepeople.nl
--------------------------------------
Workshop Gelukkig Zijn: genieten van 
het leven zoals het in al zijn vormen is,
za 8 febr. ‘De Boerderij Breugel’
Info Levenscoach Karin Poorthuis, 
tel 0499- 471061/06- 10446444
--------------------------------------
Fotocursussen M-foto
In februari 2014 starten er weer nieuwe 
cursussen Fotografie.
Wil je ook jouw camera leren kennen of 
jouw cameratechniek uitbreiden?
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------

Gezondheid

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

Gevonden/verloren

Gevonden 
Fietscomputer gevonden tussen Rooi 
en Veghel
Voor meer info DeMooiRooiKrant 
0413-479322
--------------------------------------

Diversen

26 jan. vlooienmarkt Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72. Eindhoven. 
9-16 uur. 90 kramen bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------

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

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

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

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

Administratiekantoor

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

Nieuw bij Brekelmans: Tulpen op bol

Bij Tuincentrum Brekelmans staat 
de tijd nooit stil. Het is algemeen 
bekend dat Brekelmans het juiste 
adres is voor aanschaf van plan-
ten, bloemen en accessoires. Vorige 
week werd al melding gemaakt van 
het feit dat de nieuwe tulpen binnen 
zijn. Deze week komt Brekelmans 
weer met iets nieuws: Tulpen op bol. 

Dit is een totaal nieuw product. De 

tulpen op bol zijn gebundeld en kun-
nen bijvoorbeeld in een pot of schaal 
op de keukentafel worden geplaatst. 
Voor maar € 9,95 krijgt u zo een ver-
zameling prachtige tulpen die enige 
tijd mee gaat. Zo fleurt u uw huis op 
een bijzondere wijze op. Uiteraard 
is er keuze uit verschillende kleuren. 
Dus doe iets fleurigs met uw interi-
eur en rijd naar Brekelmans voor de 
prachtige Tulpen op bol. 

advertorial

www.facebook.com/demooirooikrant
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Jubileumjaar Nos Jungit Apollo

Peter Willems: gewoon een stukje NJA

Hij zou het langst lid zijn van Nos 
Jungit Apollo (NJA). Of dat echt het 
geval is, durft hij echter niet met ze-
kerheid te zeggen. “Het oudste lid, 
dat weet ik wel”, lacht Peter  Wil-
lems.  Al jaren bespeelt hij het Eufo-
nium, in de volksmond beter bekend 
als de tenortuba. Toch is er wel een 
verschil. 

Door: Ria Balk 

“Bij de tuba doe je alles met drie vin-
gers, de tenortuba heeft een vierde 
ventiel dat ze kwartventiel noemen”, 
licht de muzikant toe: “Eufonium 
is de juiste term. Deze is ruimer van 
opzet dan de bariton. Eigenlijk is 
het vierde ventiel niet meer dan een 
hulpgreep. Een C blijft een C, maar 
omdat de lucht nog eens rondgaat, is 
de klank voller en dus beter voor de 
stemming.”

Van jongs af aan
“Ik ben begonnen toen ik 9 jaar was, 
net na de oorlog”, begint Peter zijn 
muzikale loopbaan. “Vroeger liep de 
fanfare altijd over straat. Dat vond 
ik hartstikke mooi.” Zoals ze tegen-
woordig jonge leden nog steeds 
aanraden te beginnen met een klein 
instrument, kreeg ook Peter dat ad-
vies. “Klein koper noemen we dat: 
trompet, bugel of een kornet. Voor 
mij werd het een bugel. Omdat ik 
vrij fanatiek was, kreeg ik al snel les 
van een paar muzikanten en na een 
maand of drie mocht ik al in de grote 
club mee gaan spelen.“ 

Zijn eerste jaren bij NJA tellen offici-
eel waarschijnlijk niet mee. Leerlingen 
werden vroeger in eerste instantie 

aspirant-lid. Pas als je 16 werd, werd 
er gestemd. Om lid te mogen worden 
moest je de meerderheid van stem-
men halen. Op die leeftijd speelde 
Peter echter niet bij NJA. Drie jaar 
eerder  verhuisden zijn ouders naar 
Nijnsel en verliet Peter noodgedwon-
gen het Rooise orkest. “Zo ging dat in 
die tijd. Als kind had je niet zoveel te 
zeggen. Mijn vader had in Nijnsel aan 
de fanfare beloofd ‘mijn zoon komt 
erbij’. Op mijn 23e ben ik getrouwd 
en weer naar Rooi verhuisd. Op 14 
februari 1961 ben ik weer bij het NJA 
begonnen.”

"MIJN VADER HAD IN 
NIJNSEL AAN DE 

FANFARE BELOOFD 
‘MIJN ZOON KOMT 

ERBIJ.’"

Muziek door de jaren heen
In de jaren ’60 vroeg Jan van der Peet, 
de eerste beroepsdirigent van NJA, of 
Peter de jeugd les wilde geven. Ja-
renlang vol muziekles volgden. “Dan 
kregen ze muziekles bij mij thuis aan 
de keukentafel”, herinnert hij zich. 
“Soms kwamen ze wel met 10 of 12 
man tegelijk. Van daaruit gingen ze 
vervolgens naar het jeugdorkest. Zo 
bouw je stilaan een groep muzikanten 
op die goed samen kan spelen. Nu 
gebeurt dat ook nog. Voor de kinde-
ren is het al leuk om samen muziek te 
maken. In de samenspeelgroep leren 
ze direct andere instrumenten ken-
nen. Na de samenspeelgroep stromen 
ze door naar het opleidingsorkest en 
vervolgens naar het grote orkest.” 

Vroeger ging de doorstroming veel 
sneller. Peter: “Je ging gewoon naar 
je muziekdocent en die gaf wel aan 
wanneer je zover was. De muziek 
was toen bovendien nog een stuk 

eenvoudiger. Een wals, ouverture en 
natuurlijk de mars: dat was de muziek 
van toen. Maar een paar muzikanten 
speelden de uitgebreide melodie, de 
rest diende met name als ondersteu-
ning. Tegenwoordig wordt zo onge-
veer alles vierstemmig geschreven. 
Ook de bassist moet de melodie kun-
nen spelen.” Tijdens het Sylvester-
concert dat NJA onlangs gaf als aftrap 
van dit jubileumjaar, passeerde 150 
jaar NJA in beeld en in muziek.  Veel 
muziek uit de oude doos werd daar-
voor opnieuw ingestudeerd. Vooral 
voor de kinderen was dat best lastig. 

Muziekconcours vs. voetbalcompe-
titie
In de loop der jaren heeft NJA aan 
heel wat concoursen deelgenomen: 

concoursen om te bepalen hoever 
een harmonie of fanfare gevorderd 
was in de muziek. “Dat kun je wel 
vergelijken met de voetbalcompeti-
tie”, lacht Peter. “Je moet een aan-
tal punten halen om te promoveren. 
Vroeger ging dat van de 4e naar de 
1e afdeling. Daarna kon je via de 
afdeling uitmuntendheid en de ere-
afdeling uiteindelijk naar de superi-
eure/vaandelafdeling. In vijf jaar tijd 
bracht dirigent Jan van de Peet de 
fanfare vanaf de eerste afdeling naar 
de superieure afdeling.” Onder lei-
ding van de daaropvolgende dirigent, 
Hans Klercks, werd de fanfare diverse 
malen kampioen van Nederland. In 
1981 deed NJA zelfs mee aan het 
Wereld muziekconcours waar ze, met 
een half punt verschil, de titel Reserve 

Wereldkampioen verdienden.

Zelf begon hij vanuit het niets met 
muziek. Noch zijn ouders, noch zijn 
broers of zussen bespeelden een in-
strument. Inmiddels heeft Peter Wil-
lems een hele muzikale familie. Al zijn 
kinderen, inclusief aangetrouwden, 
en ook zijn kleinkinderen bespelen 
een instrument of hebben dat ge-
daan. Alleen zijn jongste kleinkind 
nog niet, maar dat duurt nog maar 
even. Ze is nu nog te jong, maar staat 
al te springen om mee te doen. Peter 
blijft nog wel een tijdje lid van NJA. 
Hij doet het graag. “Eigenlijk ben ik 
gewoon een stukje NJA. Ik speel mijn 
partijtje nog wel hoor, niks aan de 
hand.” 

Peter Willems met zoon (bugel en es.trompet) en kleindochter (bugel).

Zorgokee vraagt vrijwilligers

Zorgokee is een professionele orga-
nisatie die ondersteuning en begelei-
ding biedt  aan kinderen, jongeren en 
(jong)volwassenen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of 
een lichte verstandelijke beperking. 

In de groepsbegeleiding wordt ge-
werkt met 2 pedagogisch begeleiders 
op een groep van gemiddeld 8-10 
kinderen. Gedurende de groepsbege-
leiding, na schooltijd of op zaterdag/
zondag, vindt er minimaal 1 activi-
teit (knutsel-, kook of spelactiviteit) 
plaats.
Tijdens deze begeleiding kan de vas-
te groepsbegeleiding een extra paar 
handen en ogen goed gebruiken. 

Daarom zijn wij op zoek naar actieve 

en enthousiaste vrijwilligers die onze 
pedagogisch begeleiders kunnen ver-
sterken en ondersteunen tijdens hun 
werkzaamheden met deze bijzondere 
doelgroep kinderen! 

Uw werkzaamheden omvatten onder 
andere de volgende taken: hulp bij de 
maaltijden, voorbereiden en uitvoeren 
van activiteiten, toezicht houden bij 
groepsactiviteiten, brengen en halen 
van cliënten van en naar externe ac-
tiviteiten en facilitaire ondersteuning 
b.v. boodschappen doen voor maaltij-
den/activiteiten. 

Bij voorkeur wordt er gezocht naar 
een discrete, humoristische persoon 
die ouder is dan 30 jaar en die werk-
ervaring heeft met kinderen en/of 
jongeren. Een verklaring Omtrent Ge-
drag ( aan te vragen bij de gemeente) 
dient overlegd te worden. Graag in 
bezit van een rijbewijs.

U dient beschikbaar te zijn gedurende 

minimaal 1 middag per week tussen 
12.00 en 18.30 uur of 1 dag in het 
weekend van 8.30 tot 17.00 uur. En 
gedurende de duur van een (school)
jaar.
Bent u die vrijwilliger met goede soci-
ale vaardigheden en heeft u belang-
stelling om met kinderen/jongeren te 
werken? Dan is dit wellicht iets voor 
u. Als vrijwilliger bent u automatisch 
verzekerd via Zorgokee en u wordt 
begeleid  en u krijgt  scholing/training  
aangeboden.

Wilt u zich aanmelden of meer infor-
matie, neem contact op met het vrij-
willigerssteunpunt: Gerry Jochems, 
073-5441400, 
steunpunt.vsp@welzijndemeierij.nl 
Voor meer informatie omtrent vrijwil-
ligerswerk vacatures kunt u ook onze 
website bezoeken 
www.welzijndemeierij.nl 

OPEN HUIS 
Molenveste 10  

Zondag 26 januari 12.30u—14.00u 

NIEUWE VRAAGPRIJS 

€ 475.000,-k.k. 
Uniek appartement van ca. 150m2 gelegen op de 2e verdieping van “de Molenveste”, 
uitkijkend over de Molenwiel in het centrum van Sint-Oedenrode. 
Bijzonderheden:  
Eigen afgesloten parkeerplaats in de kelder 
Grote en sfeervolle woonkamer van ruim 60m2! 
Ligging in het centrum van Sint-Oedenrode op een rustige locatie. 

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

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

HUISHOUDBEURS

 Busreis incl. entree € 32,00
 Zaterdag 15 en 
dinsdag 18 februari

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

advertorial

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Onze cliënten moeten straks zo snel 
mogelijk geholpen worden. Daar 
gaan we voor”, vertelt Amanda en-
thousiast. Amanda is levenscoach en 
pedagoog. Ze heeft als eerste haar 
kantoor gevestigd in het bekende on-
derkomen. De rest volgt de komende 
weken, maar verschillende disciplines 
zijn al actief in De Borgmolen.
 
Over het concept is goed nagedacht 
en ook de voorbereiding is niet mals. 
Amanda is een periode bezig geweest 
om de juiste partners te vinden. 
“Natuurlijk heb ik gekeken naar wat 
iemand in huis heeft”, begint de 
onderneemster. “Maar ook het ge-
dachtegoed moet kloppen. Samen 
moeten we hetzelfde idee voor ogen 
hebben, hetzelfde gevoel uitstralen. 
Met dit team gaat dat zeker lukken.” 
De Borgmolen staat voor nauw con-
tact met elkaar, maar vooral ook met 
de cliënt. Volgens Amanda moet de 
cliënt zich direct thuis voelen in het 
gebouw. “Daarom schrijven we Borg-
molen met een ‘g’. De Borgmolen 
staat voor geborgenheid. Het moet 

een veilige plek zijn voor iedereen.” 
De uitstraling van het pand laat van 
binnen en van buiten niet te wensen 
over. Er wordt duidelijk een huiska-
mersfeer gecreëerd. De Borgmolen 
faciliteert ook ruimtes. Aankomend 
weekend vindt er een informatie-
markt plaats rondom de Maand van 
Spiritualiteit. “Een initiatief wat we 
ondersteunen”, beaamt de Rooise. 
“Iedereen die nieuwsgierig is, krijgt 
zaterdag de kans om te komen kij-
ken.” Heeft u vragen? Richt u zich 
dan tot info@deborgmolen.nl

Vervolg voorpagina

‘De Borgmolen’

Amanda: “Toen ik het gebouw be-
zocht, zag ik dit teken in twee rui-
ten verwerkt. Het klopt precies met 
wat ik voor ogen heb. Het geeft een 
verbinding weer met meerdere scha-
kels. Tevens is het een molenwiel. 
Een teken van vooruitgang. Toen ik 
dit zag had ik het gevoel ‘dat het zo 
moest zijn’.”

Vijf podotherapiepraktijken werken samen

Voetproblemen behoren tot het verleden dankzij 
bundeling krachten

Iedereen wil makkelijk lopen. Pas 
als je klachten hebt aan je voe-
ten weet je pas hoe het is om fijn 
vooruit te kunnen. Podotherapie 
Sint-Oedenrode, Podotherapie 
Boschweg Schijndel en Podotherapie 
Lieke Schuts (Heeswijk, Berlicum, 
Rosmalen) helpen. Deze praktijken 
werken nauw samen in de regio 
Den Bosch – Eindhoven. Marloes 
Goossens startte enkele jaren gele-
den in Rooi, haar vakcollega Lieke 
Schuts in Heeswijk. Later begonnen 
ze samen een praktijk in Schijndel.

Marloes Goossens heeft al enkele 
jaren een praktijk aan de Neulstraat 
in Sint-Oedenrode. Ze is een pro-
fessional op haar vakgebied. Dat is 
inmiddels wijd en zijd bekend. Ze 
werkt volgens dezelfde filosofie als 
haar collega Lieke Schuts. Ze delen 
kennis en kunde. Marloes: “Iedere 
praktijk heeft één herkenbaar ge-
zicht. Ik ben dat in Sint-Oedenrode. 
Herkenbaarheid voor onze cliën-
ten vinden we belangrijk. Zo creëer 
je vertrouwen. Het komt wel eens 
voor dat personeel wordt gerou-
leerd als dat nodig is. We hebben 

een jong en enthousiast team. Door 
constant te overleggen, waarbor-
gen we de kwaliteit en wordt dat 
zelfs nog steeds verhoogd.” Om 
de paar weken hebben de dames 
overleg, ook met werknemers Anne 
van de Wijdeven (Schijndel), Nicole 
Qouteaux en Rens van de Kerkhof. 
Dan worden de verschillende disci-
plines doorgesproken, zoals sport-
podotherapie, samenwerking met 
fysiotherapie, manuele therapie en 
nog meer aspecten die in het vak aan 
bod komen. “Het is heel belangrijk 
om het beste in elkaar naar boven 
te halen. Daar hebben onze cliënten 
profijt van”, erkent Marloes.

De samenwerkende praktijken hel-
pen mensen met voetklachten of 
klachten die voortvloeien uit het niet 
goed functioneren van de voeten. 
Hierbij valt te denken aan klachten 
zoals knie-, heup-, of lage rugklach-
ten. Als de oorzaak is achterhaald 
wordt er een behandelplan gemaakt. 
De podotherapeut probeert de func-
tie van de voet te behouden of te 
verbeteren. Verschillende therapieën 

zijn mogelijk. Zo staat Schijndel be-
kend om haar specialisme op het 
gebied van sportpodotherapie. Een 
vrije nieuwe tak in de wereld van 
podotherapie. Door goede samen-
werking hebben ook mensen in Sint-

Bedrijf: Podotherapie 
Sint-Oedenrode
Eigenaar: :Marloes Goossens

V.l.n.r.: Marloes Goossens, Maartje van Hout, Nicole Couteaux, 
Marleen Ketelaars, Lieke Schuts en Anne vd Wijdeven.

Oedenrode daar profijt van. Ook als 
het gaat om klachten als ingegroei-
de teennagels, een diabetische voet 
of als er goede steunzolen gemaakt 
moeten worden, staat Marloes en 
de rest van het team voor u klaar. 
Alle problemen worden op een pro-
fessionele manier aangepakt. 

De vijf praktijken samen hebben een 
zeer toepasselijke website in het leven 
geroepen: www.makkelijklopen.nl. Op 

die site staat alle informatie te vin-
den die nodig is. Een belangrijk on-
derdeel is het hoofdstuk vergoeding. 
Bijna alle zorgverzekeraars vergoe-
den podotherapie in zijn geheel of 
gedeeltelijk in een aanvullend pak-
ket. www.makkelijklopen.nl geeft 
perfect de samenwerking weer tus-
sen de verschillende praktijken. Ze 
laten zien dat een bundeling van 
krachten werkt. Professionaliteit en 
vakmanschap komen samen.  

& WelzijnZorg

BIANCA VAN THIENEN
BEL 06-24331743 OF 

MAIL INFO@BALANSINMIJNGEWICHT.NL
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Ondernemersvereniging BtB

Kruisbestuiving voor ondernemend Rooi

Drie jongelui waren door Mariëndael 
bereid gevonden om op te treden tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van onder-
nemersvereniging BtB. Twee studenten 
van MIK, Frank van Schijndel (piano en 
zang) en Wes Tempelaars (gitaar), lie-
ten samen met Roxanne Wesel (zang) 
horen dat niet alleen ondernemend 
Rooi over talenten beschikt. De onder-
nemers luisterden ademloos. Na drie 
nummers wist voorzitter Arent van Dijk 
hen een extra toegift te ontfutselen.

Uiteraard werd even teruggeblikt, alvo-

rens op de toekomst in te gaan. Voor-
zitter Arent van Dijk memoreerde de 
gemeentelijke herindeling en de ont-
wikkelingen rondom AgriFood Capital. 
Volgens hem worden de meningen 
hierover nog erg verdeeld weergege-
ven, maar wordt er hard gewerkt hier 

in 2014 gestructureerd vorm aan te 
geven. Ook voorzitter Belangenvereni-
ging Bedrijventerreinen Nijnsel en De 
Kampen (BBN+K), Ruud van de Laar 
ziet de toekomst rooskleurig in. 

BtB gaat de komende tijd inzetten op 
twee nieuwe speerpunten: verbinden 
en inspireren. In samenwerking met 
BtB, starterscollectief en Ondernermers 
Adviespunt ZZP is de Ondernemers 
Academie opgezet met het doel onder-
nemers te versterken. Mede-initiatief-
nemers Henk van de Pas en Arne van de 
Wijdeven noemden het kruisbestuiving: 
Voor ondernemers, door ondernemers.

Ook in Mariëndael zelf wordt stevig aan 
de toekomstweg getimmerd. Voorzitter 
Gijs van der Wilt vertelde trots over de 
Tech Werkplaats waarmee het centrum 
een bijdrage gaat leveren aan het tech-
nisch onderwijs van vijf Rooise basis-
scholen. Alvorens de technieklokalen 
te bekijken, luisterden de ondernemers 
ademloos naar de getalenteerde stu-
denten van MIK. Over kruisbestuiving 
gesproken…

Tijd om winkel binnen te voltooien
Nieuwe pand Bike Center Rooi deze 
week opgeleverd

Komende week wordt het nieuwe 
pand van Bike Center Rooi opgele-
verd. Dat betekent dat dan de grove 
werkzaamheden zijn voltooid. De 
parkeerplaats komt weer vrij, want 
de buitenkant is dan helemaal af. 
Maar ze zijn nog lang niet klaar, 
want het is vervolgens tijd voor de 
tweede beproeving. De binnenkant 
moet worden ingericht en dit zal 
door de werknemers van de zaak 
worden gedaan. 

“Gelukkig werken er een aantal 
technische mensen bij ons”, zegt 
eigenaar Jeroen Voorbij. “Hierdoor 
hebben we de mogelijkheid om alles 
aan de inrichting zelf te doen. Het 
is spannend om dingen op papier te 
zetten en ze vervolgens in werkelijk-
heid te zien als het af is. Ik denk dat 
we vooral in het begin nog heel veel 
zullen schuiven met de spullen, om-
dat we alles perfect willen hebben 
staan.”

Hoe de nieuwe winkel precies wordt 
ingericht, wilde Jeroen nog niet 
kwijt. “Dat is nog een verrassing”, 
licht hij toe. “De ramen worden af-
geplakt, zodat niemand naar binnen 
kan gluren. Ik kan wel garanderen 
dat de klanten het een welkome ver-
andering zullen vinden. De kleuren 
zullen grotendeels hetzelfde blijven 
en de bekende zwart-witposters 
worden uit het oude pand meege-
nomen. Het is vertrouwd en nieuw 
tegelijk.”

De werkplaatsruimte, het magazijn 
en het toilet zijn inmiddels af. De 
kantine moet nog van vloerbedek-
king worden voorzien. De wanden 
krijgen nog een kleurtje en er moet 
nog het één en ander aan het pla-
fond worden gedaan. De fietsen ko-
men mooi samen met de bijpassen-
de artikelen merk bij merk te staan. 
“We zijn overigens premiumdealer 
van Cube geworden. Dat is op dit 
moment de marktleider in de fiets-
wereld en wij mogen de klanten een 
grote hoeveelheid uit de catalogus 
aanbieden. Tot slot gaan we werken 
met een testcenter, waardoor klan-
ten een weekend lang een fiets mo-
gen testen om te ontdekken wat het 
beste bij hen past.” De verhuizing 
komt de klanten van Bike Center 
Rooi goed uit. De winkel wil - om 
het zichzelf makkelijker te maken - 
zoveel mogelijk fietsen en spullen 
kwijt.  

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41
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Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

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

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

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

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

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

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049

Vraag je Primera
Spaarpas aan!

Steeds meer jeugd kiest voor wetenschap

Betavakken zijn al lang niet suf meer

Biologie, scheikunde, wiskunde of na-
tuurkunde. Vroeger kozen alleen de 
echte ‘nerds’ voor deze vakken. Bèta 
was niet hip. Misschien wilden leer-
lingen er soms wel voor kiezen, maar 
durfden ze niet. Bang voor weerstand 
van leeftijdsgenoten. Tegenwoordig 
ligt het anders. De Bètavakken zijn 
‘sexier’ geworden en hebben een an-
dere invulling gekregen. Ook het Elde 
College in Schijndel biedt een zeer in-
teressant Bètapakket met Science.

Natuurlijk omvatten  Bètavakken ook 
taaie kost, maar is dat bij andere vak-
ken zoals Duits of Geschiedenis niet 
zo dan? Vind eerst maar eens uit waar 
je echte interesses liggen en duik er 
dan met volle overgave in. Als je weet 
dat je er goed in bent dan wordt het 
plotseling heel interessant om je te 
buigen over scheikundige of natuur-
kundige vraagstukken. Anita Beeftink 
is teamleider op het VWO aan het 
Elde College in Schijndel. Ze weet pre-
cies aan te geven waarom Bètavakken 
vandaag de dag juist ‘cool’ zijn om te 

kiezen. “Bèta is al lang niet meer saai. 
Tegenwoordig is het steeds meer sci-
ence gericht. Ook op tv zie je de laat-
ste jaren meer en meer programma’s 
die met wetenschap bezig zijn. Op 
het Elde zijn veel leerlingen bezig met 
het uitvoeren van allerlei interessante 
proeven.”

Sinds 2009 is het Elde College een 
Universumschool. Dat houdt in dat 
vanaf toen meer financiële ruimte is 
gecreëerd om de Bèta-activiteiten van 
HAVO/VWO verder te ontwikkelen. 
De ingeslagen weg leidt tot een stij-
ging van het aantal leerlingen dat kiest 
voor een exact pakket . Ook meisjes 
worden daarin gestimuleerd. De laat-
ste jaren zie je een stijging, die de 
schoolleiding verder wil uitbouwen. 
Dat wenst vooral ook de hele sector, 
want die schreeuwt om capabele vak-
lui. Beeftink: “Om te laten zien dat 
werken in Bèta en techniek niet meer 
zwaar en hard is, hebben we contact 
gelegd met afgestudeerden en bedrij-
ven uit die sector. Zo is het Elde Col-

lege een Jet-Net-school. Dat houdt in 
dat het gekoppeld is aan een bedrijf in 
de buurt waar het dan projecten mee 
doet. Wij zijn gekoppeld aan Van der 
Lande in Veghel. De leerlingen gaan 
daarheen, krijgen uitleg over het be-
drijf en voeren nu voor hen onder-
zoeken en proeven uit. De leerlingen 
zijn razend enthousiast.” Zo wordt 
duidelijk dat Bèta vandaag de dag veel 
breder is. Het kan een vleugje psycho-
logie bevatten of zich richten op duur-
zaamheid en een economische kant 
hebben. Bètaleerlingen leren vandaag 
de dag analytisch denken en ontwik-
kelen onderzoeksvaardigheden. Dat 
klinkt al een stuk beter dan suffe som-
men maken, hoewel je daar natuurlijk 
ook slimmer van wordt.

In de onderbouw van het vwo staat 
het vak ‘Science’ op het programma, 
dat ook naar de bovenbouw wordt 
uitgebreid.  Een nieuwe ontwikkeling 
die prima uitpakt voor de jonge leer-
lingen, want zo worden ze nog beter 
voorbereid op een universitaire studie.  
Leerlingen uit groep 8 die naar het 
vwo op het Elde willen,  kunnen zich 
aanmelden voor een proefles Science 
op woensdag 22 januari, 29 januari of 
19 februari.

Renoveren 
vanaf 

de eerste paal 
tot en met 

de kit 
in de ramen

 

 

t. 0413 474286

advertorial
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Vogels van de leembossen in Het Groene Woud & de Nieuwe Sovon Vogelatlas

Lezing Henk Sierdsema

De leembossen in Het Groene 
Woud zullen bij velen bekend zijn 

als een gebied 
waar je vooral 
niet moet ko-
men in het 
voorjaar: veel 
te veel muggen. 
Die grote aan-

tallen muggen zijn het gevolg van 
één van de bijzondere kenmerken 
van de leembossen: heel veel water. 

Tezamen met dat andere kenmerk 
van de leembossen, loofbossen op 
een voedselrijke bodem, levert dat 
een bijzondere dier- en plantenwe-
reld op. Die bijzondere flora en fauna 
komt uitgebreid aan bod in het boek 
‘Leembossen in Het Groene Woud; 
schatkamer van biodiversiteit’, dat 
vorig jaar is verschenen. Wat zijn nu 
die schatten, in het bijzonder op het 
gebied van vogels? Henk Sierdsema 

zal het op deze avond uit de doeken 
doen.
Na de pauze zal Henk vertellen over 
de nieuwe Vogelatlas van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Het 
veldwerk daarvoor is afgelopen jaar 
begonnen en loopt door tot en met 
2015. Het onderzoek vindt zowel 
in het broedseizoen als in de win-
ter plaats. Hoe werkt het, wat zijn 
de eerste resultaten en hoe kunt u 
bijdragen aan dit project waar dui-
zenden mensen in Nederland aan 
meehelpen? 

De lezing is op woensdag 29 januari 
bij de Handboogvereniging,  Indus-
trieweg  18 in Nijnsel,  hij begint om 
20:00 uur. Entree voor niet-leden 
€2,-. Zie www.ivnrooi.nl voor meer 
informatie.

Oud populierenbos in de Geelders 
(foto Arno Braam)

CJG geeft weer oppascursus

Jongens en meiden tussen de 12 en 
16 jaar (vanaf groep 8 b.o.) kunnen 
in februari  weer meedoen aan de 
cursus “je oppasdiploma halen”. 

De cursus bestaat uit vier avonden 
waarin je onder andere leert hoe je 
kennismaakt met ouders en kinde-
ren, informatie krijgt over veiligheid 
en verzorging van kinderen en leert 
hoe je het beste met kinderen kunt 
omgaan als ze bijvoorbeeld moeten 

eten of slapen. Met je oppasdiploma 
op zak sta je sterker en kom je mak-
kelijker aan een oppasadres!
 
De cursus vindt plaats op dinsdag 
4, 11, 18 en 25 februari 2014 van 
19.00-20.30 uur in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin “ 
CJGgeeftantwoord”, inlooppunt
Sint-Oedenrode, Odendael 1,
5491CT Sint-Oedenrode. 
De cursusleidsters zijn Esther Flos 
Tineke Stolk.

Heb je nog vragen of wil je je aan-
melden, stuur dan een mail naar 
info@cjggeeftantwoord.nl met daar-
in je gegevens of bel naar 
0800-254 00 00.

Nationale Voorleesdagen bij Kinderopvang Humanitas

Op alle locaties van Kinderopvang 
Humanitas zijn er in de week van 22 
januari tot en met 31 januari extra 
activiteiten in het kader van de Na-
tionale Voorleesdagen. 

De voorbereidingen zijn in volle 
gang bij de Kinderdagverblijf Dom-
meltoren en Kinderdagverblijf ’t 

Vonderke. Tijdens het voorleesont-
bijt op 22 januari gaan onze peuters 
van Kinderdagverblijf Dommeltoren 
naar de Odaschool om te genieten 
van het verhaal uit het prentenboek 
van het jaar 2014: Krrrr...okodil! 

Activiteiten die verder op program-
ma staan zijn  het schrijven van een 

zelfgemaakt liedje, poppentheater,  
creatief bezig zijn met krokodillen en 
veel voorlezen uit het boek Krrrr…
okodil!  Ook onze “grote kinderen 
van de buitenschoolse opvang zul-
len uit dit boek voorlezen  aan de 
peuters.

Taalbeheersing is enorm belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen. 
Daarom besteden pedagogisch me-
dewerkers spelenderwijs aandacht 
aan het vergroten van de woorden-
schat en het ontwikkelen van taal-
gevoel. Dit helpt kinderen om de 
wereld steeds beter te begrijpen en 
hun ervaringen te delen met ande-
ren. Met een goede woordenschat 
kunnen kinderen gemakkelijker dui-
delijk maken wat er in hen omgaat 
(emoties, gebeurtenissen, wensen 
en gedachtes).

Kinderopvang Humanitas wil dat 
kinderen vooral ook veel plezier be-
leven aan taal: aan het (voor)lezen 
van boeken, het zingen van liedjes, 
het spelen met woorden en klanken. 
Dat zorgt voor een positieve invloed 
op de taalontwikkeling en het leren 
lezen en schrijven op school.

Projectgroep Herman Rademaker 
voor het eerst bijeen

Zaterdagmorgen kwam voor het 
eerst de projectgroep ‘Herman 
Rademaker’ samen in het ‘Gele 
huis’ aan het Cathalijnenpad.

Deze groep, een klankbordenwerk-
groep, was op initiatief van de kin-
deren van Herman Rademaker en 
Riet Meijs (voorzitter Roois Kultuur 
Kontakt) in het leven geroepen om 
het werk en gedachtegoed van Her-
man Rademaker te waarborgen.

Herman Rademaker (1924) woonde 
in deze unieke woning met atelier. 
Hij was ruim 20 jaar docent aan de 
academie voor industriële vormge-
ving in Eindhoven. Ook was hij be-
trokken bij de eerste bouw van de 
TH en was hij ontwerper (designer) 

bij het Van Abbemuseum in de tijd 
van directeur Edy de Wilde. Ook 
schilderde en tekende hij en maakte 
hij beelden. In 1986 ontwierp hij 
deze woning. Kortom, een veelzijdi-
ge kunstenaar. Zijn bekendste werk 
“12 Zonnepoorten “ staat nu tijdelijk 
in de raadszaal van onze gemeente.
De projectgroep bestaat uit vrien-
den, oud leerlingen, kunstenaars en 
familie, mede ondersteund door de 
gemeente, RKK en Cultureel Erfgoed 
en probeert nu het werk en gedach-
tegoed van deze Rooise briljanten 
kunstenaar veilig te stellen.

Herman Rademaker

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Wij gaan verhuizen

SALE!!!
ivm aanstaande verhuizing naar de Hertog Hendrikstraat

ALLES MOET WEG!

Volop 
korting op 

2013 
modellen

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

 Kinder� etsen: alle 2013 modellen...€  100.- korting op adviesprijs...nu of nooit!!!!
Dit geldt NIET voor de modellen uit 2014.

ALLES MOET WEG!

Trek Copenhagen: 
degelijke school/stads� ets 
met dragers voor en achter,
 3 versnellingen, anti lek 
banden van € 499.- 
voor € 425.- 
(leverbaar in meerdere kleuren)

Sparta B1: Degelijke, 
sportieve � ets met de 
beroemde Boch motor: goed 
voor 100km+ � etsplezier, 
oliedruk remmen, lage instap, 
moderne vormgeving. 
van € 2499.- nu 
voor € 2099.-

Batavus Nice 7: 
� jn rijdende stads� ets/school-
� ets met 7 versnellingen van 
Shimano Nexus. 
Veel � ets voor weinig geld! 
van € 649 nu 
voor € 549.-

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

Thema-avond over ‘bijzondere kinderen’

Graag nodigt Welzijn De Meierij u 
uit voor een thema-avond over ‘bij-
zondere kinderen’. Onze Steunpun-
ten Vrijwilligerswerk hebben zich 
voorgenomen om tweemaal per 
jaar een thema-avond te organise-
ren. De laatste avond ging over de 
collectieve vrijwilligersverzekering. 
Meer dan 100 personen lieten zich 
informeren over dit onderwerp.

Deze keer nodigen wij u uit om deel 
te nemen aan een thema-avond 
over ‘bijzondere kinderen’.
We werden op het idee gebracht 
door een sportvereniging, die aan-
dacht vroeg voor kinderen die met 
een zogenaamd ‘rugzakje’ komen 
en bijvoorbeeld ADHD hebben. Wij 
hebben besloten om te spreken 
over ‘bijzondere kinderen’. Trainers 
en begeleiders van verenigingen en 

stagebieders doen hun uiterste best 
om hier zo goed mogelijk mee om 
te gaan. Er is behoefte aan informa-
tie over hoe met sommige situaties 
om te gaan en welke handvatten er 
zijn om de lessen nog beter te laten 
verlopen. Er is een concrete vraag: 
zou het mogelijk zijn een informa-
tieavond te organiseren voor onze 
trainers en mogelijk ook trainers van 
andere verenigingen?

Het is van belang dat iedereen kan 
deelnemen aan maatschappelijke 
activiteiten, of dat nu bij een sport-
vereniging, bij scouting of anders-
zins is. Uitleg over waarom mensen 
op een bepaalde manier reageren 
kan ertoe bijdragen dat organisaties 
daarmee beter kunnen omgaan. 

Wij geven daarom graag gehoor 
aan deze oproep en nodigen u uit 
om aanwezig te zijn bij deze the-
ma-avond op donderdag 30 janu-
ari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur 
in Odendael, Odendael 3 in Sint-
Oedenrode.

Op deze avond zullen deskundigen 
aanwezig zijn, die uitleg geven over 
diverse vormen van ‘probleemge-
drag’ en wat dat voor u én voor het 
betreffende kind betekent. Daar-
naast geven zij u tips en handvatten 
over het omgaan met deze kinderen.

Om een idee te hebben van hoe-
veel mensen we mogen verwachten, 
verzoeken wij u om u vooraf aan te 
melden. Graag vernemen wij van 
u de naam van uw organisatie, het 
aantal personen dat aanwezig zal 
zijn, de namen van die personen, 
contactgegevens van uw organisa-
tie en vragen en aandachtspunten 
waarvan u vindt dat deze zeker aan 
bod moeten komen op deze avond.

Wij zien uw aanmeldingen en even-
tuele vragen graag uiterlijk 19 janu-
ari tegemoet. U kunt reageren naar 
Gerry Jochems of Gerard Luijten: 
Welzijn De Meierij, 
Postbus 219, 5480 AE  Schijndel,
 steunpunt@welzijndemeierij.nl, 
073 – 544 14 00.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Verkeer

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 30 januari a.s.  
De vergadering begint om 20.00 uur. 

Op de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komen de volgende on-
derwerpen voor:
•  vaststelling tactische keuzes transities 

AWBZ en Jeugdzorg
•  vaststelling transitiearrangementen 

voor de regio Brabant Noordoost
•  vaststelling milieu- en duurzaamheids-

programma 2014
•  aanpassing bestemmingsplan Sint- 

Oedenrode-Oost aan uitspraak Raad van 
State

•  mandaatverlening aan B&W i.v.m. kader-
nota’s gemeenschappelijke regelingen

•  vaststelling Verordening Basisregistratie 

Personen
•  vaststelling 1e wijziging verordening 

OZB 2014
•  inrichtingsplan fietspad Bobbenagelseweg

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht 
over genoemde agendapunten mogelijk. 
Iedereen die gebruik wil maken van het 
spreekrecht dient dit ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering te mel-
den bij de griffier (tel. 0413-481911) of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 - 
12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders
gemeente Sint-Oedenrode

De burgemeester en het college van bur-
gemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode, ieder voor zo-
ver de bevoegdheid reikt, hebben op 14 
januari 2014 besloten tot aanwijzing van 
toezichthouders op grond titel 5.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht, alsmede op 
artikel 5.1 en 5.10, lid 3 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, artikel 
34, lid 2 van de Wet op de kansspelen, en 
artikel 75 van de Huisvestingswet de toe-
zichthoudende bepalingen in gemeente-
lijke verordeningen.

De aangewezen medewerkers van de ge-
meente Sint-Oedenrode, alsmede de me-
dewerkers van de gemeenschappelijke re-

geling Omgevingsdienst Brabant Noord, de 
medewerkers van de Brandweer Brabant 
Noord en de  toezichthouders van water-
schap De Dommel en waterschap Aa en 
Maas  krijgen hierdoor toezichthoudende 
bevoegdheden toegekend in het kader van 
voornoemde wetten en verordeningen. 

Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag 
na deze bekendmaking in werking. Met de 
inwerkingtreding vervalt het aanwijzings-
besluit van 7 februari 2012. U kunt het 
aanwijzingbesluit vinden op de website 
van de gemeente.
Daarnaast kunt u het aanwijzingsbesluit 
gedurende 6 weken inzien op gemeente-
huis tijdens openingstijden.

Wegafsluiting Bremhorst
Vanwege de aanleg van 2 voetgangers 
oversteekplaatsen en hemelwaterrio-
lering wordt de Bremhorst in week 5 
(maandag 27 januari tot en met vrijdag 
31 januari) gedeeltelijk afgesloten voor 
alle verkeer. De werkzaamheden houden 
verband met de aanleg van de nieuwe par-
keerplaats aan de Bremhorst. De afsluiting 
geldt vanaf de Zwembadweg tot de ingang 
van het tennispark.

Om de sportclubs en bedrijven ter plaat-
se bereikbaar te houden voor publiek en 
hulpdiensten worden de palen die in de 
Paardebloem staan tijdelijk verwijderd. 
De sportclubs en bedrijven zijn dan be-
reikbaar via de Schootsedijk en de Paar-
debloem. Via het Platform Sportpark 

Kienehoef wordt verzocht om zoveel als 
mogelijk per fiets naar de sportclubs/be-
drijven te komen.

Het werk is afhankelijk van de weersom-
standigheden en kan als gevolg daarvan 
langer duren.

Wegafsluiting Carthuizerweg
Het fietspad Carthuizerweg zal afgesloten 
zijn van maandag 27 januari t/m maandag 
03 februari in verband met vellings werk-
zaamheden. 
Het fietspad gedeelte tussen Olland en 
Liempde is tussen 08.00 uur en 16.30 uur 
afgesloten voor alle weggebruikers inclu-
sief voetgangers. Voor vragen kunt u bel-
len met (0413) 481 911.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Pad tussen  ------ 09-01-2014 Kappen 3 eiken
Paardenbloem 
en Zonnedauw 
Van Homberghlaan ------ 06-01-2014 Kappen 11 elzen en 5 linden
ongen.
Sortestraat 10 5298 NK 13-01-2014 Verzoek ontheffing bestemmingsplan
Bolle Akkers 10 5491 NT 08-01-2014 Vestigen trimsalon
Buizerd 11 5492 PJ 20-12-2013 Plaatsen dakkapel
Eversestraat 55 5491 SR 08-01-2014 Bedrijfswoning in gebruik nemen 
   als plattelandswoning
(Rectificatie ivm huisnr.)
Vresselse Akkers 3a 5491 PG 24-12-2013 Definitieve situering paardrijbak en
   verkleinen paardenpension 
Heuvel 32 5492 AD 18-12-2013 Wijzigen gevelpui
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Houtsestraat 17 5492 TM 20-01-2014 Gewijzigd uitvoeren aan- en tussenbouw
 
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Huisakkerweg 16 5492 TK  Tijdelijke bewoning bijgebouw
    Huisakkerweg 18
Erica 10 5491 VR  Tijdelijk plaatsen woonunit

Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
23 januari 2014 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Ollandseweg 115c 5491 XA  Het realiseren van een bodem-
   energiesysteem bij een woning. 

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Mgr. Bekkersplein 6b 5491 EB 14-01-2014 Exploitatievergunning Horeca
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Inzameling oud papier
Zaterdag 25 januari
•  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 10.30 uur; 

Maandag 27 januari
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 

in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 
Eerschot, Rooise zoom, Haverland, De 
Hoef en Centrum vanaf 18.30 uur

Woensdag 29 januari 
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur;

•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-
ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens winter-
tijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Oproep aan alle burgers!!

Minder vervuiling in oud papier is no-
dig voor meer en beter hergebruik!
Regelmatig is oud papier vervuild. De 
opbrengst is lager op het moment dat 
papier vervuild is. Daarom doet de ge-
meente een beroep op alle burgers: “on-
derstaande materialen horen niet thuis 
tussen het oud papier”:
Plastic folie, plastic tasjes, drankkartons, 

diepvriesverpakkingen, pizzadozen, 
koffiefilters, piepschuim, toiletpapier, 
luiers, ordners

Voorkom zwerfafval
Woont u in een wijk waar het papier huis 
aan huis wordt opgehaald, biedt dan het 
papier gebundeld of in gesloten dozen 
aan.

Oproep: Groenafval voor de milieustraat goed scheiden!
Groenafval bestaat uit verschillende 
soorten tuinafval, zoals snoeihout, bla-
deren, takken en gras. U kunt dit groen-
afval gratis kwijt bij de milieustraat aan 
de Eversestraat. Om het groenafval op 
de juiste manier te kunnen verwerken, is 
voor elke soort een aparte losplaats op 
de milieustraat.

Wat is snoeihout? 
•  Takken en stammen, eventueel met blad.
•  Bomen en struiken, inclusief stobben 

(zonder zand).
•  Maar geen coniferen of overig groen-

afval.

Wat is overig groenafval?
•  Gras, bladeren, naaldhout, graszoden 

(zonder zand).
• Geen snoeihout, maar wel coniferen

Let op: groenafval mag nooit vervuild 
zijn met de volgende stoffen:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, meta-

len, touw, nylon, etc. 
•  Behandeld hout (geverfd, verlijmd of 

geïmpregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

riaal, olie/vet, chemicaliën, asbest, etc. 

Vervuild afval wordt afgekeurd en zorgt 
voor onnodige kosten.

Wieneke en Desiree

Gasten gelukkiger maken!...
dat is ons Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Wijkcontroles in de strijd  
tegen woninginbraken
Sint-Oedenrode - De aanpak van 
woninginbraken is één van de speer-
punten van de politie. In 2013 is het 
aantal woninginbraken in Sint-Oe-
denrode gestegen ten opzichte van 
het jaar daarvoor. In de opsporing 
wordt alles uit de kast getrokken om 
woninginbrekers achter de tralies te 
krijgen. 

Daarbij proberen we burgers zoveel 
mogelijk te informeren en bewust te 
maken van hun eigen rol als het gaat 
om het voorkomen van woninginbra-
ken. Enkele jaren geleden startten we 
met het houden van wijkcontroles. 
Al snel gingen burgervrijwilligers ons 
daarbij helpen. Met name die actieve 
wijkbewoners spelen een grote rol bij 
het wijzen van hun buurtgenoten op 
die eigen verantwoordelijkheid.

Burger mee op wijksurveillance
De politie zet geselecteerde burger-
vrijwilligers in bij surveillances in wij-
ken. Onder supervisie van enkele po-

litiemensen surveilleren zij te voet, op 
de fiets of misschien zittend op een 
bankje, zowel opvallend als onopval-
lend in een wijk. Hun primaire taak is 
het signaleren van inbraakgevoelige 
situaties bij woningen en herkennen 
van verdachte situaties. Zij weten 
welke auto niet in de straat thuis-
hoort of wie er misschien op vakan-
tie is. De burgersurveillanten staan in 
directe verbinding met politiemensen 
in de buurt.

Controle Boskant en Cathalijne
Op donderdagavond 16 januari zijn 
in Boskant en in de wijk Cathalijne 
controles gehouden. De beide wijk-
agenten van Sint-Oedenrode zijn 
samen met 2 collega’s en 6 burger-
vrijwilligers de wijk ingegaan. Hieruit 
is gebleken dat met name de inwo-
ners van Boskant de gastvrijheid 
hoog in het vaandel hebben staan. 
Van ongeveer 75% van de gecon-
troleerde woningen bleek de poort 
en/of achterdeur niet afgesloten te 
zijn. Ook zo’n 20 auto’s waren niet 
afgesloten. In de auto’s werd meer-

dere malen gereedschap en zelfs een 
navigatie-systeem aangetroffen. Op-
vallend was dat in de wijk Cathalijne 
het aantal afgesloten poorten, deu-
ren en autoportieren veel hoger lag 
dan in Boskant. In een woning waar 
niemand thuis was, stond een laptop 
open en ingeschakeld op de salonta-
fel. Vanaf de straatzijde was dit dui-
delijk zichtbaar. De meeste inwoners 
reageerden zeer positief op de con-
troles.

Alarmsysteem
Een bewoner had een eenvoudige, 
maar zeer effectief alarmsysteem. Hij 
had een blikje op zijn poort gezet. 
Toen de poort geopend werd, viel 
het blikje naar beneden, wat het no-
dige geluid veroorzaakte. Een alarm-
systeem of beveiliging hoeft dus niet 
altijd duur te zijn!

Inbraken
Het jaar is pas 2 weken oud, echter 
werd er in Sint-Oedenrode al 5 keer 
ingebroken in een woning, dan wel 
werd hiertoe een poging gedaan. 
In 2013 is in de gemeente Sint-
Oedenrode 75 maal een (poging) 
woninginbraak gepleegd. Voor de 
het aantal inbraken bij u in de wijk 
kijkt u op Misdaad in Kaart

Oproep aan inwoners
De politie doet ook een oproep aan 
alle inwoners om mee te helpen bij 
het voorkomen van woninginbraken. 
Bewoners worden opgeroepen ver-
dachte personen, vreemde auto’s of 
situaties die zij niet vertrouwen direct 
te melden bij de politie via 112.

Daarnaast kunnen burgers preven-
tieve maatregelen nemen zoals het 
zorgen voor degelijk hang- en sluit-
werk en de woning goed afgesloten 
achterlaten als zij weggaan. Voor tips 
en informatie over het offensief in de 
strijd tegen woninginbrekers kunt u 
terecht op de speciale website wo-
ninginbraak.

Verdachte winkeldief HEMA 
aangehouden
Op vrijdagavond om zes uur werd 
er bij HEMA Sint-Oedenrode een 
winkeldief op heterdaad betrapt. 
De 50-jarige man uit Helmond had 
voor meer dan tweehonderd euro 
aan artikelen in zijn tas gestopt en 
probeerde op de fiets weg te ko-
men. Een oplettende medewerkster 
deed samen met andere getuigen 
een poging hem tegen te houden, 
maar werd grof weggeduwd. Hier-
bij scheurde de tas en vielen er ver-

scheidene gestolen goederen op de 
grond. Inmiddels is de man door de 
politie aangehouden en volgt er bin-
nenkort een rechtszaak.

Gestolen vrachtwagen 
gevonden
Zondagmorgen werd er een vracht-
wagen met minigraver aan de Hei-
Eind gestolen. Het voertuig stond 
achter een hek geparkeerd, maar dat 
was doorgeknipt. Een dag later werd 
de vrachtwagen intact teruggevon-
den op Oirschot. Er loopt nog een 
onderzoek naar de daders en hoe de 
wagen daar terecht is gekomen.

Inbraak tankstation 
Eerschotsestraat
In de nacht van zondag op maandag 
vond er een inbraak plaats bij het 
tankstation aan de Eerschotsestraat. 

De politie ging er met meerdere au-
to’s op af en trof een vernielde ruit 
aan. Eenmaal binnen bleek dat er 
sigaretten waren meegenomen. De 
agenten zagen in de verte nog een 
auto wegrijden, maar konden deze 
niet meer op tijd staande houden. De 
bewakingscamerabeelden worden 
bekeken en er loopt een onderzoek 
naar de daders. 

Hallo hondenliefhebbers,       

Ja, ik ben trots ben op de gemeente, omdat ze naar mijn verhaal geluis-
terd heeft. Dat ze het nut en het belang van een Hoog Omheinde Hon-
denspeeltuin ook inziet, omdat honden nou eenmaal de behoefte hebben 
om lekker vrij te rennen en stoeien met andere viervoeters. Voor sommige 
hondenbezitters kunnen hondenspeeltuinen de enige mogelijkheid zijn 
om te socialiseren met andere mensen en honden.

Wat we willen bereiken is dat u met uw viervoeter graag naar de om-
heinde hondenspeeltuin gaat, omdat het er veilig is. Ook hebben andere 
mensen zo minder overlast van ontlasting op paden en grasveldjes blijven 
schoner voor spelende kinderen. Ik heb al eerder een oproep gedaan en 
daar positieve reacties op gehad. Het was toen nog maar een idee maar 
nu kunnen we het ook echt gaan realiseren. Maar niet zonder uw hulp. 
Dus hondenliefhebbers, hier hebben we geld voor nodig.

Met een grote groep is het betaalbaar en gaan we bouwen aan dit zeer 
leuke plan. De gemeente heeft gezegd mee te willen denken als ik genoeg 
manschappen en middelen weet te regelen. Ik hoop op handige mannen 
en  vrouwen om de hekken en misschien wat behendigheidstoestellen te 
plaatsen. Leuk voor iedere hond, maar zeker ook voor degenen die bezig 
zijn met Agility (hondensport)  en daar kunnen oefenen.  

Laten we ook een goed voorbeeld zijn voor andere gemeentes. Met een 
grote groep is het betaalbaar en wil ik gaan bouwen aan dit zeer leuke 
plan. Contact opnemen kunt u met mij als u het plan ook de moeite 
waard vindt.

Marja van Dalen
Kloosterdreef 3
mvandalen56@hotmail.nl

Lezerspodium....
Door: Marja van Dalen

Ook ruime keus in accessoires en behang

Formido breidt verfassortiment uit met Wijzonol

Formido Sint-Oedenrode heeft een 
enorme verfafdeling. Klussers en 
schilders weten de weg naar de 
bouwmarkt aan de Eerschotsestraat 
daarom goed te vinden. Nu een be-
kende verfwinkel is gestopt heeft 
Formido haar assortiment uitge-
breid, onder andere met het beken-
de merk Wijzonol. Een extra reden 

om naar Formido te gaan.

Wijzonol is een hoogwaardige verf-
soort. Eén van de meest professio-
nele merken die wordt gebruikt in de 
bouw. Het is een mengverf en bouw-
markt Formido kan alle kleuren zelf 
mengen. Daar heeft het de juiste ap-
paratuur en kennis voor. Een andere 

uitbreiding is de ruimere keuze in 
producten van Hermadix. Hermadix 
heeft de allerbeste buitenbeits. Met 
het oog op het voorjaar is dat handig 
om te weten. Behalve de verfcollectie 
is ook de collectie accessoires uitge-
breid. Wist u bijvoorbeeld dat For-
mido de Copenhagen Gold en Anza 
viltrollers in huis heeft? Het zijn de 
meest hoogwaardige kwast en roller 
die er bestaan. Niet alleen voor verf 
en verfbenodigdheden bent u bij For-
mido op het juiste adres. Ook als u 
een goede en ruime keuze wilt in be-
hang is het slim om bij de bouwmarkt 
binnen te lopen. Er is een keuze uit 
meer dan 75 behangboeken. In deze 
boeken is een ruime keuze diverse 
soorten behang te vinden. Vraag ver-
der eens naar het assortiment raam-
folie en tafelzeil.

Sleutelservice
Formido heeft het al jaren, maar we 
willen u er nog even op attenderen. 
De bouwmarkt heeft een uitsteken-
de sleutelservice met keuze uit ruim 
500 verschillende soorten lopers. 
Ook op het gebied van het beveili-
gen van ramen en deuren kan For-
mido het juiste advies geven.

advertorial

Collecteweek Hersenstichting gaat van start
Op 27 januari a.s. gaan in heel 
Nederland 14.000 enthousiaste 
collectanten op pad om geld in 
te zamelen voor mensen met een 
hersenaandoening. Eén op de vier 
Nederlanders wordt in z’n leven 
getroffen door een hersenziekte 
zoals beroerte, depressie, demen-
tie, parkinson of een hersentumor. 
Ook jonge kinderen blijven niet 
gespaard van hersenziekten. Nog 
steeds ontbreekt de kennis om deze 
hersenaandoeningen beter behan-
delbaar en geneesbaar te maken. 

Hersenaandoeningen hebben vaak 
zeer ingrijpende gevolgen voor het 
totale functioneren. Als er iets mis 
gaat in de hersenen kunnen vitale 
lichaamsfuncties falen, wordt het 
denkvermogen aangetast, worden 
bewegingen gestoord of kan het ka-
rakter veranderen. 

Directeur Peter Schoof: ‘Wij willen 
actief bijdragen aan gezonde her-
senen in Nederland.  Ik ben ervan 
overtuigd dat wetenschappelijk on-
derzoek binnen niet al te lange tijd 

voor doorbraken gaat zorgen, die 
leiden tot genezing van hersenziek-
ten. Een beter begrip van hersenen 
en hersenaandoeningen kan leiden 
tot betere diagnoses en behan-
delingen. Dat biedt hoop voor de 
toekomst. Daarom vindt de Hersen-
stichting het zo belangrijk om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen. Ieder-
een kan ons helpen die doorbraken 
mogelijk te maken’.

De Hersenstichting wil tijdens deze 
collecte vooral aandacht besteden 

aan kinderen met een hersenziekte. 
Hersenaandoeningen hebben desas-
treuze gevolgen voor de ontwikke-
ling van kinderen.  De Hersenstich-
ting wil dat deze kinderen kunnen 
herstellen. Geld voor wetenschap-
pelijk onderzoek is daarvoor hard 
nodig.

De Hersenstichting vraagt het pu-
bliek om de collectant niet in de kou 
te laten staan. Giften kunnen ook 
overgemaakt worden via 
www.hersenstichting.nl.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

 't is nu tijd voor 
een winterbeurt
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22 januari            
Lourdes-infoavond, parochiezaal 
Nijnsel 19.30-21.00 uur
Bijeenkomst koorbesturen
20.00-21.30 uur

23 januari            
Bloemsier- en schoonmaakgroep                                                                                          
14.00-15.30 uur

26 januari            
Peuterviering, Genoveva Breugel                                                                                         
09.30-10.30 uur
Peuterviering, De Goede Herder
11.00-12.00 uur

27 januari            
Mogelijkheid tot pastoraal ge-
sprek, Odendael                                                                
13.30-17.00 uur
Overleg Zonnebloem
19.30-21.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

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

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

Kom dan en deel mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Lezing in het kader van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de Christenen
Geloof in de publieke ruimte; het 
publieke belang van religie. Hier-
over gaat de 5e lezing van de 
Eenheid. Lezingen van de Eenheid 
worden georganiseerd in het kader 
van de Gebedsweek voor de Een-
heid van de Christenen door het Bis-
dom ’s-Hertogenbosch en de Classis 
’s-Hertogenbosch van de Protestant-

se Kerk. De lezing vindt plaats op 
donderdagavond 23 januari 2014 in 
’s-Hertogenbosch. Inleiders zijn Eric 
Borgman en James Kennedy. Meer 
over deze interessante inleiders en 
over de lezing leest u op de website 
van onze parochie.

Manon van den Broek

Uitnodiging
Onze bisschop, Mgr. Hurkmans, zal in 
de maand februari ons dekenaat Sint-
Oedenrode/ Veghel bezoeken. Hij start 
zijn bezoek in onze parochie. Van 1 tot 
7 februari bezoekt hij instellingen, be-
drijven, werkgroepen en personen in 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel die 
op een of andere wijze met onze paro-
chie verbonden zijn. De bisschop wil op 
deze manier een indruk krijgen van het 
leven in een ‘nieuwe’ parochie. 

Graag wil de bisschop ook parochia-
nen, en de vele vrijwilligers die onze 
parochie kent ontmoeten en kennis 
nemen van wat hen beweegt. Daartoe 
hebben we drie ‘ontmoetingen’ met de 
bisschop georganiseerd in deze week. 
Voor deze ontmoetingen nodigen wij u 
van harte uit.
Maandag 3 februari in Boskant
9.30 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de Heilige Ritakerk in 
Boskant.
10.30 uur Ontmoeting met 
Mgr. Hurkmans in uitspanning ‘De 
Vriendschap’ in Boskant. 
Dinsdag 4 februari in Breugel
16.00 uur Ontmoeting met 

Mgr. Hurkmans in Den Bauw, Genove-
vastraat in Breugel.
17.00 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de Sint Genovevakerk in 
Breugel.
Woensdag 5 februari in Eerschot (Sint-
Oedenrode)
19.00 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de kerk van de Goede 
Herder in Sint-Oedenrode. 
20.00 uur Ontmoeting met 
Mgr. Hurkmans in de parochiezaal van 
de Goede Herder.

Tijdens deze ontmoetingen zal de bis-
schop enkele woorden spreken en is er 
vooral gelegenheid tot het stellen van 
vragen. De ontmoeting wordt afgeslo-
ten met een gezellig samenzijn, waarbij 
de bisschop ook aanwezig is.
Het is niet mogelijk in elke kern een 
ontmoeting te organiseren. U bent 
daarom allen uitgenodigd bij deze bij-
eenkomsten, ongeacht of u in de be-
treffende kern woont of kerkt.
Wij zien uit naar uw komst en hopen 
op mooie ontmoetingen.

Pastoraal Team parochie Heilige Oda

Van de pastores

Pastorale Raad opgericht
Afgelopen dinsdag is de “Pastorale 
Raad” voor de H. Odaparochie van 
start gegaan. U heeft hier al eens over 
kunnen lezen op deze pagina. Iedere 
parochie kent een bestuur: parochie-
bestuur of kerkbestuur geheten. In de 
nieuwe opzet van de parochiestruc-
tuur van ons bisdom wordt het pa-
rochiebestuur in z’n taak bijgestaan 
door de torengroepen rond de diverse 
kerkgebouwen. Bestuur en de toren-
groepen richten zich op bestuurlijke, 
materiële, financiële en beheersmati-
ge taken. Het is goed dat deze struc-
tuur nu steeds meer gaat werken en 
zichtbaar wordt. 

Vanuit het pastoraal team is er in het 
voorbije jaar echter een behoefte ge-
groeid aan een breed pastoraal over-
leg orgaan. In sommige parochies is 
een pastoraatsgroep of een parochie-
vergadering/parochieraad actief. Als 
pastoraal team hebben wij gekozen 
voor het model van de pastorale raad. 
Deze raad wil meedenken en mee-
werken aan een evenwichtig pastoraal 
plan voor de toekomst van de paro-
chie op het gebied van de katechese, 
de diaconie, de liturgie, de gezinnen, 

jongeren en ouderen.
In een tijd waarin de kerkelijke ambts-
dragers (zeker de priesters en diakens) 
schaars worden, wordt de verant-
woordelijkheid van alle gedoopten 
aangesproken  in de opbouw van de 
Kerk en het dragen van de parochie. 
Dit conform Handelingen  2, 42-47 en  
4, 32-35. 
Vanuit het pastorale team denkt  de 
pastorale raad mee over het pastorale 
beleid van de parochie naar de toe-
komst toe en wil dit ook dragen. Van-
uit alle geledingen van de parochie 
zijn betrokken parochianen gevraagd 
om zitting te nemen in deze raad. Tot 
aan de zomer komen wij een viertal 
avonden samen om een eerste inven-
tarisatie te maken.
Meer informatie over deze raad en de 
samenstelling ervan leest u op onze 
website: www.heiligeodaparochie.nl .

Mede namens de leden van het pasto-
rale team spreek ik de wens uit dat het 
werk van de pastorale raad vruchtbaar 
mag zijn voor onze parochiegemeen-
schap.

Pastoor Vincent Blom

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

 
 
 
 
 

  
 
 
 
AKTIE KERKBALANS 2014 
 
Ook dit jaar weer houden de gezamenlijke kerken in Nederland de actie 
Kerkbalans. Het motto voor dit jaar is: ‘wat is de kerk jou waard?’. Het 
doel van deze actie is om iedereen te stimuleren een financiële bijdrage te 
geven aan de parochie. Onze parochie doet aan deze actie mee, en zij 
hoopt u ook. 
 
De financiële bijdragen van de parochianen zijn voor onze parochie de 
belangrijkste bron van inkomsten. Met die bijdragen kan de parochie 
blijven functioneren. Daar komt heel wat bij kijken: voorbereiding van 
doopsel, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk en uitvaarten. Een 
goed verloop van de vieringen met alles wat daarbij komt kijken zoals 
kaarsen, bloemen, misboekjes, koren en de salariskosten voor de leden 
van het pastorale team. Te veel om op te noemen. Wij prijzen ons 
gelukkig met de inzet van vele vrijwilligers en vrijwilligsters, maar dat 
neemt niet weg dat voor onze parochie een gezond huishoudboekje meer 
dan belangrijk is. 
 
Als we allemaal meedoen aan deze actie en naar draagkracht bijdragen, 
geven we onze parochie met zijn allen toekomst. Daarom willen wij u ook 
dit jaar weer vragen om uw bijdrage. Een groot aantal parochianen draagt 
al jaren trouw een geldelijk steentje bij. Wij hopen dat u dit jaar ook uw 
bijdrage geeft aan de kerkbijdrage. Voor de toekomst en instandhouding 
van onze locale geloofsgemeenschap is uw steun meer dan nodig. Dank 
daarvoor. 
 
Bestuur parochie H. Oda 
 

 
 

 
U kunt uw bijdrage overmaken 
op rekeningnummer: (IBAN) NL48RABO 0198203462 
Parochie Heilige Oda 
www.heiligeodaparochie.nl team@heiligeodaparochie.nl 

Woensdagavond Lourdesavond
Aanstaande woensdag 22 januari vindt 
er een laatste informatieavond plaats 
over de mooie Lourdesreis van ons 
bisdom van 26 april tot 4 mei. U bent 
van harte welkom in de parochiezaal 
in Nijnsel, aan de Lieshoutseweg naast 

de kerk. Parkeren geen probleem. De 
avond begin om half acht en is om 
negen uur afgelopen. U ontvangt alle 
gewenste informatie en een antwoord 
op al uw vragen. Neem gezellig ie-
mand mee; de koffie staat klaar.

De Heer klopt aan de deur van ons hart. Hebben wij een 
bordje op de deur hangen met de tekst: 
“Do not disturb……niet storen s.v.p” ?

Paus Franciscus



Woensdag 22 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23

Kerkberichten
H. Rita Parochie Boskant

Zaterdag 25 jan. is er geen Eucha-
ristieviering.

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 25 januari
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                  

Zondag 26 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94,4 MHz)
intentie: Jopie Mekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, Bertus van 
Kroonenburg, Adri Sytsma
Zaterdag 1 februari
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

Dinsdag 4 februari
16.00 uur informele ontmoeting 
parochianen met mgr. Hurkmans in 
Den Bauw
17.00 uur Eucharistieviering met 
mgr. Hurkmans

De Goede Herder

Zaterdag 25 januari 19.00u. Eucha-
ristie met parochieel koor.
Intenties: Jan van der Heijden en 
overleden familie; Martien van der 
Kallen.
Zondag 26 januari 11.00u. Peuter- 
en kleuterviering.
13.30u Doopviering Tess Boeleman

H. Martinus Olland

Zaterdag 25 januari 17.30u.  
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Jan Hubers, Hanneke Ha-
gelaars-v.d. Kerkhof.

Martinuskerk

Zondag 26 januari 9.30u. Eucharis-
tie met het Martinuskoor.
Intenties: voor een ernstig zieke, Jo-
hanna en Harrie van Os-Vervoort, 
Jan van de Wijdeven, Piet van Rooij, 
Fien van Erp-van Zoggel, Anto-
net en Piet van den Brand-van de 
Weetering en hun zonen Albert, 
Harrie en Kees, Nelleke en Janus 
Smetsers-Hubers, Jan en Corry van 
Nunen-van Engeland, Miet Oppers-
Schepens, Sjaan en Gerard Wen-
ting-Kreté en Annemiek, Lambertus 
en Johanna de Bok-van Venrooij, 
dochter Ineke en schoonzoon Wim, 
Gerard en Jo Renders-van Lith, José 
Hulsen-Saris, Jan Kanters,Nico van 
Acht en Tonnie van Acht-van der 
Steen.

Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.

Woensdag 9.00u. Eucharistie.

Donderdag 9.00u. Eucharistie. 

Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 26 januari, 10.00 uur, Pre-
dikant Ds. Bas Stigter, Gezinsdienst.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 26 Januari om 11.00u.  
Eucharistieviering met gemengd 
koor en om 12.30 uur doop van 
Manouk v.d. Heijden.
Intenties: 
Wim Merks nms broers en zussen, 
Leo Sanders, Annie Latijnhouwers- 
Pijnenburg, Cisca van Dongen- v.d. 
Laar, Theo Vos, Leo van Erp, Piet 
Sanders, Harrie en Peter van Grins-
ven en overl. fam. van Grinsven, 
Jans v.d. Meerakker.                

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 25 januari
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 26 januari
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Josephus en Anna van de 
Ven-Vesters, Theo van Bokhoven, 
Jan van Hest, overleden ouders 
Royackers-Faassen, Jet, Margriet en 
Mia, Albert Schers.
14.00 uur: Doop Jens v.d.Zanden
Maandag 27 januari
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 29 januari
19.30 uur: Eucharistieviering

Odendael

Zondag 26 januari om 10.00 uur
Woord en Communieviering met 
Ollandse Dorpskapel
Intenties:
Nina van de Bogaart-de Korte
Overleden
Mevrouw van Erp-van Geffen

Litanie van Heilige Damiaan bij Onderonsje

De ‘Litanie van de Heilige Damiaan’ 
wordt op donderdag 30 januari bij 
het Onderonsje in het Damiaancen-
trum aan de Schijndelseweg 46 in 
Sint-Oedenrode gespeeld. Het On-
deronsje begint om 14.00 uur. 

Deze maandelijkse bijeenkomst 
voor 55-plussers is ook deze keer 
voor 1,50 euro (voor de koffie of 
thee) toegankelijk. Het toneelstuk 
‘De Litanie van de Heilige Damiaan’ 
wordt gespeeld door Hans Lakwijk. 
Hij schreef het in 2009, toen de 
Vlaamse missionaris pater Damiaan 
werd heilig verklaard. Damiaan kijkt 
in deze eenakter vanuit de hemel te-
rug op zijn leven. Wat bracht hem de 
heiligheid en wat heeft die in deze 
tijd te betekenen?

Hans Lakwijk is vrijwilliger bij het 
Damiaancentrum Nederland. In de 
vorm van een soort litanie probeert 
Hans te laten zien, dat de idealen, 

die Damiaan ertoe brachten om zijn 
leven te geven voor de melaatsen, 
de uitgekotsten van de maatschap-
pij, niet aan slijtage onderhevig hoe-
ven te zijn.

Aan de voorstelling gaat een docu-
mentaire vooraf, die de noodzake-
lijke informatie over pater Damiaan, 
zijn leven en werk, bevat. Het is het 
pleidooi, waarmee Sjef Vermasse 
succesvol Damiaan voordroeg voor 
de titel “Grootste Vlaming aller tij-
den” (2005). De film duurt 35 minu-
ten, de eenakter ongeveer 40 minu-
ten. Na afloop is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen aan de acteur.

Pianomeester Frederic Voorn laat muzikale handen 
spreken

‘Alle mensen die er niet zijn hebben 
enorm spijt’, zo waren de openings-
woorden van dit bijzondere piano-
concert en dat was ook zo. Slechts 
een dertigtal belangstellenden was 
aanwezig om van de muzikale han-

den van de pianomeester Frederic 
Voorn te genieten.

Het Roois Kultuur Kontakt had Fre-
deric Voorn uitgenodigd om op deze 
zondagmiddag in de Knoptoren een 

pianoconcert te geven. Frederic Voorn 
is op verschillende muzikale gebieden 
actief. Hij is pianist en componist en 
maakt iedere zaterdag op Radio 4 het 
goed beluisterde programma Pianis-
tenuur, dat vanaf 2012 gepresenteerd 
wordt door Paul Witteman.
Voorn dirigeert drie koren, schrijft ar-
tikelen voor diverse bladen – onder 
meer in Piano Wereld en Akkoord 
Magazine - en is bezig met een boek 
over de geschiedenis van piano’s en 
pianisten. Als pianist heeft hij veel 
concerten gegeven. Als programma-
maker bij de radio is hij sinds 1997 ac-
tief. Naast Pianistenuur, dat al vanaf 
2001 iedere zaterdag door de VARA 
wordt uitgezonden,  maakt hij ook 
nog programma’s voor de NTR, zoals 
de ZaterdagMatinee en De Bedding 
en voor de VPRO, Het Middagcon-
cert .

Op het programma stonden werken 
van J.S. Bach, 3 prelude’s, Joseph 
Haydn, -Sonate in G klein, Claude 
Debussy – Suite bergamasque, Frans 
Liszt, -Egloque uit de Annees de pe-
lerinage en na de pauze van Chopin, 
de Nocture’s en van Frank Bridge –A 
Fairy Tale Suite.

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

De Bibliotheek blijft in ons hart

Lezerspodium....

Goed nieuws voor Rooi en zeker 
ook goed nieuws voor de voor-
malige Werkgroep Martinushuis 
- Gemeenschapshuis. De Biblio-
theek wordt niet verdrongen naar 
de rand, maar blijft op haar plek in 
het hart van ons dorp. Eind goed, 
al goed? Dat hangt er nog wel een 
beetje vanaf hoe je het bekijkt.

Apotheker Ten Ham kan zeker te-
vreden zijn met zijn nieuwe aan-
winst. En ook al was Martinus niet 
de patroonheilige van de pillen-
draaiers, hij kwam wel op voor alles 
wat ziek, zwak en misselijk was.
De Bibliotheek kan zeer tevreden 
zijn omdat zij centraal, en door de 
geplande passage nog beter bereik-
baar, haar diensten kan blijven aan-
bieden. En we mogen ook blij zijn 
met de nieuwe directeur, die einde-
lijk doorgepakt heeft.
Heel Rooi kan tevreden zijn omdat 
de loop en de levendigheid in het 
centrum behouden blijven.
De Wereldwinkel is al sinds de ope-
ning zeer tevreden over haar nieu-
we onderkomen op het Kofferen.
BVT, samen met DGS de enige partij 
die de Bibliotheek niet naar Mariën-
dael wilde hebben, kan tevreden 
zijn omdat de actuele ontwikke-

lingen hen gelijk hebben gegeven.  
De CDA-fractie kan, mogelijk met 
gemengde gevoelens, constateren 
dat het onthouden van steun aan 
de commerciële verkoop een juiste 
keuze was. Zij heeft er immers een 
wethouderszetel voor opgeofferd.
De enigen die uitgesproken onte-
vreden zullen zijn, zijn de leden van 
het college en de overgebleven co-
alitiepartijen. Hun plan om met de 
verplaatsing van de Bibliotheek Ma-
riëndael nieuw leven in te blazen is 
mislukt.

Is de ex-Werkgroep ook tevre-
den? Het eindresultaat is, tegen 
de verwachting in, veel beter dan 
gevreesd, dus daar zijn wij zeker 
tevreden mee. Zó ongeveer had-
den wij het tenslotte zelf ook be-
dacht en uitgewerkt, met graag 
gegeven hulp van gerespecteerde 
en vakkundige architecten, make-
laars, financiële experts en veel an-
dere weldenkende mensen uit onze 
Rooise samenleving. 
Maar de route ernaar toe was frus-
trerend, onnodig ingewikkeld en de 
financiële voordelen voor de ge-
meente zijn ronduit twijfelachtig, 
zeker nu de Bibliotheek heeft be-
sloten in het centrum te blijven. De 

Werkgroep heeft vanaf het begin 
aangegeven en voorgerekend dat 
verkoop van het Martinushuis en 
verplaatsing van de Bibliotheek wel 
eens zeer nadelig uit zouden kun-
nen pakken voor de gemeentekas. 
Maar er is niet geluisterd, noch naar 
de Werkgroep, noch naar het wen-
sen- en eisenpakket van de Biblio-
theek. Ook is, in een tijd van crisis 
op de onroerendgoedmarkt, een 
gebouw als het Martinushuis verko-
pen de slechtst denkbare keus die je 
kunt maken. 
In de twee jaar dat het onderwerp 
de gemeente-agenda gedomineerd 
heeft, zijn tienduizenden euro’s uit-
gegeven aan Babylonisch spreken-
de knip- en plakadviseurs met niets-
zeggende powerpoint presentaties. 
Dat geld zijn we als Rooise gemeen-
schap in ieder geval kwijt en daar 
krijgen we ook niets voor terug. Je 
zou het als leergeld voor het college 
kunnen beschouwen, tenminste als 
er voor hardleersheid een diploma 
bestond. Of misschien kan het leer-
geld zijn voor de Rooise burgers om 
op 19 maart een betere keuze te 
maken. De tijd zal het leren. 

ex-Werkgroep Martinushuis - 
Gemeenschapshuis

Foto Cor van Oorschot
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Politieke bijeenkomsten

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd voor de ach-
terbanbijeenkomst van Hart voor 
Rooi op maandagavond 27 januari 
2014 vanaf 20:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
agenda van de gemeenteraadsver-
gadering van donderdag 30 janu-
ari besproken. Aanwezigen kunnen 

ook eigen onderwerpen inbrengen. 
De bijeenkomst vindt plaats in de 
commissiekamer van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 
1 te Sint-Oedenrode. De ingang 
is aan de achterzijde van de witte 
vleugel, via de voormalige ingang 
van de politiepost. Tot 20.00 uur is 
echter de hoofdingang van het ge-
meentehuis geopend.

VVD
De VVD raadsleden nodigen u van 
harte uit om samen met hen en an-
dere VVD-leden van gedachten te 
wisselen over actuele politieke on-
derwerpen die behandeld worden 
in de aankomende raadsvergade-

ring. Het Politiek café is voor ieder-
een toegankelijk en start met een 
politieke rondvraag. Graag tot ziens 
op dinsdag 28 januari om 20.00 uur 
in De Gouden Leeuw.

DGS
Maandag 27 januari om 19.30 uur 
is er een achterbanvergadering van 
DGS in het vergaderzaaltje van Bras-
serie de Beleving aan de Hertog 

Hendrikstraat te Sint-Oedenrode. 
Secretariaat  J. Beerens Eventuele 
vragen via website: www.dgs-rooi.nl
 

CDA
Op dinsdag 28 januari om 20,00 
uur houdt de CDA-Fractie een 
openbare bespreking van de raads-
agenda van donderdag 30 januari. 
Ook worden actuele punten aan 

de orde gesteld. Iedereen is van 
harte welkom en ook om onder-
werpen aan de orde te stellen. De 
bijeenkomst wordt gehouden in De 
Beurs.

Lijsttrekkers nemen stelling…

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

Stelling week 4: Het waterschap 
wordt opgeheven en iedere gemeen-
te moet haar eigen water-boontjes 
doppen. Waar ligt de hoogste pri-
oriteit voor uw fractie? - veiligheid 
(overstromingen, be-denk dat de 
bovenstroomse gemeentes dit een 
lagere prioriteit geven, het is voort-
aan ieder voor zich) - recreatie (tip: 
gebruik uw creativiteit) - samen-
werking met andere “Dommelge-
meentes”

Janneke van Vugt, lijsttrekker Hart 
voor Rooi: “Samenwerking met an-
dere Dommelgemeenten! Want vei-
ligheid staat bij Hart voor Rooi altijd 
voorop, ook wat betreft onze Dom-
mel. Daarbij denken we niet alleen 
aan bescherming tegen hoog water 
maar ook aan watervervuiling. Ver-
vuiling van het Dommelwater, ander 
oppervlaktewater en het grondwa-
ter door zware metalen, medicatie, 
fosfaat, stikstof en illegale lozingen. 
Deze problematiek kun je alleen 
maar oplossen door samen te wer-

ken met andere gemeenten. Want 
de Dommel stroomt niet alleen door 
Rooi en zelfs niet alleen door Neder-
land. We moeten letterlijk over onze 
grenzen heen kijken, België. En voor 
oplossingen hebben we elkaar heel 
erg hard nodig.

Daarnaast is het belangrijk om goed 
natuurbeheer te doen aan de Dom-
melkant, denk daarbij aan beekher-
stel, het aanleggen van ecologische 
verbindingszones of het maken van 
vispassages. Alleen een mooie, vei-
lige en schone Dommel biedt uit-
stekende mogelijkheden en kansen 
voor recreatie initiatieven;  kano 
routes, fietspaden, vissteigers en 
wandelroutes. Door al dit soort 
verbe-teringen kan er volop worden 
genoten van ons prachtige Dommel-
gebied. Hart voor Rooi staat voor 
balans tussen milieu, natuur en re-
creatie. En we weten zeker dat wan-
neer we de handen ineen slaan, we 
zorgen voor een veilige, schone en 
mooie Dommel!”

Coby van der Pas, lijsttrekker CDA 
Rooi: ‘Het waterschap wordt op-
geheven en iedere gemeente moet 
haar eigen waterboontjes doppen’. 
Is DeMooiRooikrant ‘in de bonen’? 
Water is de levensader voor mens, 
dier en plant. CDA Rooi kiest voor 
veiligheid voor onze inwoners als 
hoogste prioriteit. Niet alleen ver-
keersveiligheid, sociale veiligheid en 
een veilig milieu, maar ook veilig-
heid rondom (voldoende en schoon) 
water vindt CDA Rooi essentieel. 
Het waterschap vervult hierbij een 

centrale rol als bewaker van water-
kering, hoeveelheid water in een ge-
bied en waterkwaliteit. En bewaakt 
daarmee ook onze veiligheid, ge-
zondheid, natuur en voedselproduc-
tie.

Maar laten we eens (re-)creatief 
wegdromen… naar een breed Dom-
melstrand met dagjesmensen, die 
genieten van allerlei watersportfa-
ciliteiten als kanoën, zwemmen en 
waterfietsen én een florerend zwem-
bad De Neul bezoeken. Een Dom-
meltreintje zorgt voor de verbin-
ding naar druk bezochte terrassen 
en winkels in het centrum. Verder 
stroomafwaarts een grote overloop-
polder met een unieke variëteit aan 
amfibieën en watervogels, waar stil-
tebootjes bezoekers rondleiden in 
de waterrijke natuur. Ons centrum 
bruist als nooit tevoren, toerisme en 
horeca bloeien, winkelkassa’s rinke-
len, de gemeentekas groeit door de 
toeristenbelasting en inkomsten uit 
“waterstroom”. Via een vaarten-
stelsel vloeit het Dommelwater naar 
waterwoonwijken…
Alle gekheid op een stokje: het 
waterschap bewijst al eeuwen zijn 
bestaansrecht. En watersamen-
werking met andere Dommelge-
meenten is onmisbaar en versterkt 
elkaar. Zo kijkt CDA Rooi naar water. 
Samen sterk!”

Tilly van den Tillaar, lijsttrekker 
DGS/BVT Rooi: “DGS-BVT Rooi is 

niet zo bang voor het gevaar van 
overstromingen door de Dommel. 
Veel is geregeld in allerlei wetten 
en Provinciale Staten hebben sinds 
1991 grote invloed op de beslissin-
gen van het waterschap. Zaken met 
betrekking tot de veiligheid, het lo-
zen van afvalwater (dat nog steeds 
plaats vindt) en de rioolwaterzuive-
ring kunnen naar onze mening wor-
den overgenomen door de Provin-
cie.” 

“Rooi wil een groene gemeente zijn 
waar het goed toeven is. Dit groene 
recreatieve imago kan naar onze 
mening worden versterkt door de 
Dommel met directe omgeving èn 
ons centrum  nog aantrekkelijker te 
maken voor toeristen. Rooi heeft al 
veel te bieden, maar het kan nog 
beter. Voor de inwoners van de 3 
omliggende steden (Eindhoven, 
Den Bosch, Tilburg) kan Rooi een 
geweldig recreatief aanbod bieden 
met faciliteiten op en rond de Dom-
mel. Naast de bestaande fiets- en 
wandelroutes zouden bijvoorbeeld 
meerdere kanoroutes kunnen wor-
den aangeboden, waarbij toeristen 
van minicamping naar minicamping 
kunnen varen. Zo zijn er meer (re)
creatieve ideeën te bedenken die 
voor ondernemers in Rooi zeer aan-
trekkelijk kunnen zijn. Een belang-
rijke voorwaarde daarbij is dat de 
natuur en de aanwonenden daar zo 
weinig mogelijk overlast van onder-
vinden. DGS-BVT Rooi willen graag 
in overleg met ondernemers en in-
woners bekijken waar we Rooi kun-
nen versterken.”

Piet Klaasen, lijsttrekker VVD: “Het 
waterschap opheffen is geen utopie, 
want hierover wordt al enige tijd ge-
sproken. In het verleden heeft het 
waterschap naar behoren gefunctio-
neerd, maar het democraties gehalte 
wordt te laag bevonden en dus zou de 
4de bestuurslaag kunnen worden op-
geheven. De bedoeling is dan echter 
niet om deze taken aan de gemeen-
telijke overheid te laten, maar deze 
onder te brengen bij de provincie dan 
wel bij nieuw te vormen landsdelen. 
Op dit moment bestaan de taken 
van ons waterschap uit de volgende 
onderdelen. Watersysteembeheer 
(kwantiteit, kering en waterkwaliteit). 
Waterzuivering beheer( zuivering van 
afvalwater). Bij enkel waterschappen 
zijn ook vaar- en landwegenbeheer 
ondergebracht. Het water beheer 
stopt niet bij de gemeentegrenzen  en 
zal dus altijd een taak zijn die boven-
lokaal moet worden aangepakt. Als 
het waterschap zou worden opgehe-
ven, zijn de aan hen toevertrouwde 
taken in de ogen van de VVD  niet 
onder te brengen bij de lokale over-
heid afzonderlijk. Wij zullen daarvoor 
altijd de samenwerking in de regio 
moeten opzoeken. Voor wat de wa-
terzuivering betreft, zal van uit het 
oogpunt van kostenbewaking en ef-
ficiëntie ook alles  in het werk gesteld 
moeten worden om de samenwer-
king te behouden. Of het waterpeil 
van onze Dommel hoog of laag staat, 
we zullen met zijn allen moeten zor-
gen dat het water altijd de goede kant 
uit stroomt. 

Hart voor Rooi

foto: robertgovers.nl

Den Haag kan wel wat zachte G  
gebruiken

KiesKlaas.nl  #16 KiesCora.nl   #13

Het is tijd 
voor vernieu-
wing. Op alle 
gebieden van 
m a a t s c h a p -
pij en politiek 
staan belang-
rijke ontwik-

kelingen op stapel. De rol van de 
overheid veran-dert sterk. Van een 
overheid die zaken van burgers 
overneemt, gaan we nu naar een 
overheid die zich steeds verder te-
rugtrekt en meer overlaat aan de 
eigen verantwoordelijkheid van 
burgers. Ook in Rooi zien we deze 
veranderingen. De overheid doet 
aan de ene kant minder voor zijn 
burgers, maar verhoogt aan de an-
dere kant wel belastingen, accijn-
zen en eigen bijdragen. 

Ik ben Tilly van den Tillaar, gebo-
ren en opgegroeid in Rooi en ik ga 
graag de uitdaging aan om Rooi in 

deze periode van verandering te 
ondersteunen. In mijn werk ben ik 
o.a.  betrokken bij het proces van 
het terugleggen van verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden bij de 
uitvoerders van de zorg. Een proces 
dat onzekerheden geeft, maar ook 
nieuwe energie en creativiteit biedt 
aan mensen die het werk dagelijks 
uitvoeren. Ik geloof dat deze ont-
wikkeling goed is en zet mijn jaren-
lange ervaring met allerlei verande-
ringsprocessen in diverse sectoren 
van de gezondheidszorg graag in 
voor Rooi. 

DGS-BVT Rooi is van mening dat 
het goed is wanneer de overheid 
kijkt naar de eigen rol en taken/za-
ken teruglegt bij burgers. Inwoners 
en organisaties kunnen zaken best 
zelf regelen en met elkaar afspre-
ken. Waarom dient de ge-meente 
de winkelsluiting te regelen? Win-
keliers kunnen dat prima zelf. De 

toets of een en ander aan de wet 
vol-doet kan dan bij de gemeente 
liggen. Zo zijn er naar onze mening 
nog meer zaken die burgers zelf 
kunnen regelen. Hiervoor is no-
dig dat de gemeente kri-tisch kijkt 
naar de eigen organisatie: zijn alle 
werkprocessen wel zo efficiënt en 
effectief? Kunnen er taken worden 
afgestoten? Hoe kan de gemeente 
het meedenken, meepraten en 
meebeslissen van burgers bevorde-
ren? Moeten we niet eerder spreken 
van overheidsparticipatie in plaats 
van burgerparticipatie? Hiermee 
bedoelen we een gemeente die zijn 
inwoners en organisaties opzoekt, 
naar hen luistert, kritisch kijkt naar 
de eigen rol en initiatieven van bur-
gers faciliteert. 
Er is besloten tot een fusie met de 
gemeenten Schijndel en Veghel 
o.a. om alle veranderingen en be-
zuinigingen het hoofd te kunnen 
bieden. Voor deze fu-sie een feit is 
willen wij onze burgers optimaal aan 
het woord laten. Luisteren naar de 
kansen en bedreigingen die zij zien 
en wat zij belangrijk vinden voor de 
toekomst van Rooi. 

Wilt u gehoord worden en meeden-
ken over de toekomst van Rooi? 
Kies dan lijst 1 – DGS-BVT Rooi.
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12 maart: verkiezingsdebat TV Meierij en DeMooiRooiKrant
Heeft u een vraag aan één van de lijsttrekkers?
Stuur deze naar redactie@demooirooikrant.nl 

en wellicht wordt uw vraag gesteld tijdens het debat!
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Naam: Nadieh van de Vossenberg 
Leeftijd: 19 

Welke studie volg je?
“Ik zit nu in het derde jaar, dus 
het laatste jaar van mijn opleiding 
onderwijsassistent.” 

Waar volg je de studie?
“Deze studie volg ik in Veghel op 
ROC de Leijgraaf.”

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder?
“Ik vind het zelf heel erg leuk om 
met kinderen/jeugd om te gaan. 
In mijn eerste leerjaar liep ik stage 
in groep 1/2 op basisschool Sint 
Petrus te Olland. In mijn tweede 
leerjaar liep ik stage in groep 4 
op basisschool Sint Antonius van 
Padua te Nijnsel. Allebei heel erg 
leuk en er erg veel geleerd. Het 
leukste is alles wat je terug krijgt 
van de leerlingen. Op elke dag 
dat ik stage liep werd er weer veel 
gelachen en veel plezier gemaakt. 
En ook al probeerde ik de leerlin-
gen wat te leren, ook leerden de 
leerlingen mij erg veel. Nu dit jaar 
loop ik stage op een VSO ZMOK 
school. De Michaëlschool te 
Boxtel. VSO ZMOK school staat 
voor: Voortgezet speciaal onder-
wijs, zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen. De leerlingen die ik heb 

zijn 12 tot 16 jaar. Dicht bij mijn 
eigen leeftijd maar erg leuk en erg 
leerzaam. Elke dag is weer een 
uitdaging. Dit was op mijn ande-
re stages ook, maar hier net een 
tikkeltje meer. En ook van deze 
leerlingen krijg je weer veel terug. 
Regulier onderwijs vind ik ook erg 
leuk maar dit is toch wel de stage 
die mij het meeste aanspreekt en 
hier wil ik later ook wat mee gaan 
doen. Het is af en toe heel moei-
lijk en heel zwaar. Maar tegelijker-
tijd ook echt zo leuk en ik leer hier 
echt heel veel.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Hierna wil ik graag de opleiding 
Sociale studies gaan volgen, of-
wel Bachelor of social worker en 
dan gericht op jeugd. Dit is een 
brede opleiding met verschillende 
mogelijkheden zoals jeugdzorg, 
tbs-kliniek, maatschappelijk werk, 
jeugdgevangenis, gezinscoach 
enzovoort. En hopelijk kan ik hier-
na nog een KOP-opleiding doen 
voor lerares in het VSO ZMOK 
school.” 

Karel van Lieshout sinds kort gastheer bij Citroën van den Berg

Geboren Citroënman van Rooise grond

Of het nu gaat om de Snoek, de Eend, 
de nieuwste DS3 of een model uit de 
C-lijn. Mensen die een Citroën rijden 
doen dat met een reden. Ze houden 
van het merk en van de kenmerken 
die het met zich meebrengt. Karel van 
Lieshout weet het met gemak te om-
schrijven. Hij groeide op met het Fran-
se automerk omdat zijn ouders hem er 
in rond reden. “Het klinkt cliché, maar 
als kind had ik al iets bijzonders met 
Citroën”, zegt Karel stellig.

De Rooienaar kwam in 2002 terecht 
bij een Citroën organisatie. Hij werkte 

ook een tijd in Den Bosch en Uden voor 
familie van den Berg. In 2011 stapte 
Karel over naar een ander automerk, 
maar sinds enkele weken is zijn gezicht 
te zien in de showroom te Sint-Oeden-
rode. “Eigenaar Raymond van den Berg 
zocht een verkoper die bekend is met 
Sint-Oedenrode”, aldus Karel. “Voor 
mij was het juist de doorslag dat ik in 
Rooi aan de slag mocht. En natuurlijk 
dat ik weer met Citroën kon gaan wer-
ken. In de afgelopen jaren heb ik ge-
leerd dat Citroën klanten prettige en 
leuke mensen zijn. Over het algemeen 
Bourgondiërs die midden in het leven 
staan. Daar herken ik mezelf wel een 
beetje in, haha.” 

Karel is nu het gezicht van het Rooise 
filiaal. Citroën van den Berg heeft ook 
nog een onderkomen in Den Bosch. 

Het bestrijkt daarom een enorm ver-
zorgingsgebied. Karel: “Als ik alleen al 
naar Sint-Oedenrode kijk. We hebben 
veel klanten uit Rooi en omgeving, 
maar door de dichtbijgelegen A50 
komen de klanten ook van verder. 
We zijn makkelijk te bereiken. Niet 
alleen voor verkoop maar ook voor 
onderhoud. Uiteraard zijn we gespe-
cialiseerd in Citroën, maar ook an-
dere merken zijn welkom.” Het pand 
van Citroën van den Berg is prach-
tig, evenals de showroom. De auto’s 
– nieuw of gebruikt - die binnen en 
buiten staan, maken het plaatje com-
pleet. Vroeger reed vooral het wat 
oudere publiek in een Citroën. Ook 
veel jongere mensen kiezen voortaan 
voor het merk. “De DS-serie heeft ons 
toegankelijker gemaakt”, weet Karel. 
“Het maakt ons ook onderscheidend. 
Bijzonder aan de DS serie is dat je je 
auto zelf kunt samenstellen. De kleur 
valt te kiezen, evenals het interieur. Zo 
rijd je in een unieke auto.” Een mooi 
voorbeeld is het dames model Citroën 
DS3 Fab. Limited edition, waar zelfs 
accessoires van het modemerk Fab. bij 
te verkrijgen zijn.

“We hebben nog zoveel meer!” jubelt 
de Citroën expert. “Ook de C-lijn is 
super interessant. Vooral prijstechnisch 
gezien. Nu kunt u gebruik maken van 
de 50-50 deal. U betaalt de ene helft 
nu en de andere helft in 2016.  Zo rijdt 
u nu een zuinige Citroën C1 voor 4895 
euro. De andere helft betaalt u dan 
over twee jaar. Er zijn nog veel meer 
acties mogelijk. Loop eens binnen en 
ik leg het u uit. De koffie staat klaar!”

Citroën van den Berg, 
Alfred Nobelstraat 7, 
0413-475911, 
www.vandenbergautogroep.nl 

Bedrijf: Citroën van den Berg
Eigenaar: fam. van den Berg

Voltooiing parkeerterrein nadert 
in rasse schreden

Het zachte weer van de afgelopen 
weken heeft aannemer F.P.H. Ploeg-
makers uit Vinkel zeker geen par-
ten gespeeld bij de aanleg van het 
nieuwe parkeerterrein aan de Brem-
horst. De voltooiing daarvan nadert 
in rasse schreden. 

Afgelopen maandag zijn de as-
faltverhardingen aangebracht en 
dinsdag is de straatverlichting aan-
gepast.  Volgens de planning moet 
het parkeerterrein uiterlijk 1 februari 
aanstaande klaar zijn en als de weer-
goden geen roet in het eten gooien, 

gaat dat ook wel lukken.

De werkzaamheden hebben de 
sporters tot nu toe vooral parkeer-
overlast opgeleverd. Maar vanaf ko-
mende maandag tot en met volgen-
de week vrijdag moet het verkeer 
op de Bremhorst er rekening mee 
houden dat de weg de hele week is 
afgesloten. De sporters die toch per 
se met de auto willen gaan sporten 
kunnen via de Paardenbloem bij het 
sportpark komen. Met de fiets is het 
sportpark via de Klothal gewoon be-
reikbaar.

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

DE SPECIALIST IN 
SNOEIGEREEDSCHAP

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Match = plezier voor twee

Ali (7 jaar): “Match is gewoon leuk, 
héél leuk!”  Vrijwilligster Anneke 
(30 jaar): “Ik vind het echt gewel-
dig om Ali iedere week die brood-
nodige ontspanning te kunnen ge-
ven. Onze match doet Ali zichtbaar 
goed, en mijzelf zeker ook. We leren 
bovendien veel van elkaar.”

Vrijwilligersproject MATCH koppelt 
een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), 

voor wie ontspanning en plezier ma-
ken niet vanzelfsprekend is, aan een 
volwassen vrijwilliger. Als koppel on-
dernemen ze wekelijks gezellige ac-
tiviteiten. Samen genieten van het 
winterse weer bijvoorbeeld om ver-
volgens op de bank te ploffen met een 
kop warme chocolademelk. Of samen 
pannenkoeken bakken na een potje 
Yathzee of een sportief avontuur. De 
exclusieve aandacht en de positieve 

ervaringen die een kind een jaar lang 
tijdens de matchafspraken krijgt, heb-
ben een gunstige uitwerking op diens 
zelfbeeld en sociale ontwikkeling. Vrij-
willigers zien de kinderen opknappen: 
een stralende lach, nieuwe ervarin-
gen, pretlichtjes in de ogen,… 

MATCH is dringend op zoek naar 
nieuwe enthousiaste, positief inge-
stelde mensen (18+), uit Sint Oeden-
rode en omgeving die het project wil-
len komen versterken. Op maandag 
27 januari aanstaande houdt Match 
een informatiebijeenkomst voor be-
langstellenden. De bijeenkomst vindt 
plaats bij Stichting Oosterpoort aan 
de Kamperfoeliestraat 60 in Oss. De 
avond begint om 19:30 uur.

MATCH wordt uitgevoerd door 
Stichting Oosterpoort, een instel-
ling voor jeugd- en opvoedhulp,  in 
samenwerking met meerdere Cen-
tra van Jeugd en Gezin in de regio. 
MATCH zorgt al meer dan 10 jaar 
voor een zorgvuldige, professionele 
begeleiding van de vrijwilligers. 
  
Meer informatie? Kijk op 
www.oosterpoort.org/match of bel 
(0412) 46 53 00

Samen genieten van het winterse weer (foto Match)



Woensdag 22 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe26 

Mooi in de regio
Nieuw: Stijldansen 2014 en Zumba4men

Move, feel enjoy bij Van de Burgt
Bij danscentrum Van de Burgt 
in Veghel starten binnenkort de 
nieuwe danscursussen weer. Een 
breed pallet aan danssoorten zijn 
in de moderne dansschool te leren. 
Nieuw dit seizoen is Zumba4men. 
Deze cursus is een workout speciaal 
voor mannen die iets aan hun con-
ditie willen doen op muziek. Alle 
belangrijke spiergroepen worden 
getraind (buik, rug, benen, etc)

Dansen is ook samen genieten van 
de nieuwste trends, de nieuwste 
muziek en samen het ritme proeven. 
Een wekelijkse dansavond is gewoon 
leuk en je ontmoet nieuwe mensen 
voor wie bewegen op muziek ook 
een passie kan worden.  Kunt u al 
dansen?  Instromen is bij Van de 
Burgt geen probleem. 

Voor jeugd, volwassenen of ouderen
Van Streetdance / HIP HOP  naar 
alle soorten stijldansen zoals salsa, 
jive, tango en foxtrot.
En ben je echt gemotiveerd dan doe 
je mee met de diverse danswedstrij-
den. Van de Burgt is lid van de dans-
organisaties zoals de regio BRADO 
en de landelijke NADB wedstrijd-
bond.

Gratis proefles en Open Huis
Als je zeker wilt zijn van een plaats bij 
een van de gezellige lessen reserveer 
dan je plaats via de website of kom 
dan naar het Open Huis voor een 
gratis proefles op zondag 26 januari 
(tussen 14.00 en 16.00 uur voor de 
kinderen met Streetdance / HipHop)  
en vanaf 19.00 uur voor alle andere 
dansvormen voor volwassenen.
De gratis proeflessen zijn ook op 
woensdag 29 januari vanaf 19.00 
uur. De lessen starten vanaf 2 febru-
ari 2014.

Kijk op de website voor alle moge-
lijkheden.
Gratis entree, workshops, demon-
straties en kopje koffie/thee.
www.vandeburgt.nl     of bel ons op 
0413-353251
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Verhaal van Brabant laat bijzondere werken Van 
Gogh zien

DeMooiRooiKrant was uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij de persope-
ning van de spectaculaire tentoon-
stelling ‘Het Verhaal van Brabant’ 
in het Noord-Brabants Museum in 
Den Bosch. Dit vond plaats op don-
derdag 16 januari. 

De expositie is te zien in de nieuwe 

grootste zaal van het 
museum. In dit ver-
trek ontdek je de be-
langrijkste momenten 
uit de geschiedenis 
van Brabant. Je vindt 
er voorwerpen en 
kunst vanaf de mid-
deleeuwen tot heden 
en zelfs tot in de toe-
komst. Achter al deze 
schatten gaan bijzon-
dere verhalen schuil 
en al die verhalen 
vormen ‘Het Verhaal 

van Brabant’.

De zaal is opgedeeld in zes tijds-
periodes; vanaf de middeleeuwen 
(1400-1500) tot het heden. Er is zelfs 
een toekomstarena. De kunstenaars 
Jheronimus Bosch en Vincent van 
Gogh zijn de hoofdrolspelers. Veel au-
dio, video en andere digitalen onder-

steunen de helderheid van deze ex-
positie. Van Vincent van Gogh zijn nu 
elf kunstwerken te zien. Op het laat-
ste moment heeft het museum twee 
werken in bruikleen gekregen van 
de Mexicaanse multimiljonair Carlos 
Slim. Deze mogen zes maanden in 
Den Bosch worden geëxposeerd. De 
eigenaar verleende zijn persoonlijke 
medewerking aan dit uitzonderlijke 
bruikleen. Het gaat om de werken 
Schaapherder en Boerenwoning die 
van Gogh schilderde in Nuenen. Het 
eerstgenoemde werk was in 1903 
voor het laatst te zien in Nederland, 
het laatstgenoemde werk in 1950.

Verder is er aandacht voor het ge-
loof, oorlog en de machthebbers 
in Brabant en ook natuurlijk de op-
komst van de industrie, de vooruit-
gang en de toekomst. De KBO gaat 
er 30 januari naar toe. Inschrijven is 
nog mogelijk.

Stichting De Ploegers presenteert: 

‘Slot Ploegerstein en het mysterie 
van de negen dreven’

De Zittingsavonden worden gehou-
den op donderdag 6, vrijdag 7 en 
zaterdag 8 februari 2014 bij Ploe-
gersresidentie De Punder. De kaart-
verkoop is op donderdag 30 januari 
a.s. om 19 uur in De Punder (Dorps-
straat 37, Liempde – zaal vanaf 18 
uur geopend). Ingang via de zaalin-
gang en de verkoop vindt plaats in 
de zijzaal. Toegangsprijs € 10,=; 65+ 

en mindervaliden op donderdag-
avond € 5,=.

De vraag naar kaarten voor de Zit-
tingsavonden is erg groot. Om ie-
dereen de kans te bieden is er een 
maximum van 6 kaarten (per per-
soon) voor de vrijdag- en zaterdag-
avond. Voor de donderdagavond 
geldt deze beperking niet.

Over Curatele, bewind en mentorschap en Lekker in je vel zitten 

Themabijeenkomsten bij MEE
Op woensdag 5 februari 2014 organi-
seert MEE twee themabijeenkomsten 
voor mensen met een beperking en 
hun naasten. Deze keer over curatele, 
bewindvoering en mentorschap en 
lekker in je vel zitten. Kies één van de 
thema’s en meld u aan via 
www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE 
(of telefoon 0413 33 47 33). Deel-
name is gratis. De bijeenkomsten zijn 
van 19.30 tot 21.00 uur op het kan-
toor van MEE Noordoost Brabant, Vol-
kelseweg 2 in Uden. 

Curatele, bewindvoering en mentor-
schap
Iedereen vanaf 18 jaar is voor de wet 
meerderjarig en daarmee in staat zelf 
zijn belangen te behartigen. Als iemand 

dit niet (volledig) kan, bijvoorbeeld 
vanwege een verstandelijke beperking, 
dan kan de rechter iemand aanwijzen 
die dit voor de persoon kan doen. Er 
zijn drie soorten maatregelen: curatele, 
bewindvoering en mentorschap. Laat u 
informeren over wat deze maatregelen 
inhouden, welke verschillen en over-
eenkomsten er zijn en wanneer en hoe 
kunt u deze regelen.

Lekker in je vel!
Het valt niet altijd mee om positief te 
blijven als dingen tegen zitten. Bijvoor-
beeld als je beperking je leven te veel 
beïnvloedt. Of als het mantelzorgen je 
zwaar valt. Hoe kun je ervoor zorgen 
dat je je beter gaat voelen? Wat kun je 
doen om in spannende situaties rustig 

te blijven? Hoe kun je beter voor jezelf 
opkomen? De bijeenkomst ‘Lekker in 
je vel!’ informeert je over hoe je meer 
grip op je leven krijgt door rekening 
met jezelf te houden.

De eerste woensdagavond van de 
maand organiseert MEE ‘Schuif aan bij 
MEE’. Dit zijn twee themabijeenkom-
sten die plaatsvinden in kleine groepen. 
Elke bijeenkomst heeft een ander the-
ma, dat te maken heeft met meedoen 
met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan 
bij MEE’ informeert een medewerker 
van MEE Noordoost Brabant u over het 
gekozen thema. Ook is er ruimte voor 
uw vragen en het uitwisselen van erva-
ringen rond het thema met de andere 
aanwezigen. 

’t Struifhuis Liempde steunt actie 
CliniClowns met verkoop 
‘Toet’-pannenkoek
Ondernemen is meer dan geld ver-
dienen, zo stelt ’t Struifhuis. Het 
pannenkoekenhuis van Liempde is 
inmiddels een jaar geopend en de 
zaken gaan goed. Als dank voor 
het vertrouwen van hun klanten én 
omdat ze vierkant achter de doel-
stelling van Stichting CliniClowns 
staat, verkoopt ’t Struifhuis per he-
den kinderpannenkoek ‘Toet’. De 
opbrengst hiervan gaat grotendeels 
naar de CliniClowns.

Toet heeft een brede lach van poe-
dersuiker, een roze neus van aard-
beienijs en wordt ‘geleverd’ met een 
volijke knuffel, die eveneens luistert 
naar de naam Toet. De pannenkoek 
kost 8 euro. Van dat bedrag gaat er 
5 euro naar de CliniClowns.
“We wilden op een bijzondere, zin-

volle manier stilstaan bij het feit dat ’t 
Struifhuis een jaar geopend is”, aldus 
eigenaar Ruud Bouwmans. “We ont-
vangen hier natuurlijk veel kinderen, 
die we hier een beetje vermaken en 
verwennen. Met deze actie van de 
CliniClowns wordt ook aan kinderen 
die wat minder makkelijk zomaar even 
naar een pannenkoekenhuis kunnen 
gaan een leuke middag geboden.”

Iedere pannenkoek bij ’t Struif-
huis wordt gebakken met melk van 
Liempdse koeien en verrijkt met 
verschillende streekproducten. Er 
is dus aandacht voor mens, dier en 
omgeving bij ’t Streekhuis en daar-
mee brengt het pannenkoekenhuis, 
kleinschalig maar bevlogen, Maat-
schappelijk Verantwoord Onderne-
men in praktijk.

Royale vrijstaande woning (1976, 900m³, perc.opp. 1.221m²) 
met dubbele garage, welke prachtig is gelegen in een straat 
met enkel bestemmingsverkeer. In de afgelopen jaren is de 

woning compleet gerenoveerd. De brede en diepe achtertuin, 
met zwembad, is gesitueerd op het ideale zuiden en biedt u de 

optimale privacy. 

Prijs N.o.t.k.

Voor meer informatie en een 
uitgebreide brochure kunt u 

contact opnemen met:

TE KOOP
Van Heemskerckstraat 6, Schijndel

“Politiek correcte” pubquiz jongeren Combinatie95
Op vrijdagavond 7 februari organise-
ren jongeren van Combinatie95 een 
pubquiz in Le Temps Perdu te Boxtel. 
Kennis van en wetenswaardigheden 
over de politiek zijn gekoppeld aan 
een spelvorm die bij jongeren past. 
Daarom de titel “Politiek correcte” 
pubquiz. De vragen zijn onderver-
deeld in categorieën. Zo gaat het 
over Boxtelse zaken, over landelijke 
items en over opvallende gebeurte-

nissen. Hoeveel geld geeft de ge-
meente Boxtel uit aan sport, wie is 
minister van Financiën en hoeveel 
verdient een raadslid en wethouder? 
Dit soort vragen geeft een indruk van 
wat aan bod kan komen. 

Jongeren kunnen individueel deelne-
men of met een groep van maximaal 
vier personen. Jongeren is in de poli-
tiek ruim te verstaan tot circa 40 jaar. 

De prijzen passen bij de leefwereld 
van jongeren. Opvallende prijzen zijn 
een stationsfiets met functionerend 
licht, een meter bier, een lunch met 
Peter van de Wiel en een huispak. 
Katelijne van Thiel treedt op als quiz-
master. Zij wordt geassisteerd door 
een side-kick die ludiek commentaar 
levert op wat er passeert. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden, de 
avond start om 20.00 uur.  
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Grote magazijn leegverkoop
HEREN en DAMES

start vrijdag en zaterdag a.s.

Kostuums 499,- 599,- 699,-  nu159,-
Broeken   99,- 109,- 129,-  nu   30,-
Shirts   79,-   99,- 129,-  nu   25,-
Kolberts 279,- 399,- 499,-  nu   50,-

Bloesjes   39,-   49,-   59,-  nu   10,-
Broeken   79,- 119,- 159,-  nu   10,- 

  en   30,-
Jasjes 159,- 179,- 199,-  nu   50,-

Laarzen Toni Mora halve prijzen
Top merken super lage prijzen

Hoofdstraat 81, Schijndel

SYLT
MODE

REUSACHTIGE KORTINGEN!

Verstuureenbloemetje.nl goedkoopste bloemist

Verstuureenbloemetje.nl uit 
Veghel is niet alleen de grootste 
online bloemenwebshop, maar nu 
ook verkozen tot landelijk goed-
koopste online bloemist van 2013. 
De verkiezing werd gehouden door 
onafhankelijke vergelijkingswebsite 
bloemenbestellenbezorgen.net on-
der meerdere bloemenwebshops, 
waaronder Fleurop en Euroflorist. 

Rick Broks: “We zijn trots dat Ver-
stuureenbloemetje.nl uitgroeit tot 
een van de grotere spelers op het 
gebied van online verkoop van bloe-
men. Verstuureenbloemetje.nl biedt 
haar klanten de mogelijkheid om van-
af €9,99 een mooi vers boeket te be-
stellen. “Wij vinden dit een vriende-
lijke prijs voor een boeket bloemen”, 
aldus Rick Broks. Van een voordelige 
attentie tot een luxe boeket bloemen, 
er is voldoende keus in verschillende 
prijsklassen. “We bieden de klant de 
mogelijkheid om het boeket te ver-
groten voor een meerprijs. Zo kan ie-
dere klant zijn of haar favoriete boe-
ket bestellen in de gewenste prijs.”

De webshop zorgt elke maand voor 
nieuwe acties en producten in het as-
sortiment, zodat ze de klanten blijven 
verrassen met moderne boeketten en 
andere bloemgerelateerde producten. 
Met de introductie van het spaarpun-
tensysteem kan de klant sparen voor 
korting op de bestellingen. De klant 
maakt een account aan en spaart 
direct mee. Door aankopen te doen 
ontvangt de klant spaarpunten. Deze 
spaarpunten kunnen verzilverd wor-
den voor korting bij een volgende be-
stelling. Dit maakt het voor de klant 
nog aantrekkelijker om bloemen bij  
Verstuureenbloemetje.nl te bestellen. 
Sinds kort kunnen de klanten ook 
reviews achter laten in de webshop. 
“We ontvangen hier hele positieve 
reacties op onze bloemen. Het blijft 
leuk om deze reacties en ervaringen 
te lezen” aldus marketingmedewer-
ker Anouk Schuurmans. 

Voor de zakelijke klant is het extra 
makkelijk. Verstuureenbloemetje.nl 
biedt bedrijven de mogelijkheid om 
via de website bloemen op rekening 

te kopen. “Heel handig, de klant 
kiest het boeket uit, plaatst het in 
het winkelwagentje en op de afre-
kenpagina kan de klant de bloemen 
op rekening kopen. Aan het eind 
van de maand wordt dan een verza-
melfactuur gestuurd.” 

Onlangs is Verstuureenbloemetje.nl 
gecertificeerd met het Thuiswinkel 
Waarborg. Dit keurmerk heeft be-
trouwbaarheid, veiligheid en kwa-
liteit hoog in het vaandel. Klanten 
krijgen hierdoor een extra zekerheid 
van een correcte afhandeling van 
hun bestelling. 

Sinds 2009 is Verstuureenbloemetje.
nl actief met de online verkoop van 
bloemen. Als onderdeel van bloe-
mengroothandel Broks Bloemen B.V. 
verstuurt Verstuureenbloemetje.nl 
veilingverse boeketten door heel 
Nederland. Speciaal voor de eigen 
regio (gemeente Veghel, Schijndel 
en Sint-Oedenrode) hanteert 
Verstuureenbloemetje.nl extra lage 
bezorgkosten. 

advertorial
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 19 JANUARI

T/M ZATERDAG 25 JANUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

Ze
t- 
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MAKKELIJK EN SNEL

IN GEBRUIK!

DRUK ZELF UW MOOISTE

HERINNERING OP CANVAS!

2-PACK 400 ML

INHOUD 32 LITER

VALENTIJNSTIP!

PIERRE CARDIN
ONDERGOED
dames/heren
katoen
dames: maten S-XXL
heren: maten M-XXL

HEREN
SOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 39-46

RETRO MIC
HEADSET
te gebruiken op 
telefoon of tablet als 
speaker of headset 
diverse kleuren

WAND
KABINET
hout
diverse kleuren
48,5x39x9 cm
excl. decoratie

LOVE CAKING
BAKSET
taart hartvorm
aardbei
295 gram

LUCHTVERFRISSER
NAVULLING
diverse geuren
3-in-1

GEL CRYSTALS
LUCHTVERFRISSER
diverse varianten
150 gram

STEDEN
REISGIDS
met uitneembare 
plattegrond
keuze uit diverse 
steden: New York, 
Londen, Parijs, 
Barcelona, Berlijn 
of Rome

HOUTEN
KAPSTOK
white washed
60x25x10 cm
excl. decoratie

HEGRON
HAARVERZORGING
shampoo of 
conditioner

HOUTEN
DEEGROLLER
21 cm

DEKBED
OVERTREK
polyester/katoen
diverse dessins

KUNSTSTOF
OPBERGBOX
met klemdeksel
39x39x26 cm

EASY HANG
MUURHAAKPISTOOL
complete 53-delige 
set voor het ophangen van 
bijvoorbeeld 
fotolijstjes, schilderijen en kleding
houdt tot max. 5 kg

XEROX
PRINT UW EIGEN CANVAS
model maat: 
157x110x18 mm
SET/4

ANNE O’LEARY
REISTROLLEY
met 2 voorvakken
37x20x53 cm
boardcase voldoet 
aan handbagage 
formaat

1.89

2.99

7.95

2.49

1.25

0.79

1.89 10.95

0.690.69

4.99

3.39

2.49

6.49

2.49

2.99

dames slips 2.49
dames singlets 3.39
heren slips 3.59
heren singlets 3.99

140x200 cm 6.49
140x220 cm 6.99
200x200 cm 9.95
240x200 cm 10.95
240x220 cm 11.95

vanaf: vanaf:

Elders
10.99
14.95

Elders
2.95
3.95

Elders
3.49
4.95

Elders
1.49
1.99

Elders
12.95
15.95

Elders
8.95
9.95

Elders
4.95
9.95

Elders
2.95
3.95

Elders
6.99
7.95

Elders
0.99
1.49

Elders
0.99
1.79

Elders
7.95
10.99

Elders
14.95
17.95

FOTO
MUISMAT

0.79
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Alleen deze week

TAXFREE
geen BTW op 

alle tegels!*

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

WWW.JANVANERP.NL

PROFITEER NU, 

LAATSTE WEEK 

ACTIEKRANT!

*m
.u.v. lopende acties

Wie jarig is trakteert...

44.70
p/m2

SCHERPE PRIJS!
J a n  v a n  E r p  C o l l e c t i e

VLOERTEGEL 30X120 CM NEW WOOD
Mooiste houttegel van Nederland is nu 
bij Jan van Erp verkrijgbaar. Nieuw in 
ons assortiment tegen de laagste prijs. 
Leverbaar in 4 kleuren. Deze moet u 
gezien hebben. Mooier dan echt hout voor 
een lage prijs
Van € 58,90 p/m2

* Afmeting 30x120 cm 497.-
SCHERPE PRIJS!

DOUCHESET MET 
22 CM VASTE 
HOOFDDOUCHE
Compleet uitgevoerde 
doucheset met luxe 
thermostaatkraan, in 
hoogte verstelbare 
handdouche en luxe 
doucheslang. Met maar 
liefst 22 cm vaste 
hoofddouche.
Van € 798,28 

BADMEUBEL 100 CM ROUND 
NEW
Badmeubel met “ronde” 
wastafel met veel ruimte naast 
de wastafel voor spulletjes. 
Voorzien van 2 soft-close lades 
en spiegel met geintregeerde 
led-verlichting met sensor 
bediening Leverbaar in vele 
kleuren.
Van € 1585,15
* Exclusief kraan
* Inclusief sifon

1197.-
SCHERPE PRIJS!

Compleet uitgevoerde 

 40%korting!

26 januari
koopzondag
Eindhoven en 
Schijndel open van
12.00 tot 17.00 uur

EINDHOVEN    Geldropseweg 67 Tel.: (040) 211 74 46

SCHIJNDEL    Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65

Kennismakingsdagen in januari en februari

Tweetalig Onderwijs stoomt leerlingen klaar voor 
internationale carrière
Istanbul. Er is amper een mooi-
ere plek voor te stellen om te leren 
over taal en culturen. Mieke van de 
Veerdonk beleefde er een bijzondere 
week. Ook de trips naar Engeland, 
Italië, Ierland en Duitsland hebben 
op haar een positieve indruk ge-
maakt. Ze ging er niet heen om va-
kantie te vieren, maar om te leren. 
Via de tweetalige opleiding VWO 
(TTO) van het Elde College in Schijn-
del. 

Natuurlijk zijn deze studietrips voor 
Marieke niet dé reden geweest om te 
kiezen voor tweetalig onderwijs. Het 
zal vast meegespeeld hebben, maar 
de zesdejaars studente heeft andere 
beweegredenen die zwaarder we-
gen. “Ik ben straks beter voorbereid 
als ik op de universiteit ga studeren”, 
onderbouwt ze. “Vaak moet je dan 
voor een bachelor of een master naar 
het buitenland voor een bepaalde pe-
riode. Het is dan ideaal als je al vloei-
end Engels spreekt.” Marieke spreekt 
het nu al. Wat wil je. Vanaf de brug-
klas wordt ze meer dan vijftig procent 
van de tijd gedoceerd in de Engelse 
taal. Dat geldt dus ook voor vakken 
als economie, wiskunde en geschie-
denis. Vaktaal is haar niet vreemd en 
uitdrukkingen kent ze als haar moe-
dertaal. Op universiteiten wordt op 
een zeer hoog niveau Engels gespro-
ken. Zowel op literair als educatief 
niveau. Daar krijgt Mieke straks mee 
te maken. Ze hoeft dat niet met angst 
en beven tegemoet te treden. Ze is 
tenslotte goed voorbereid. Nico Jan-
sen, teamleider (T)VWO op het Elde 
College: “Universiteiten ontdekken 
dat TTO-leerlingen goed mee kun-
nen op het gebied van de Engelse 
taal. Het valt vooral op door de kwa-

liteit van de papers die ze inleveren. 
Ze zijn blij met dit soort leerlingen.”

In 2004 begon het Elde College met 
de TTO opleiding. Ondertussen is de 
school door het Europees Platform 
officieel gecertificeerd. Bovendien 
mag het leerlingen opleiden voor 
het International Baccalaureate En-
glish A Language and Literature cer-
tificate. Daarmee loopt het voor op 
veel andere scholen in de regio. “We 
noemen dit het gymnasium van de 
21e eeuw”, stelt Jansen. “De wereld 
wordt steeds internationaler. Daarom 
zochten we een manier om onze 
leerlingen een extra uitdaging te bie-
den. Via deze opleiding stomen we 
ze klaar voor een internationale car-
rière.” Marieke: “Ik kon destijds kie-
zen tussen verschillende middelbare 
scholen, maar ik zag de vakken La-
tijn_ en Grieks niet zitten. Aan Engels 

heb ik uiteindelijk veel meer.” Jansen 
geeft haar gelijk. “Ook als je medi-
cijnen zou gaan studeren, loop je er 
nog tegen aan dat de meeste studie-
boeken in het Engels zijn.”

Kennismakingsmiddagen
De komende weken staan basis-
schoolleerlingen van groep 8 voor 
een belangrijke keuze. Waar gaan ze 
het middelbaar onderwijs volgen en 
kiezen ze voor een tweetalige op-
leiding? Op woensdag 22 januari, 
woensdag 29 januari en woensdag 
19 februari worden er op het Elde 
College kennismakingsmiddagen ge-
houden voor leerlingen die wel oren 
hebben naar een Engels georiën-
teerde scholing. Er wordt dan uitleg 
gegeven over de eisen, de ouderbij-
drage en natuurlijk over de inhoud. 
Heeft u nu al vragen? Informeer dan 
bij Dhr. drs. N. Jansen, 073-8200400

advertorial

50-jarigen comité en MooiRooi 
weer in zee

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een 
comité 50-jarigen druk bezig met 
de organisatie van het evenement – 
de reünie – in september. Vorig jaar 
ging het een samenwerking aan met 
MooiRooi en dat zal deze jaargang 
niet anders zijn. Afgelopen zaterdag 
tekenden beide partijen een over-
eenkomst. Al het nieuws van het 

comité zal via DeMooiRooiKrant en 
MooiRooi.nl te lezen. Ook gaat de 
krant weer aan de slag met het in-
terviewen van verse Abrahams en 
Sarah’s. Daarnaast levert MooiRooi 
de website www.50jaarrooienaar.nl. 
Ook daar komt het laatste nieuws 
voorbij en er zullen oproepen op ge-
plaatst worden.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

v.l.n.r.: Tinus Oosterholt, Fred van Rooij, Wilma Meijs en Burt van Geffen.
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Grand Café
Odendael

 

 

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal
 

 
 

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

     

DeMooiRooiKrant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GR

Computerservice
Rooi

ATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Nagelstudio Namasté
Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

Versteviging van uw 
nagels met gellak van 

ManiQ van €30,- naar €25,- 
Ook mogelijk bij u thuis. 
Zonder voorrijkosten.

Tel: 0620573176

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Primera
Borchgrave 41

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas
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Zijn en worden

Als je puber niet met je wil praten
‘Hoe kan ik in contact blijven met 
mijn puber terwijl hij me buiten 
sluit? Als hij aangeeft dat zijn le-
ven ‘niet mijn zaak’ is? Als hij wei-
gert om te antwoorden op mijn 
vragen en weigert te vertellen wat 
er gaande is? Ik voel me zo hulpe-
loos en gefrustreerd, alsof ik geen 
rol heb en niets te zeggen heb!’ 

Er zijn allerlei redenen waarom haar 
zoon een ‘niet-praten-houding’ 
aanneemt. Wetende dat een slecht 
moment waarschijnlijk het beste 
moment is om in gesprek te gaan, 
zou moeder het volgende kunnen 
zeggen.  ‘Geen idee of je het fijn 
vindt om te weten, maar het helpt 
mij echt als ik beter weet wat er 
gaande is, zodat ik me minder zor-
gen hoef te maken.’ 

De moeder moet haar zoon verant-
woordelijk houden voor de gevol-
gen van het niet praten. Dat zou op 
een volgende manier kunnen. ‘Of 
je ervoor kiest om wel of niet met 
me te praten is helemaal aan jou. 
Ik ben niet van plan om communi-
catie tussen ons te gaan forceren. 
Wat je wel moet weten is dat als 

jij geen informatie geeft en steeds 
een gesprek uit de weg gaat, ik ge-
noodzaakt ben om hier op mijn ei-
gen manier mee om te gaan. Ik zal 
mijn eigen fantasie moeten gebrui-
ken over wat er misschien gaande is 
in jouw leven. En gebaseerd op dat 
gegeven (of misverstand) neem ik 
een beslissing die mij het best lijkt. 
Doordat jij niet met me praat kan ik 
bijvoorbeeld denken dat je iets voor 
me te verbergen hebt, misschien 
iets heel belangrijks. Daarom kan 
het zijn dat ik beslis om een aantal 
van je vrijheden in te perken en je 
zakgeld te verlagen. Natuurlijk vind 
je wat ik denk niet eerlijk, niet rea-
listisch, mijn conclusie onrechtvaar-
dig en de beslissing belachelijk. Hoe 
dan ook, doordat je niet met mij in 
gesprek gaat, verspeel je de moge-
lijkheid te zorgen dat ik je begrijp 
en daarmee invloed te hebben op 
mijn beslissingen. Maar zoals ik in 
het begin zei, of je wel of niet met 
me praat is natuurlijk helemaal aan 
jou.’

Kijk voor een uitgebreide versie 
van deze column op de blog van 
Anmelin.

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Heuvel 30, Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471737

25 JANUARI
ZATERDAG 

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

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

www.stylishkappers.nl

     Like us on Facebook!

Aanmelden leerlingen basisonderwijs in 
Sint-Oedenrode

De besturen van 
de basisscholen 
in Sint-Oedenrode 
geven gelegen-

heid tot het aanmelden van leer-
lingen die voor 1 oktober 2015  4  
jaar worden. U kunt uw kind aan-
melden bij de school van uw keuze 
op maandag 27 januari a.s. tussen 
15.30 en 18.00 uur.

Voor verdere informatie over de 
scholen kunt u de websites van de 
scholen raadplegen. Het aanmel-
dingsformulier kunt u van de website 
van de school downloaden en invul-
len. Het formulier dient door beide 
ouders ondertekend te worden. 
Wij verzoeken u bij de aanmelding 
een kopie van uw ID-kaart of pas-
poort én een afschrift waarop het 
BSN-nummer van uw kind vermeld 
is, te overleggen. Wilt u vooraf de 
school bezoeken, dan kunt u een 

afspraak maken met de betreffende 
directeur.

Basisscholen SKOSO:
Basisschool Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31,
tel. 0413-472995, 
directeur: E. Kuijpers
www.bsdommelrode.nl

Basisschool Eerschot
Eerschotsestraat 97, 
tel. 0413-490546, 
directeur: A. van Nunen
www.bseerschot.nl

Basisschool Kienehoef
Mariannestraat 34a, 
tel. 0413-475242, 
directeur: G. van Meersbergen
www.bskienehoef.nl

Odaschool voor basisonderwijs
Laan ten Bogaerde 7, 
tel. 0413-472517, 
directeur: M. Timmermans
www.bsodaschool.nl

Basisschool Franciscus (Boskant)
Ritaplein 3, 
tel. 0413-472596, 
directeur: E. Bosmans
www.bsboskant.nl

Basisschool De Sprongh (Olland)
Pastoor Smitsstraat 40b, 
tel. 0413-473659, 
directeur: K. Adams
www.bsdesprongh.nl

Basisschool Sint-Antonius van 
Padua (Nijnsel)
Jasmijnstraat 11a, 
tel. 0413-472091, 
directeur: R. Rooijakkers
www.bsnijnsel.nl

Kapteijns Partyverhuur is veel meer dan alleen een partymanager

Toen Joost Kapteijns van Kapteijns 
Partyverhuur enkele weken geleden 
een tent van tien bij twintig meter 
aanschaftte, werd het echt beves-
tigd. Het bedrijf behoort voortaan 
bij de grote spelers in de markt. 
Wat begon met het verhuren van 
een paar barkrukken en bartafels is 
inmiddels uitgegroeid tot een meer 
dan compleet partyverhuurbedrijf. 
Joost noemt zich een partymana-
ger. Dat is hij ook, maar zijn bedrijf 
biedt voortaan meer dan dat.

Op ieder feest opnieuw presenteren
Je zou eens op www.kapteijnspar-
tyverhuur.nl moeten kijken. Dan 
wordt akelig duidelijk hoeveel het 
Rooise bedrijf doet op het gebied 
van partyverhuur en catering. Zo is 
het tentenassortiment heel ruim en 
kun je die aanpassen op het aan-
tal mensen wat er komt feesten. 
Van tien bij tien tot tien bij twintig. 
Kapteijns komt hem met plezier bij 
u plaatsen. “Op ieder feest kun je 
jezelf presenteren”, is één van de 
gevleugelde uitspraken van Joost 
en dat doet hij dan ook met verve. 
Van A tot Z wordt alles geregeld; 
inrichting, aankleding, personeel op 
locatie, regelen van vergunningen, 
licht en geluid, artiesten en catering. 
Noem het en Kapteijns Partyverhuur 
regelt het. Als je dan toch op de 
website bent! Ervaar het gemak van 
zelfbestellen met een winkelwagen-
tje. Er komt een nette offerte je kant 
op. Wil je liever dat Joost thuis uitleg 
komt geven? Dat kan ook. Bel dan 
even of stuur een mail.

Exclusieve barren
Op de afgelopen Winterbraderie in 
het hartje van Sint-Oedenrode kon 
je al een glimp opvangen van de 
nieuwe tak van sport waar Kapteijns 
Partyverhuur mee bezig is. Samen 
met goede vriend Frank Kapteijns 
is Joost een onderneming gestart in 
exclusieve barren. Onlangs zijn ze 
gestart met drie varianten; Steiger-
hout, Glossy White en Oud Bruin. 
Van de drie series is zowel de ba-
rombouw als de achterwand te re-
gelen, inclusief barkrukken en bar-
tafels. “We doen zelf de productie. 
Daarom kunnen we snel schakelen 
en is alles mogelijk”, tipt Joost. De 
thema’s zijn modern en zoals gezegd 
exclusief. Een ideale manier om je 
feest extra glans te geven.

Werkgebied
Het werkgebied van het Rooise 
bedrijf wordt groter en groter. Het 
is lang niet alleen maar meer Sint-
Oedenrode en omstreken waar de 
spullen van Kapteijns Partyverhuur 
worden gebruikt. Door zijn zeer toe-
gankelijke website en vele connec-
ties stuurt Joost zijn goederen het 
hele land door. Overal wordt gefeest 
en overal weten ze Kapteijns Par-
tyverhuur te vinden. Zo nu en dan 

begint het zelfs voor te komen dat 
Joost projecten over de grens heeft. 
Zie het als een extra kroontje op zijn 
werk. 

Catering
Kapteijns Partyverhuur is ook capa-
bel om op uw feest voor de catering 
te zorgen. Daar is het tegenwoordig 
sowieso een expert in, want onder 
de noeme Kapteijns en De Vries Ca-
tering wordt de catering van voet-
balclubs als FC Oss en RKC Waalwijk 
verzorgd. Een heel karwei bij iedere 
thuiswedstrijd, maar het gaat goed. 
Zo werd de catering van RKC door 
de supporters zo goed gewaardeerd 
dat de top-5 van beste catering in de 
Eredivisie werd gehaald.

Zo zie je maar weer hoe snel een be-
drijf kan groeien. Door hard werken, 
slim denken en luisteren naar de 
klanten is Kapteijns Partyverhuur ge-
worden wat het nu is: een complete 
partymanager die nog veel meer te 
bieden heeft. 

Bedrijf: Kapteijns Partyverhuur
Eigenaar: Joost Kapteijns

verhuur

apteijns

arty

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl



Woensdag 22 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe32 

Zo worden verkeersregelaars in Nigeria genoemd. Ze hebben gele hesjes 
en staan midden op de kruispunten de verkeerschaos te vergroten, daar 
worden ze blijkbaar voor (onder)betaald. Hoewel ze een beschermde sta-
tus genieten staan ze op een veel lager maatschappelijk niveau dan de 
gemiddelde police officers met hun dreigende zwarte outfits. Bepaalde 
doorgaande wegen in de stad Lagos zijn zo druk, dat er indertijd een 
regeling werd getroffen door nummerplaten met even nummers op de 
éne dag toe te laten en de andere op de volgende dag. Mijn vriend H. 
belandde per ongeluk op een kruispunt met de voor hem verboden route. 
De “yellow fever” blies de helft van zijn longkwabben in zijn verkeersre-
gelaarsfluit en begon daarna met zijn wapenstok (meer hebben ze niet) 
op de motorkap te slaan. Dat was net teveel van het goede voor mijn 
vriend, die de auto uitstapte en verhaal ging halen, de toenemende op-
stopping en kakafonie van claxons negerend. Uiteindelijk heeft hij, nadat 
ze met de vuisten tegenover elkaar stonden, eieren voor z’n geld gekozen 
en ook het hazenpad, mede omdat steeds meer Nigerianen zich ermee 
gingen bemoeien, tamelijk uitzichtloos dus.
Nigeria is geen vakantieland, en dat is dan nog een eufemisme. Deson-
danks ben ik er tweemaal geruime tijd geweest, op uitnodiging van mijn 
vriend, die toch in alles een avonturier is. Expats die er woonden verklaar-
den mij op z’n minst voor gek, ze lieten hun meest dierbare verwanten 
niet eens overkomen, en keken mij vervolgens meewarig aan. Hun eigen 
verblijf daar was een noodzakelijk kwaad, een gelegenheid om veel geld 
te verdienen, mede door de hoge “hardship-factor” die door grote mul-
tinationals aan het salaris werd toegevoegd. Maar verder zocht je het zelf 
of samen met andere lotgenoten maar uit, in een onvoorstelbaar cor-
rupte samenleving, waarbij de basisprincipes van die levenshouding met 
de paplepel werden ingegeven. Afdingen is een overlevingsstrategie, bie-
den tot 25% van de vraagprijs en dat uiteindelijk bereiken geeft je nog 
steeds het gevoel teveel betaald te hebben. “Please, master –dat zeggen 
alle kinderen tegen een blanke-, dash me now” oftewel “koop me om!” 
Het begint eigenlijk al op het vliegveld van Lagos (ik schreef er al eerder 
over), waarvoor ik door een andere vriend werd getipt. “Neem gewoon 
een kalender mee, voor mijn part van een jaar oud en haal die uit je ba-
gage.” Toen wij waren geland en in een eindeloos durende rij voor de 
batterij gewichtigdoeners stonden, parelde het spanningszweet van mijn 
voorhoofd. De dikke douanière met luie oogopslag vroeg op zachte toon, 
terwijl ze zogenaamd mijn papieren aandachtig bestudeerde: “what did 
you bring for me, sir?” Direct en ingestudeerd antwoordde ik haar in Pi-
geon-english: “I bring you calender!” en toverde een overjarig exemplaar 
met oude filmsterren uit mijn handbagage. “Thank you, my friend, you 
can go now,” was haar antwoord, waarna mijn gastheer mij breedlachend 
opving. Roadblocks en checkpoints waren schering en inslag; Toen wij 
onderweg waren naar Abeokuta ontsnapte aan mijn vriend plotseling een 
krachtterm, omdat wij blijkbaar door zo’n roadblock waren gereden zon-
der te stoppen. Ja, die paar teerblikken met lonten had ik ook wel langs de 
weg zien staan, maar wist ik veel? “Afwachten maar”, sprak mijn vriend 
die al in zijn spiegel begon te kijken en inderdaad, ’n minuut later dook 
achter ons een open jeep met zwaarbewapende zwarthemden op. Toen 
ze ons ingehaald hadden en tot stoppen hadden gedwongen kwamen ze 
met hun kalasjnikovs om ons heen staan. Hun baas, een onvoorstelbare 
dikzak met een kop als een nijlpaard en met bloeddoorlopen  ogen van 
de palmwijn, snauwde om onze papieren. H. gaf ze aan ‘m  zonder hem 
’n blik waardig te keuren. “Where you from?” “From Holland,” klonk 
het antwoord. “Where is Holland?” “You know Clemens Westerhof, the 
coach of the Nigerian football team?” draaide mijn vriend zich naar hem 
toe. “Yes I know him, he good man.” “He’s my brother”, sprak H., zon-
der met zijn ogen te knipperen, terwijl op de papieren een andere naam 
stond. “Okay, go now”, sprak de dikzak…….

Clafoutis met kersen (ziet er ook wel ’n beetje gelig uit) 
3 eieren, 75 gr bloem, 75 gr boter, 125 gr suiker, 250 ml melk
Zakje vanillesuiker, snufje zout, blik ontpitte kersen
Laat de kersen uitlekken. Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de 
overige ingrediënten met de mixer in een kom tot een glad beslag. Vet 
een ronde bakvorm in met wat boter, giet hier het beslag in en verdeel de 
kersen erover. Bak ongeveer 25 minuten (moet bovenop mooi bruingeel 
zijn. Laat ’n beetje afkoelen (hierdoor zakt ’t iets in) en strooi er voor het 
serveren poedersuiker over. Dit recept is zoiets als ’n beetje natte cake en 
het deeg rijst tussen de vruchten door. U kunt variaties maken met ander 
fruit of bijv. in drank gewelde vruchten. Het recept komt uit “Homemade 
Winter” van restaurateur en kookboekenschrijfster Yvette van Boven.

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

Yellow Fevers

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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Clubs druk bezig met bouwen carnavalswagens

nog   dagen

tot carnaval  
39PAPGAT JOURNAAL

De verschillende carna-
valsverenigingen zijn op 
dit moment druk bezig 
met het bouwen van 
de carnavalswagens. Er 

wordt getimmerd, geknutseld, ge-
plakt, geknipt, gelast en nog veel 
meer. De ideeën krijgen steeds meer 

vorm. TV Meierij maakte er een 
mooie reportage over. 

Gebruik de Layar app, scan deze 
pagina in en zie het filmpje van TV 
Meierij.

Commissie optocht en planning kroegentocht

Naast mijn bestuursfunctie in stich-
ting Papgat als vicevoorzitter ben 
ik ook voorzitter van twee commis-
sies. Ik ben voorzitter van de com-
missie optocht,  waarin ook Gerard 

van de Koevering, Hans Zonnen-
berg en Gerrit Ketelaars deelnemen. 
Deze commissie organiseert de op-
tocht op  carnavalszondag. 

Door: Henry van der Zanden

Onze taken zijn o.a. het verzamelen 
van de inschrijvingen, maken van 
de indeling van de optocht,  zodat 
het een afwisselende optocht is en 
het leuk is om naar te blijven kijken.  
Maar ook zorgen dat de vergunning 
in orde is, de weg daar waar nodig 
afgezet wordt en dat er verkeersre-
gelaars zijn om de wegafzettingen in 
goede banen te leiden, behoort tot 
onze taken. 
Hoofdpunt van aandacht is elk jaar 
weer de “gaten in de optocht”. Voor 
het publiek is er niets zo vervelend 
als in de kou naar een lege straat te 
moeten kijken. Aan het weer kun-
nen wij niets veranderen dus probe-
ren wij alles om de optocht als een 
lang lint aan het publiek voorbij te 

laten trekken. We hebben echter 
geen invloed op praalwagens die 
onderweg defect raken en ook wil 
iedere deelnemer met zijn act het 
publiek vermaken, waar ook de hele 
optocht om draait. 

Naast de optocht ben ik ook voor-
zitter van de commissie “planning 
kroegentocht”. Tevens maken Arnie 
van der Heijden en Johan van den 
Bongaardt deel uit van deze com-
missie. Samen met vertegenwoordi-
gers van ’t Skrothupke, de Lèpkes, 
de Klôtjes, de Plekkers, de Heikneu-
ters en de Narrekap maken we een 
planning voor kroegentochten van 
deze clubs tijdens de carnavalsda-
gen. We plannen dat we niet tege-
lijk in een bepaalde kroeg in Papgat 
zijn en organiseren een eigen bus die 
deze verenigingen van de ene kroeg 
naar de andere kroeg kan brengen. 
Daardoor blijft de borrelbus altijd be-
schikbaar voor de overige Papbuiken 
om in Papgat te gaan carnavallen. 

BS Sint Antonius van Padua Nijnsel

Thema-avond zelfvertrouwen, welbevinden en 
weerbaarheid
De thema-avond van afgelopen 
week, georganiseerd op BS Nijnsel, 
was een groot succes. Een grote op-
komst van ouders en een dito be-
trokkenheid waren de ingrediënten 
voor een succesvolle avond. Henk 
Visser van Fides gaf de ouders 
handreikingen om hun kinderen te 
kunnen helpen in hun ontwikke-
ling, ze te leren overweg te  kunnen 
met hun emoties en hoe ze gelukkig 
kunnen zijn.

Middels luchtige, humoristische 
filmpjes en een interactieve presen-
tatie zorgde hij voor een boeiende 
en leerzame avond. Ouders kunnen 
hun kinderen nu beter begeleiden 
in het krijgen van inzicht in hun ge-
drag en het gedrag van de ander. 
Samen met de school kunnen ze nu 
werken aan het sterker maken van 
hun kroost zodat hun zelfvertrou-
wen, welbevinden en weerbaarheid 
groeien en de kinderen gelukkig 

kunnen zijn.

Voorafgaand aan deze lezing heeft 
de nieuwe directeur, René Rooijak-
kers, zich aan de ouders voorge-

steld. Na afloop konden ze samen 
met hem en het team van de school 
proosten op een voorspoedig 2014 
en napraten over de leerzame lessen 
van Henk.

KVO Olland opgeheven: hoe nu verder?
Evenals in verschillende andere 
lokale afdelingen werd ook in Ol-
land het afgelopen jaar de beslis-
sing genomen om niet verder te 
gaan onder de hoed van de Katho-
lieke Vrouwenorganisatie (KVO). 
Eind 2013 werd KVO Olland na 77 
jaar officieel opgeheven. Dit jaar 
willen de dames met de Ollandse 
club verder gaan, maar dan onder 
eigen vlag. Hoe nu verder? Dat is 
de vraag die dinsdag 28 januari be-
antwoord moet worden tijdens de 
brainstormsessie in De Loop’r. 

Het doel van de club is de onder-
linge band te behouden en zo mo-
gelijk zelfs te versterken. In kleinere 
formatie en onder eigen vlag denkt 
de vrouwenvereniging meer moge-
lijkheden te kunnen bieden. Hoe dit 

allemaal vorm zal krijgen, is echter 
nog onduidelijk. “Natuurlijk willen 
we weer allerlei leuke activiteiten 
gaan organiseren”, licht oud-voor-
zitster Corry van der Heijden toe. 
“Een aantal opties zijn al naar voren 
gekomen, maar misschien heeft ie-
mand nog wel een heel leuk idee.” 

Om de taken te verdelen, wordt 
momenteel gedacht aan het vormen 
van kleine werkgroepjes, waarbij 
iedere groep een bepaalde activi-
teit verzorgt. “Om het voor zoveel 
mogelijk mensen mogelijk te ma-
ken, om mee te doen, willen we 
een gevarieerd programma bieden 
verdeeld over de verschillende dag-
delen”, aldus Corry van der Heijden. 
“In het verleden vonden alle activi-
teiten alleen in de avond plaats.”

Een kleine 40 vrouwen heeft al aan-
gegeven vanuit KVO Olland door 
te stromen naar de nieuw te vor-
men organisatie. Daarnaast zijn alle 
vrouwen die nog geen lid waren 
van KVO Olland welkom zich aan 
te sluiten bij de nieuwe organisatie. 
Alles staat nog open en alle ideeën 
zijn dan ook welkom. Zelfs de naam 
waarmee de club de toekomst in 
gaat, moet nog worden gekozen. 

Heeft u interesse en wellicht een 
goede inbreng? Kom dan dinsdag 
28 januari om 20.00 uur naar de 
brainstormsessie in gemeenschaps-
huis De Loop’r in Olland. Ook als 
niet-Ollandse dame bent u welkom. 
De bijeenkomst duurt ongeveer tot 
21.30 uur.
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Geertje Wouters verzorgster V.V. Ollandia

“Zo lang ik het overal mee kan 
combineren, doe ik het graag”

voetbal

Iedere donderdagavond is ze beschik-
baar.  Dan traint niet alleen het eer-
ste en de selectie, maar trappen ook 
diverse jeugdteams een balletje. Ook 
tijdens wedstrijden is ze vaak van de 
partij. Als vaste verzorgster van Ol-
landia behandelt Geertje Wouters 
menig voet-, enkel-, knieblessure en-
zovoorts. Met allerlei klachten kun-
nen de clubleden bij haar terecht. 

door: Ria Balk

“Het gaat verder dan alleen EHBO”, 
licht de verzorgster toe. “Meestal 
gaat het om lichte blessures zoals een 
omgezwikte enkel of kleine spier-
scheurtjes, maar ook de nazorg hoort 
erbij. Sommige jongens moeten voor 
elke training worden ingetaped.” Dat 
Geertje zich betrokken voelt bij de 
club spreekt voor haar vanzelf. “Ik 
doe het graag”, geeft ze aan. “Bo-
vendien is Ollandia een heel gezel-
lige club. Iedereen loopt gemakkelijk 
bij elkaar naar binnen. Als je ergens 
mee zit, kun je altijd wel bij iemand 
terecht. Ze zijn allemaal erg betrokken 
bij elkaar.”

Twee takken van sport
Het zorgen voor mensen zit Geertje 
in het bloed. Als Cesar oefenthera-
peut is het begeleiden van mensen 
haar dagelijkse werk. Samen met haar 
compagnon runt ze haar praktijk in 
de Arcade aan de Ollandseweg. Toch 
is Cesar oefentherapie wel een an-
dere tak van sport. Geertje: “In mijn 
werk help ik mensen om zich bewust 
te worden van hun eigen lijf. Aan de 
hand van de klachten ga ik op zoek 

naar de oorzaak. Dat noemen ze wel 
de ‘hands-off’ methode. Als men-
sen bewust door hebben wat er aan 
de hand is, kunnen ze erop letten en 
er iets aan doen. Na mijn studie tot 
oefentherapeut heb ik de opleiding 
sportmassage gevolgd omdat ik vond 
dat ik toch nog wat handvaten miste. 
Bij sportmassage heb je het over de 
‘hands-on’ methode: die gebruik ik 
veel meer bij Ollandia.”

“Het is leuk om allround bezig te 
zijn”, antwoordt Geertje op de vraag 
waarom ze zich als vrijwilliger blijft in-
zetten voor de voetbalclub. “Als Cesar 
therapeut gaat het meestal om lang-
durige problemen die worden veroor-
zaakt door een verkeerde houding of 
een verkeerde manier van bewegen. 
Als verzorgster bij de voetbalvereni-
ging gaat het vaak om acute klachten. 
Het is heel leerzaam. Je komt soms in 
situaties waarin je denkt: ‘jeetje, wat 
nu weer?’ Je kunt er niet in kijken na-
tuurlijk, maar meestal zit ik wel in de 
goede richting. Gelukkig heeft er nog 
nooit iemand ernstig letsel opgelopen 
waar ik bij was. Verder is het gewoon 
heel gezellig. Dat is natuurlijk de be-
langrijkste reden.” 

 “ALS ZE VERLIEZEN 
BAAL IK NET ZO ERG 
EN ALS ZE WINNEN 
VIER IK HET NET ZO 

HARD MEE”

Inmiddels staat ze al een aantal jaar als 

vrijwillig verzorgster bij de Ollandse 
voetbalvereniging aan de zijlijn. Ol-
landia is bijzonder gelukkig met haar. 
Ze zouden haar niet graag meer willen 
missen en dat laten ze dan ook blijken. 
“Er wordt heus wel aan me gedacht 
en niet alleen wanneer ze me nodig 
hebben”, lacht Geertje. “Het werkt 
natuurlijk wel twee kanten op. Van 
alle kanten wordt iets verwacht. Vo-
rig jaar was het verwachtingspatroon 
heel hoog. Iedereen dacht dat het 
eerste door zou gaan naar de vierde 
klasse. Uiteindelijk lukte dat ook, maar 
daar hebben ze behoorlijk voor moe-
ten knokken. Als ze verliezen baal ik 
net zo erg en als ze winnen vier ik het 
net zo hard mee.”

Voorlopig kan Ollandia nog wel een 
tijdje op hun vaste verzorgster blij-
ven rekenen. Geertje: “Zo lang ik het 
overal mee kan blijven combineren, 
doe ik het graag.”

Hans Vogels beste debutant in 
Dakar 2014

motorcross

     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

Hevig geëmotioneerd stond Hans 
Vogels uit Boskant, omringd door 
het BAS Dakar-team, op het podium 
in Valparaíso. Klus geklaard, Dakar 
uitgereden, veel geleerd en beste 
debutant in het motorklassement 
op de koop toe. “Zo geweldig dit. 
Ik voel me ook echt een winnaar.”

Op het podium voelde Vogels de 
ontlading van twee weken Dakar. 
“Ongelooflijk. Ik kreeg mijn medaille 
en de prijs voor Rookie of the year 
en het publiek ging helemaal uit zijn 
dak. Ik geniet met volle teugen.” 
De laatste etappe had Vogels ook al 
zo’n plezier gedaan: “Een heerlijke 
proef. Ik heb zó lekker gereden. In 
één woord: geweldig.”
Vogels kan terugkijken op een uit-
stekend debuut in de Dakar – een 
editie die gerust zwaar mag worden 
genoemd. 55 procent van de motor-
rijders haalde de finish niet. Van de 
58 rookies kwamen er 19 aan de fi-
nish. En daar steekt Vogels met de 
22ste plaats algemeen met kop en 
schouders bovenuit.

Twee slechte dagen kende Vogels in 
zijn debuut-Dakar, twee keer in een 
marathonetappe. Op dag 3 kwam 
hij door een navigatiefoutje in een 
ravijn terecht. Vogels toonde aan te 
beschikken over een enorme veer-
kracht en vechtlust. Hij moest diep in 
zijn reserves putten en het doorzet-
tingsvermogen uit zijn tenen halen 
om eruit te komen.
“Ik ben de man met de hamer wel 
tien keer tegengekomen en elke 
keer sloeg ie harder. Ik zat helemaal 
alleen in een enorm woest gebied. Ik 
heb me immens eenzaam gevoeld. 

Door de ijle lucht op 4000 meter 
hoogte had ik barstende hoofdpijn. 
Ik was soms helemaal de weg kwijt. 
Er komt van alles in je op: opge-
ven, doorgaan, nooit meer. Ik heb 
een paar keer overwogen om op 
de noodknop te drukken. Maar op 
de rode knop drukken is opgeven 
en dat wilde ik niet. Ik besloot om 
te blijven proberen tot mijn benzine 
of mijn water op was. Dat ik eruit 
gekomen ben, beschouw ik als een 
wonder.”

Op dag 7 kwam Vogels de man met 
de hamer nog een keer tegen. Door 
de hoogte werd hij ziek: “Ik keek 
scheel van de hoofdpijn en moest 
voortdurend overgeven. Het ging 
gewoon echt niet meer. Ik was zo 
slap dat ik nauwelijks op de motor 
kon blijven zitten. Bij de finish heb 
ik een half uur aan het zuurstof ge-
legen.”

In de andere etappes reed hij nage-
noeg foutloos, met een opvallend 
goede uitslag in de vijfde etappe, 
die voor de motorrijders de zwaar-
ste etappe bleek te zijn vanwege de 
extreme hitte en het zware terrein. 
Waar nodig nam hij gas terug, meed 
hij risico’s en reed hij met verstand 
naar de finish. Als verbeterpunten 
voor volgend jaar noemde Vogels 
onder meer een constante snelheid 
leren aanhouden en nog beter leren 
navigeren op snelheid.

Uitslagen:
Etappe:  38, 31, 68, 26, 18, 21, 30, 
21, 21, 21, 24, 26, 21 
Klassement: 38, 33, 48, 36, 27, 25, 
24, 23, 21, 21, 22, 21, 22,

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

VERHUUR EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN 
WARMTEKACHELS VOOR IEDERE RUIMTE

Doublet Jos te Boekhorst/Piet 
Blankers winnaars cyclus toernooi

Afgelopen zaterdag werden de fina-
les in het Cloeck & Moedigh cyclus 
toernooi gespeeld en deze beide 
spelers van PV ’t Lover uit Asten 
wisten de wisselbeker in de wacht 
te slepen. 

Geen enkel doublet kwam deze fina-
ledag ongeschonden door en verloor 
minstens 1 partij waardoor het tot op 
het laatst spannend bleef wie de uit-
eindelijke winnaars zouden worden. 
Met 3 +15 wisten zij nipt de num-
mer 2, het Cloeck & Moedigh dou-
blet Jan van der Schoot/Kees Luijten 
(3 +12), voor te blijven. Op de 3e 
plaats eindigde het doublet Maar-
ten van Hout/Ralf Ebben (3 +1). Dit 
jeugdige doublet kwam praktisch 
ongeschonden door de voorronden, 

werd daarbij twee maal dagwinnaar 
in hun poule, maar liep in hun 3e 
partij onverwacht tegen een 0-13 
nederlaag aan tegen Piet Korsten/
Bernard Bredow. Dit doublet eindig-
de daarmee op de 4e plaats (2 +9). 
Verder succes was er voor de Cloeck 
& Moedigh doubletten Wim en Ger-
rie v/d Rijdt  met een 2e plaats in de 
B finale en voor Anny Stobbe/Henk 
Smulders met een 2e plaats in de D 
finale.

NJBB Winteravondcompetitie
Team 4 speelde een inhaalwedstrijd 
in Oisterwijk tegen PC Oisterwijk 1. 
Ieder triplet wist 1 partij te winnen 
waardoor Oisterwijk de wedstrijd 
met 6-3 won. Hierdoor staat team 
4 momenteel middenin het klasse-

ment 1e  klasse. De verschillen zijn 
echter gering zodat met 3 wedstrij-
den te gaan nog van alles mogelijk 
is. 

Inschrijven Roois 
Doublettenkampioenschap 2014
De inschrijving voor dit toernooi, 
dat op zondag 2 februari wordt ge-
speeld, sluit op donderdag 30 janu-
ari. Aan dit toernooi kunnen alleen 
inwoners uit Sint-Oedenrode en 
verder alle spelers van buiten Sint-
Oedenrode maar spelende bij een 
van de Rooise jeu de boules vereni-
ging meedoen. Inschrijven kan via 
de inschrijflijsten bij de eigen jeu de 
boules vereniging of via 
wedstrijdsecretaris@cloeckenmoe-
digh.nl

jeu de boules
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Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag vond bij de Rozelaer een wedstrijd uit 
de competitie plaats. Dag winnaar was Antoon Vervoort 
met 220 punten. Verdere uitslag : Jan van Erp 211, Jan 
van Bergen 206, Leo van Breugel 200, Ron Spijker 150, 
Wim Boonstoppel 171, Albert van Ofwegen 156 en An-
toon Hermes 193. 

Op vrijdagavond is een wedstrijd uit de voorjaarscom-
petitie geschoten; “het verst door het gemiddelde”. 
De uitslagen waren: Frans van de Braak +13, Wil-
liam Huyberts +6, Sjef van den Berg +5, Jan van Ber-
gen+4,  Mark Kuys 0, Jos van der Veer -1, Jan van Erp 
-3, Agnes Vissers -7, Mart Verhoeven -8, John van 
Mulukom -12, Wim Boonstoppel -14 en Jos van den 
Berg (hout) -39. Tijdens deze wedstrijd schoot Sjef van 
den Berg een nieuw clubrecord op de 25 meter van maar 
liefst 249, terwijl 250 punten maximaal mogelijk is. Fan-
tastisch !!

Op zondag hebben Sjef en Piet van den Berg in Amster-
dam het NK indoor voor senioren geschoten. Piet maak-
te hier zijn debuut en stond voor aanvang 15e geplaatst. 
Hij schoot in de eerste ronde een mooie 334 punten en 
wist 2 setpunten te vergaren. Helaas ging hij hiermee 

niet door naar de tweede ronde. Piet eindigde op de 16e 
plaats. Sjef was 2e geplaatst voor het kampioenschap. 
Hij ging met 350 punten en 6 setpunten eenvoudig door 
naar de tweede ronde. Hij schoot daarna 349 punten 
en verdiende weer 6 setpunten, dus 
hij ging door naar de kwartfinale. Sjef 
schoot een sterke ronde en met 30, 
29, 30, 30 won hij met 6-2 en ging 
door naar de halve finale. In de halve 
finale schoot hij weer sterk: 29, 29, 30, 
30. Dit was echter niet genoeg en hij 
verloor met 2-6. In de bronzen finale 
was Sjef te sterk voor zijn tegenstander 
en met 30, 29, 30 won hij met 6-0 de 
bronzen medaille.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Op dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
haar clubmiddag. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij trai-
nen als de accommodatie niet bezet 
is. De jeugdtraining is op woensdag-
avond.

Zilver met gouden rand voor 
Jan van Tongeren
Jan van Tongeren(15) van hand-
boogvereniging Concordia heeft 
zondag in sporthal Ookmeer in Am-
sterdam een geweldige prestatie 
geleverd tijdens het NK indoor voor 
senioren. Hij werd er knap tweede 
achter Rick van de Ven.

Jan wist in de eerste poulrondes al 
geweldige scores neer te zetten en 
zo met de grote jongens mee te 
doen. De knockout rondes wist Jan 
ook goed door te komen door zelf-
verzekerd te schieten.

Hij moest het in de finale op nemen 
tegen Rick vd Ven die in 2012 in 
Londen op de O.S. als vierde eindig-
de. Jan wist hem bij te houden tot 

het einde. Bij de stand 5-5 volgde 
een shoot-off. Beide heren schoten 
een 10. Alleen de pijl van Rick zat 
ietsje korter bij het midden dan die 
van Jan, zodat Jan een hele mooie 
tweede plaats behaalde. Echt zilver 
met een gouden rand.
Sjef v.d. Berg van Ontspanning werd 
derde. Bij de hoogste acht waren 
ook nog Rick v.d. Oever van Con-
cordia en Willem Nijsen uit Boekel. 
Johan Schepers mocht na de tweede 
pouleronde naar huis.
Piet v.d. Berg mocht na de eerste 
pouleronde naar huis na toch goed 
geschoten te hebben op zijn eerste 
NK. De Rooise schutters hebben een 
aardige stempel gedrukt op een ge-
weldig mooi NK handboogschieten.

Gerard Kluijtmans handboogkoning bij Sint Antonius

Gerard Kluijtmans is zaterdag 18 
januari jl. de nieuwe koning ge-
worden van de Nijnselse hand-
boogschutters van Sint Antonius. 
Riky van Acht werd prinses en de 
regerende koning, Jan van der Aa, 
werd ‘gedegradeerd’ tot ridder. Ad 
van Aarle werd aan het einde van 
dit jaarlijks toernooi uitgeroepen 
tot nar. 

Na de voorronde van 30 pijlen wer-
den afvalronden geschoten. Daar viel 

de laagst scorende deelnemer on-
verbiddelijk af; dat overkwam zelfs 
een enkele geduchte titelkandidaat. 
De sterkste vier schutters moesten 
zich in de halve finale klasseren voor 
de eindstrijd om de echte titels. De 
werkelijke scores waren daarbij niet 
bepalend voor de stand, maar wie 
het eerst 6 setpunten behaalde ging 
door naar de finale. Voor de titel 
van ridder moest Martien van den 
Brand het opnemen tegen Jan van 
der Aa. Riky van Acht kreeg Gerard 

Kluijtmans als tegenstander voor de 
koningstitel. 
De club had vorig jaar een nieuwe 
regeling getroffen die moet voorko-
men dat een keizer tot in lengte van 
jaren aan ‘de macht’ blijft. Daarvoor 
schiet de nieuwe koning tegen de 
keizer. Als de keizer minder schiet 
dan de koning, is hij zijn titel kwijt. 
Johan Schepers bleef echter met 
overmacht de baas over de nieuwe 
koning Gerard. 

Gerard Kluijtmans, Riky van Acht, Jan van der Aa, Ad van Aarle

Dai-Ippo op bezoek bij 
JC Gemert

Eindelijk had Dai Ippo dan weer eens een toer-
nooi waar ze met veel wedstrijdjudoka’s naar 
toe gingen. Met 17 judoka’s werd het wel een 
lange dag. Indien er goed gepresteerd werd, 
maakte dat de dag toch weer goed. 

Bart Packbiers beet het spits af. Hij had een 
leuke poule en het ging hem goed af. Hij wist 
in zijn laatste partij om de 2e en 3e plaats niet 
het niveau van de vorige partijen te behalen 
maar zijn dag was toch goed met een mooie 
3e plaats. Kim Hooi, vorige week nog 3e op 
het Dutch Open Espoir, was een leeftijdscate-
gorie hoger ingedeeld. Dit was lastig voor een 
meisje van 13, die tegen tegenstanders van 
16/17 jaar kwam te staan. Ze heeft stevig van 
zich afgebeten maar dat mocht helaas niet ba-
ten. Maar ze is wel weer een ervaring rijker. 
Toch goed gedaan Kim.

Dewy Lo-A-Njoe, Jeroen Wirken, Gijs Pack-
biers en Sam Packbiers wisten allen op de 
hoogste trede van het schavot te komen. Daar 
werd dan het resultaat duidelijk van het harde 

werken op de trainingen. Sam Packbiers dreig-
de in de finale nog ten onder te gaan aan het 
geweld van haar tegenstander maar een grote 
krachtsexplosie van tengere Sam was genoeg 
om haar tegenstander hoog door de lucht te 
laten vliegen en haar hard op haar rug te laten 
te belanden.

Sara van de Wetering stond voor de 1e keer op 
zo’n groot toernooi. Toch wist ze goed te laten 
zien dat ze echt wel wat kan. In een poule met 
jongens moest zij maar liefst 6 partijen draai-
en. Uiteindelijk wist Sara een mooie 3e plaats 
te bemachtigen. Wel moet even vermeld wor-
den dat een jongen die van haar won, met ip-
pon, in de poulefase er in de finaleronde mooi 
afgegooid werd. Arman Wardanjan, Luuk van 
Oorschot, Zjuul en Quint Rovers en Jort van 
de Laar wisten nog wel wat partijen te winnen 
maar kwamen niet op het podium. Voor Ali-
zee Foolen, Yannick Schilder, Niels van de Laar 
en Thijs Gilsing ging het nog wat te snel maar 
hebben zich wel kranig geweerd.   

judo

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

twenty
sicks

facebook.com/twentysicksrocknroll

cafe van ouds
st oedenrode
25 jan, 21 uur

Jaarvergadering 
ERHV

vissen

De jaarvergadering van de Eer-
ste Rooise Hengelsport Vereniging 
wordt gehouden op donderdag 23 
januari om 20.00uur in het nieuwe 
clubhuis café Dommelzicht. Aftre-
dend en herkiesbaar zijn Peter de 
Greef en Hans Brouwers.  ERHV is 
nog steeds op zoek naar een voorzit-
ter. ERHV is een sportief en financi-

eel gezonde club met +/- 300  leden. 
Wie komt het bestuur en de vereni-
ging hierbij helpen in de functie als 
voorzitter? Interesse  in een van de 
functies? Neem dan contact op met 
het dagelijks bestuur  of stuur een 
mailtje naar apm.vanboxmeer@on-
line.nl. Even een belletje kan natuur-
lijk ook  0413472966.
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Druk wedstrijdweekend voor Dioscuriturnen

Zaterdag 18 januari namen twee 
teams van Dioscuri het in Geldrop 
op tegen de turnsters van Den Akert 
en zondag 19 januari kwamen twee 
andere teams van Dioscuri in Box-
meer uit tegen De Meere.  

De turnsters uit het D1-2 team be-
ten de spits af op balk, waarop Juul 
van Bogget een prachtige oefening 
liet zien met maarliefst 14.20 pt als 
beloning. De wedstrijd ging verder 
op vloer, waar Anouk van den Brand 
een keurige oefening liet zien, goed 
voor 12,60 pt. Op brug waren het 
Julia van Hoof en Mare Peters die de 
hoogste scores voor het team bin-
nen sleepten, respectievelijk 13.05 
pt en 12.10 pt. Nette scores werden 
er ook behaald op het laatste on-
derdeel, sprong. Amy Jones kreeg 
12.725 pt voor haar salto en over-
lag. Onder leiding van Maranda 
Haenen hebben de meiden een goe-
de en gezellige wedstrijd geturnd. 
Helaas trok Den Akert de winst naar 
zich toe, maar met een totaalscore 
van 191.20 pt hebben de meisjes ze-
ker geen onverdienstelijke wedstrijd 
geturnd. 
Het 3de divisie bovenbouwteam be-
gon hun wedstrijd op sprong, waar 
Ilse van der Heijden een mooie 11.45 
pt behaalde met haar half in/half uit. 
Bij brug ging het bij de meiden van 
Dioscuri helaas niet zoals gehoopt. 
Jade van Vechel en Ilse raakten ge-

blesseerd, waardoor Ilse de wedstrijd 
zelfs niet kon uitturnen en het team 
met vier turnsters verder moest. 
Ondanks deze tegenslag lieten de 
meiden zich niet uit het veld slaan. 
Jade en Eline Mathôt lieten een hele 
mooie balkoefening zien met res-
pectievelijk 11.50 pt en 11.30 pt. 
Op vloer waren het met name Sterre 
van den Brand en Linde van Gruns-
ven die hoge scores behaalden. 
Sterre liet met een arabier flikflak 
salto een mooie 12.00 pt noteren en 
Linde met een salto halve draai zelfs 
een 12.2 pt. De winst ging naar Den 
Akert, maar ondanks de tegenslag 
op brug hebben onze meiden een 

sterke wedstrijd geturnd.

Op zondag 19 januari kwam het 
Dioscuri D1-1 team in actie. De 
wedstrijd begon op sprong, waar 
Evi van den Meerendonk de hoog-
ste score behaalde (13.75 pt). Op de 
evenwichtsbalk wist Kaya van der 
Wijst goed te scoren. Haar balkoe-
fening met radslag leverde 13.30 pt 
op. Amber Minten maakte de beste 
handstand op balk. Op brug wist 
Nynke Pontzen de hoogste score 
te laten noteren, 13.50 pt. Op het 
laatste onderdeel turnde Evi voor 
het eerst in een wedstrijd een arabier 
flikflak. Frederieke Hengstman sloot 
de wedstrijd mooi af met haar vloer-
oefening. De meiden hebben het 
goed gedaan, maar kwamen helaas 
4 punten tekort. De winst ging dan 
ook naar de turnsters uit Boxmeer.
Ook het 4de divisie bovenbouwteam 
streed in Boxmeer voor de winst te-
gen de dames van De Meere. Een bij 
voorbaat onmogelijk opgave, omdat 
het team door ziekte en blessures uit 

slechts vier turnsters bestond: An-
neke Verwaard, Elena en Maranda 
Haenen en Nienke van der Vleu-
ten, terwijl Elena door een blessure 
slechts op twee toestellen uit kon 
komen. Omdat op elk onderdeel nu 
eenmaal de scores van de vier beste 
turnsters tellen ging deze wedstrijd 
voor de meiden uit Sint-Oedenrode 
ruim verloren. Nienke wist nog wel 
een mooie vierde plaats in het eind-
klassement neer te zetten. Verder liet 
Anneke haar nieuwe vloeroefening 
zien (goed voor de hoogste Dioscuri 
score) en hield Maranda met twee 
mooie overslagen over de pegasus 
de Dioscuri-eer hoog. 

D1-2 onderbouwteam en het 3e divisie bovenbouwteam.

D1-1 onderbouwteam en het 4e divisie bovenbouwteam.

We zijn inmiddels al weer een paar 
weken op weg in het nieuwe jaar. 
Een aantal van ons begon het jaar en-
thousiast met goede voornemens. De 
eerste dagen ben je er heel bewust 
mee bezig en vol goede moed. Maar 
na verloop van tijd sluipen oude ge-
woontes  er ongemerkt weer in en uit-
eindelijk houdt slechts één op de vijf 
mensen hun goede voornemen langer 
dan twee jaar vol. Waarom is het toch 
zo lastig om gewoontes te verande-
ren?

Bij dingen die we al jaren op een be-
paalde manier doen, denken we niet 
meer na. Het is een automatisme ge-
worden. Als we daar dan iets in wil-
len veranderen moeten we er dus heel 

bewust mee aan de slag gaan. Daarbij 
is het heel menselijk dat we liever van-
daag dan volgende maand resultaat 
zien. Er ontstaat een tegenstelling: we 
moeten nu moeite doen en zien pas op 
langere termijn  resultaat. Dan is het 
vaak heel frustrerend om toch door te 
zetten.

Om meer kans van slagen te heb-
ben kun je de verandering beter goed 
voorbereiden. Anders kan het zomaar 
gebeuren dat je bij tegenslag, een 
slechte dag, of teveel verleiding weer 
terugvalt in je oude gedrag. Wat kun 
je zelf doen om zo goed mogelijk van 
start te gaan? 

Bepaal eerst wat je wilt gaan veran-
deren en wat je einddoel is. Dat moet 
dan ook wel een haalbaar doel zijn. 
Denk vooruit en ga  na wat je zwak-
ke momenten zullen worden waar je 

mogelijk de mist in gaat. Bijvoorbeeld 
als je wilt afvallen en je gaat naar een 
verjaardag met allerlei lekkere dingen. 
Bedenk vooraf hoe je dat gaat aanpak-
ken; gun jezelf wel één glas wijn maar 
bedank voor gebak en zoutjes. En 
wees gewoon trots als je jezelf hieraan 
kunt houden. 
Leer jezelf te verdedigen in situaties die 
tot terugval in oude gewoontes kun-
nen leiden.

Neem kleine tussenstapjes. Beloon je-
zelf regelmatig bij het behalen hiervan. 
Koop iets leuks voor jezelf, gun jezelf 
een relax middagje of wat dan ook. 
Het motiveert enorm. 
Bedenk: je hebt lange termijn doelen 
nodig om je niet te laten frustreren 
door korte termijn tegenslagen. Met al 
deze wijsheid in het achterhoofd gaat 
het deze keer beslist lukken. 
Succes!

De Beweegreden

Cor van Erp neemt afscheid als 
voorzitter Fortuna

hardlopen

Na zeventien jaar heeft Cor van Erp 
op 18 december 2013 tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering afscheid 
genomen van zijn voorzittershamer 
van SV Fortuna ’67. Hij ontving 
daarbij voor zijn bijdrage aan de 
Nederlandse atletiek van de Atle-
tiekunie de waarderingsspeld met 
oorkonde. 

Cor begon in 1996 aan zijn voor-
zittersperiode. Daarvoor was hij in 
diverse functies al ruim negen jaar 
actief voor Fortuna. Bij het begin 
van zijn voorzitterschap bestond 
Fortuna uit een jeugdafdeling, loop-
groep en zaaltrimmers. Loopgroep 
en jeugdafdeling maakten op dat 
moment gebruik van een sterk ver-
ouderde accommodatie op sport-
park de Neul. Dit was ook één van 
de redenen dat de jeugdafdeling het 
op dat moment niet volhield. 

Onder de leiding van Cor ging de 
club op zoek naar een nieuwe ac-
commodatie. Na een lange zoek-
tocht bouwde Fortuna uiteindelijk 
samen met de korfbalvereniging de 
huidige locatie aan de Zwembad-
weg. Een locatie waar nu dagelijks 
gebruik van wordt gemaakt en waar 
de club trots op is. 

Fortuna groeide de afgelopen ze-
ventien jaar ook in de breedte: spor-
tief wandelen, nordic walking en 
mountainbiken werden toegevoegd 
aan de activiteiten. Samen met de 
opnieuw opgestarte jeugdafdeling 
groeide het ledenaantal daardoor 
gestaag. Op dit moment kent For-

tuna meer dan 400 leden en is daar-
mee groter dan ooit.

De club heeft veel aan Cor te dan-
ken. Als voorzitter bewaakte hij de 
structuur, zette de bakens uit en 
hield koers. Samen met zijn vrouw 
Tonny was hij het kloppend hart van 
de vereniging. Het was een grote 
schok voor Cor én de club dat Tonny 
veel te jong overleed. Het siert Cor 
dat hij desondanks zijn activiteiten 
voor de club nog jaren heeft voort-
gezet. Hij was al die jaren het geheu-
gen en het geweten van Fortuna. 

Cor bezorgde Fortuna niet alleen een 
goede naam in Rooi, maar ook in de 
ons omringende gemeenten waar 
vele lopers en loopsters van Fortuna 
regelmatig aan wedstrijden en trim-
lopen deelnemen. En waar vandaan 
vele deelnemers toestromen naar de 
wedstrijden die Fortuna zelf organi-
seert. Hoogtepunten daarbij zijn de 
1e en 2e marathon van Rooi die For-
tuna in 2007 en 2012 organiseerde. 
Maar ook de Vaderdaglopen en de 
Driedorpencross, die beiden uitge-
groeid zijn tot evenementen met 
aanzien in de regio en jaarlijks ruim 
500 deelnemers kennen.

Voor zijn grote bijdrage is Cor van 
Erp benoemd tot erelid van Fortuna 
’67. Cor neemt niet helemaal af-
scheid, want hij zal in diverse func-
ties betrokken blijven bij de club, 
alleen niet meer in het bestuur. Hij 
heeft zijn voorzittershamer overge-
dragen aan Jorrit Dekkers.

Jos Dekkers (l) en Cor van Erp

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Waterpolodames Argo goed uit 
de startblokken

waterpolo

De waterpolodames zijn in hun eer-
ste wedstrijd na de winterstop goed 
van start gegaan. Ook al leverde dat 
uiteindelijk niet de overwinning op. 

Afgelopen weekend stond het de-
gradatieduel tegen Aquanovio in 
Nijmegen op het programma, een 
ploeg die de punten heel hard nodig 
heeft om degradatie af te kunnen 
wenden. Argo had niets te verliezen, 
ondanks het feit dat de dames uit 
Rooi nog geen punt heeft weten te 
behalen dit seizoen. Acceptatie hier-
van is een feit en juist daarom ligt 
de uitdaging van het team van Anja 
van Wanrooij vooral op het vlak van 
leuke en leerzame wedstrijden spe-

len, zodat de dames voor volgend 
seizoen weer mee kunnen gaan 
doen voor het kampioenschap. En 
het werd zeker een mooi duel tegen 
Aquanovio, een zeer fysiek spelende 
ploeg die overigens al heel snel met 
een 3-0 voorsprong de toon wist 
te zetten. Argo was afgereisd met 
slechts 1 wissel, waardoor reserve 
keepster Marleen vd Wijdeven dit 
keer als speelster haar opwachting 
mocht maken. Dat deed ze zeer ver-
dienstelijk, ze speelde in dienst van 
het team en wist de nodige duels 
te winnen. Een speelster die zowel 
goed kan keepen als kan spelen dient 
gekoesterd te worden! Gedurende 
de wedstrijd wist Argo zich prima te-

rug te knokken en na het 3de part 
stond het zelfs 8-8. In het 4e part 
heeft Argo even mogen genieten 
van de voorsprong, maar uiteindelijk 
bleek Aquanovio nog een tandje bij 
te kunnen schakelen. De einduitslag 
van 13-9 geeft wel een vertekend 
beeld van de wedstrijd, maar gecon-
cludeerd mag worden dat het aantal 
wisselspelers, of beter gezegd het 
gebrek daaraan, Argo de das omge-
daan heeft. Liesbeth vd Korst wist in 
deze wedstrijd maar liefs 5 keer het 
doel te vinden, de overige doelpun-
ten van Argo werden gemaakt door 
Josine Raaijmakers (2x), Renske vd 
Burgt en Paula Smith.

Zwemmenzwemmen

Afgelopen zondag is er door 44 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 3e Competi-
tie wedstrijd in het zwembad ‘Den 
Ekkerman’ in Veldhoven. Tijdens 
deze wedstrijd is er 5 keer een 1e 
plaats, 5 keer een 2e plaats en 7 keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast zijn 
er 65 persoonlijke records gezwom-
men. Verder zijn er twee clubrecords 
gezwommen: Niels Rooyakkers op 

de 100m rugslag in 1.22.49 en San-
ne Peters op de 50m schoolslag in 
0.46.19. Voor Sanne heeft haar club-
record een speciaal tintje, het stond 
27 jaar op naam van Liane Peters, de 
achternicht van Sanne.

Komende zondag staat de 3e 
Minioren wedstrijd op het program-
ma die wordt gehouden in zwembad 
De Neul, aanvang 15.00 uur.

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In de 15e ronde behaalde Wellie 
Winne Welles de hoogste score die 
ooit behaald is nl. 106 punten. Ook 
Kofferen (89), Beurs (86) en B.C. 
Eerschot (81) deden het uitstekend. 

In de wedstrijd Krijt op Tijd – Wellie 
Winne Welles waren in de 7 partijen 
slecht 99 beurten nodig. Korte par-
tijen: Toon van Uden (Beurs) 32 car. 
in 8 beurten (moy. 4,0), Cees Ver-
voort (Kofferen) 28 car. in 8 beurten 
(moy. 3,5), Martijn de Jong (Wellie 
Winne Welles) 24 car. in 9 beurten 
(moy. 2,66), Det van der Heijden 
(Wellie Winne Welles) 20 car. in 
11 beurten waarbij een serie van 8 
(moy. 1,81),Theo van Hastenberg 
(Beurs) 30 car. in 12 beurten waar-
bij een serie van 14 (moy. 2,5), Piet 
Verbeek (B.C. Eerschot 24 car. in 12 
beurten (moy. 2,0), Dorita Bekkers 
(Dorpsherberg) 20 car. in 12 beur-
ten (moy. 1,66), Jan van de Oete-
laar (Boskant) 52 car. in 13 beurten 
(moy. 4,0), Wim Hulsen (Kofferen) 
24 car. in 14 beurten (moy. 1,71), 
Dennis van Beers (B.C. Eerschot) 22 

car. in 14 beurten (moy. 1,57), Chris 
van Gerwen (Wapen van Eerschot) 
20 car. in 14 beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: B.C. Eerschot – Gin Keus 
81-59, Krijt op Tijd – Wellie Winne 
Welles 34-106, Boskant – D’n Toel 
76-64, Oud Rooi – St.Joris 60-80, 
Dorpsherberg – Kofferen 51-89, 
Wapen van Eerschot – Jachtrust 77-
63, Beurs – ’t Pumpke 86-50.
Stand: 1 Oud Rooi 1173, 2 Gin 
Keus 1171, 3 D’n Toel 1116, 4 Kof-
feren 1108, 5 Wellie Winne Welles 
1104, 6 Wapen van Eerschot 1087, 
7 Boskant 1084, 8 Jachtrust 1066, 9 
St.Joris en de Beurs 1047, 11 Krijt op 
Tijd 962, 12 ’t Pumpke 939, 13 B.C. 
Eerschot 931, 14 Dorpsherberg 822,

Programma:
Ma. 20 jan. Kofferen – B.C. Eerschot
Boskant – Dorpsherberg
Di. 21 jan.:  D’n Toel – Krijt op Tijd
Do. 23 jan: Beurs – St.Joris
t Pumpke – Jachtrust
Gin Keus – Wapen van Eerschot
Wellie Winne Welles – Oud Rooi
   

KV Rooi 1 snoept verdiend puntje 
af van koploper 

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

Ook deze week wist KV Rooi haar 
kansen in de eerste 10 minuten niet te 
vinden. Maar gelukkig was daar San-
ne Kuijpers die met een doorloopbal 
de wedstrijd opende en de 0-1 voor 
haar rekening nam. 

Ondanks het goede samenspel en het 
hoge baltempo van KV Rooi, wist De 
Horst te antwoorden met 2-1. Daarna 
was het Marlou Schoenmakers die van 
afstand wist te scoren voor KV Rooi 
en de stand op 2-2 bracht. Helaas was 
dit voor korte duur en wist De Horst 
te scoren d.m.v. een strafworp dat de 
stand op 3-2 bracht. Zowel Sanne Kuij-
pers, als Sanne Hulsen wisten voor KV 
Rooi te scoren van afstand en zetten 
daarmee de stand op 3-4. De Horst wist 
hier snel op te reageren en antwoorden 
met 4-4. Er werden goede aanvallen 

opgezet en mooie kansen gecreëerd 
door KV Rooi, ook nu was het Sanne 
Kuijpers die haar strafworp keurig af 
wist te ronde: 4-5 in het voordeel van 
KV Rooi. De Horst was het hier dui-
delijk niet mee eens en wist direct de 
stand op 5-5 te zetten. Maar gelukkig 
was daar Dirkje van Heesch in de 30ste 
minuut, die door een vrije doorloopbal 
de 5-6 op het scorebord wist te zetten. 
In de rust werd duidelijk gemaakt dat 
KV Rooi dit goede spel door moest zet-
ten en de stand verder uit moest gaan 
bouwen. Helaas gebeurde dit niet en 
wist De Horst uit te lopen naar 7-6. 
Het duurde dan ook even voordat KV 
Rooi de korf weer had gevonden, maar 
toen was het Maartje van Aarle die van 
afstand wist te scoren voor KV Rooi, 
7-7. Met nog 10 minuten op de klok 
wist De Horst maar liefst 2x te scoren 

en brachten daarmee de stand op 9-7. 
Deze ontzettend spannende wedstrijd 
was nog zeker niet gestreden als het 
aan KV Rooi lag. Zij zetten dan ook alles 
op alles en binnen no-time waren het 
de gouden wissels, Elise van der Ploeg 
en Janne van der Pol die voor KV Rooi 
van afstand wisten te scoren, 9-9. In de 
laatste zenuwslopende minuten werd 
er gezocht naar die ene kans, maar 
helaas wist De Horst deze als eerst te 
vinden in een strafworp, 10-9. Met de 
allerlaatste minuut op de klok, was het 
Sanne Hulsen die haar vrije worp keurig 
af wist te maken en de eindstand daar-
mee op 10-10 bracht. Een klasse wed-
strijd voor de dames van KV Rooi en 
zij nemen dan ook één verdiend puntje 
mee vanuit Groesbeek. Volgende week 
speelt KV Rooi thuis om 17.15u tegen 
SVSH.

Bo van Hastenberg
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 26 januari is Bo van Hasten-
berg speelster van de wedstrijd bij 
KV Rooi 1 tegen SVSH 1.
Om 17.15 uur mag zij de eerste 
doorloopbal in de wedstrijd nemen 
en daarna plaatsnemen op de reser-
vebank. Bo zit in groep 5 en is erg 
fanatiek in de wedstrijden. Af en toe 
zit er zelf een doelpuntje in. Bij de 
trainingen is zij altijd aanwezig. Als 
ze niet korfbalt speelt ze graag met 
vriendinnen. KV Rooi wenst haar 
een hele sportieve wedstrijd toe.

Marloes van Stiphout wint 
opnieuw met zelfopgeleide Figaro

paardensport

Afgelopen weekend kwam Marloes 
van Stiphout voor de tweede keer 
met haar figaro aan start op een 
dressuurwedstrijd. Deze keer deed 
ze mee in Geldrop en in de klasse 
B wist ze overtuigend de winst te 
pakken.

Ook Inge Heesakkers liet weer zien 

sterke proeven neer te kunnen zet-
ten met Cora. In Lieshout startte zij 
twee proeven in de klasse L1. De 
eerste proef mocht ze op haar naam 
schrijven en de tweede proef werd 
ze ook nog mooi 2e. Het was voor-
lopig de laatste wedstrijd voor Inge 
en Cora. Cora is drachtig en gaat nu 
met zwangerschapsverlof.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Odisco pakt met moeite een punt
Afgelopen zondag is Odisco 1 naar 
Etten-Leur gegaan om het daar op 
te nemen tegen ELKV/FLYNTH 1. De 
vorige wedstrijd tegen deze ploeg 
eindigde in een overtuigende 19-3 
voor Odisco. Met minder dan twee 
punten  zouden de dames uit Olland 
dan nu ook niet tevreden zijn.

Wat Odisco de hele vorige wedstrijd 
was, was ELKV/FLYNTH nu in eerste 
helft: effectief. De dames uit Olland 
keken namelijk na 8 minuten al tegen 
een 2-0 achterstand aan.  Dena Essens 
schoot vervolgens een afstandsschot 
binnen, maar ook ELKV/FLYNTH deed 
dat (3-1). Met nog tien minuten voor 
rust maakte Marlon van Heeswijk een 
korte kans (3-2). De verdediging van 
Odisco was niet scherp genoeg, waar-

door de thuisploeg voor rust nog twee 
keer mocht scoren (5-2).
In de kleedkamer van Odisco werd er 
door iedereen gebaald als een stekker: 
‘waarom vallen die ballen van hun nu 
wel binnen en die van ons niet?’ Een 
tandje erbij en concentreren op de 
afmaak was de opdracht voor in de 
tweede helft.

Ook in de tweede helft liepen de aan-
vallen van Odisco niet lekker, maar nu 
werden de kansen die gecreëerd wer-
den wél afgemaakt. Bovendien was er 
in de verdediging meer vertrouwen en 
werd het ELKV/FLYNTH erg moeilijk 
gemaakt. Bijna twintig minuten lang 
was het alleen Odisco dat scoorde 
en zelfs op voorsprong kwam. Via 
afstandsschoten van Dena Essens en 

Marlon van Heeswijk, een fraaie va-
riatie op de vrije bal, die door Meike 
Leenderts binnen werd gegooid en 
een rake korte kans van Marieke van 
Heeswijk werd het 5-6. Toen was het 
toch weer ELKV/FLYNTH dat twee 
keer de korf vond (7-6), maar in de 
laatste minuten van de wedstrijd trok 
Marlon van Heeswijk met een korte 
kans de stand weer gelijk. Met een 
eindstand van 7-7 laten de dames uit 
Olland hun tegenstander onder zich 
in de strijd tegen degradatie, maar 
waren ze dus ook slechts één doel-
punt verwijderd van de laatste plaats. 
Met het  resultaat van deze wedstrijd 
zijn zowel de trainer als de dames van 
Odisco niet tevreden, want ze hadden 
van deze tegenstander moeten win-
nen.

KV Nijnsel 1 wint van koploper
Om nog kans te maken op een kam-
pioenschap, moest de thuiswedstrijd 
tegen Eendracht 1 uit Mook gewon-
nen worden. Na een goede voorberei-
ding, ging een gemotiveerd team de 
strijd aan. 

Sandra Verhagen zorgde in de eerste 
minuut al voor een mooie openings-
treffer. Eendracht bleef op afstand, 
waardoor Nijnsel alle ruimte kreeg om 
van afstand te schieten en kans na kans 
creëerde. Echter werden deze niet be-
nut, want de kwaliteit van de schoten 
was niet denderend te noemen. Coach 
Fred van Oekel vroeg daarom na 10 
minuten een time out aan en gaf het 
team de opdracht om meer concen-
tratie op het schot te leggen. Deze 
opdracht werd goed uitgevoerd. Na 
een kwartier spelen brachten Myrna 
Foolen, Anne Sijbers en Monique Merks 
de stand op 6-2. Maar Eendracht liet 
zich niet kennen en benutte ook nog 
enkele kansen voordat de scheidsrech-
ter de rust inleidde. Stand, 7-4.

In de tweede helft had Nijnsel op-
nieuw veel kansen, maar doelpunten 
bleven uit. Wederom door slechte 
concentratie bij de afronding. De ver-
dediging van Nijnsel stond als een 
huis, en Eendracht was nergens. Na 
ieder schot belandde de bal in handen 
van de verdediging van Nijnsel, die 
deze weer aflegde naar de aanvallen-
de ploeg. Daar werden echter slordige 
fouten gemaakt, waardoor de stand 

ongewijzigd bleef. In de laatste vijf 
minuten van de wedstrijd wist Sandra 
Verhagen nog eenmaal het gat van de 
korf te vinden. Nijnsel verliet het veld 
met een verdiende 8-6 overwinning. 
Hierdoor staan ze op de tweede plaats 
in de competitie, met slechts één punt 
minder dan de nieuwe nummer 1. 
Doelpunten: Sandra Verhagen, 
Myrna Foolen, Anne Sijbers en 
Monique Merks (2x). 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

voetbal

Er zijn al weer enkele trainingen af-
gewerkt, maar toch moesten er ook 
vanwege de regenval al weer diver-
se vervallen, terwijl een aantal con-
currenten dan altijd kan uitwijken 
naar kunstgras. Hopelijk gaat het 
ontbreken hiervan de Rooise voet-
balclubs in de 2de competitiehelft 
niet opbreken.

Komend weekend staat er ook voor 
Ollandia 1 een oefenwedstrijd op 
het programma, waarbij ze dan op 

sportpark De Hoef in Loosbroek 
moeten aantreden tegen WHV. 
Wij Houden Vol, zoals de volledige 
naam is, is een tegenstander die  een 
goed seizoen draait, maar wel een 
straatlengte achter koploper Nijnsel 
op een 2de plaats in de 5de klasse 
staat. Ook bij de Ollandia Vrouwen 
staan er weer enkele oefenwedstrij-
den op het programma, waarbij ze 
zondag op bezoek gaan bij Boer-
donk en donderdag 30 januari bij 
Mariahout. 

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

paardensport

paardensport

Reguliere dartcompetitie 2013-2014

darten

De belangrijkste competitie binnen 
het softtipdarten is de reguliere dart-
competitie. Deze competitie loopt 
van september tot mei en wordt 
op donderdagavonden gespeeld. 
Hierin spelen in Sint-Oedenrode vier 
teams: Team van Ouds, team d’n 
Dommel en team ‘t Kofferen spe-
len in de eerste divisie en meteen 
de hoogste divisie. Team ‘t Kofferen 
staat op moment van dit schrijven op 
de eerste plaats. Team d’n Toel gooit 

in de tweede divisie. Op dit mo-
ment staat d’n Toel in de bovenste 
helft van de tussenstand. De teams 
bestaan uit vier vaste teamleden 
en enkele reservespelers. Elke week 
kun je hier de uitslagen lezen van 
de Rooise dartteams. De competi-
tie wordt automatisch bijgehouden 
door Bullshooter Nederland, waar-
van Bullshooter Sint-Oedenrode een 
klein maar steeds groter wordend 
onderdeel van is.

Boskant 1 verliest oefenwedstrijd 
tegen Avanti’31 1
In de voorbereiding naar de herstart 
van de competitie oefende Boskant 
1 uit tegen 3e klasser Avanti’31. 
Boskant leek niet echt wakker want 
al na 15 minuten stond Avanti’31 
op 3-0. Daarna “herpakte” Boskant 
zich enigszins waardoor het meer 
een wedstrijd werd. Helaas konden 
enkele goede kansen niet worden 
benut en omdat de verdediging in 
het verdere verloop van de wedstrijd 

ook de nul kon vasthouden bleef het 
bij de 3-0. 

Boskant 1 vervolgt het oefenpro-
gramma a.s. donderdag met een 
thuiswedstrijd tegen Herpinia. Ook 
voor onze jeugd staan er voor aan-
staande zaterdag een aantal oefen-
wedstrijden gepland. Aanstaande 
zondag is er een beperkt oefenpro-
gramma.

KV Nijnsel popelt om vijftigjarig 
jubileumfeestje te bouwen

Raad eens hoe oud deze foto is? 
Juist, vijftig jaar. Daarmee heeft het 
dezelfde leeftijd als de Nijnselse 
korfbalvereniging. Er was in die tijd 
weinig tot niets te beleven in Nijn-
sel. De mannen trapten tegen de bal. 
De vrouwen hadden weinig om han-
den. Een enkeling was lid van Anto-
nio, maar daar bleef het bij. Daarom 
nam dhr. J. Kok van de Nederlandse 
Koninklijke Sport Federatie samen 
met Ciska van Kessel het voortouw 
om een korfbalclub op te richten. 

Pastoor van Gestel vond het een 
goed idee. In zijn keuken, in het 
bijzijn van zijn huishoudster, gaf hij 
toestemming. Dat moest in die tijd. 
Er werden een paar palen, korven en 
een lint aangeschaft door mevrouw 
van Kessel. Een bal werd geleend 
van de voetbalclub. Het oudste lid 
van dit moment, Betty van de Wijde-
ven, weet nog waar de eerste wed-
strijden plaatsvonden. “Op het pro-
cessieterrein en op een weiland van 
familie van den Hurk aan de Schiet-
bergweg. Eerst moesten de karren-
sporen worden dichtgemaakt en de 
koeienvlaaien van het veld worden 
gehaald, voordat er gespeeld kon 
worden. Vanaf 1 september 1970 
kreeg Nijnsel de beschikking over 
een eigen sportpark met kleedloka-
len. Als eerste korfbalclub in de regio 
hadden we zelfs verlichting.”

Op dit moment beleeft de club weer 
hoogtijdagen. Ooit begon de vereni-
ging met zestien leden, enkele jaren 
geleden was er een enorme dip, 
omdat veel meiden kozen voor een 
voetballend bestaan, maar nu zijn er 
bijna negentig leden. Voor Nijnselse 
begrippen een mooi aantal, maar 
natuurlijk zijn extra leden of vrijwil-
ligers welkom. Erik Hoppenbrouwers 
is sinds een paar jaar voorzitter van 
de club. Hij weet nog precies wat hij 
aantrof. “Ik heb natuurlijk veel voor 
de voetbalclub gedaan, maar wat 
me bij KV Nijnsel vanaf het begin 
is opgevallen, is dat echt iedereen 
een steentje bijdraagt. Je hoeft maar 
te roepen of de leden en of ouders 
staan klaar om te helpen. Dat is echt 
geweldig. Het geeft maar weer eens 
aan dat deze club echt bestaansrecht 
heeft.” “Korfbal is dan ook een su-
perleuke sport”, valt Betty hem bij. 
“Het wordt door veel mensen on-
derschat, maar probeer maar eens 
een potje mee te doen. Dat valt niet 
mee!”

Feestweekend
In het eerste weekend van april is 
het zover. Dan viert KV Nijnsel haar 
vijftigjarige verjaardagsfeest. Omdat 
het een echte dorpsclub is, doet het 
dat met het Nijnselse volk. Op vrij-
dag 4 april wordt er een reünie ge-
houden vanaf 20.00 uur. Alle leden 

en oud-leden die bekend zijn, zijn 
al of worden nog aangeschreven. 
Natuurlijk is het lastig om iedereen 
te bereiken. Dus ben je lid geweest 
of ken je iemand die lid is geweest? 
Geef dan je naam, adres, email en 
telefoon door aan Betty van de Wij-
deven: geertwijdeven@hetnet.nl. 
Foto’s en oude krantenknipsels kun 
je mailen naar jvheesch@worldon-
line.nl Een dag later is het groot feest 
in de kantine. Op zondag is het tijd 
voor de familiedag. Het hele dorp 
wordt uitgenodigd voor spellen op 
het korfbalveld. Dat is ook de dag 
dat de grote loterij plaatsvindt. Mede 
dankzij de lotenverkoop en een bij-
drage van sponsoren zijn er prach-
tige prijzen beschikbaar. Vooral de 
twee hoofdprijzen – twee keer een 
tweepersoons ballonvaart – mogen 
er zijn. Op maandag worden de fes-
tiviteiten afgesloten met een kien-
avond, die is overgenomen van de 
inmiddels opgeheven muziekgroep 
Antonio. Mede dankzij een bijdrage 
van de Lionsclub kan de jeugd ook 
rekenen op een mooi uitstapje. Rich-
ting het feestweekend zijn er nog an-
dere festiviteiten. Andere activiteiten 
die nog plaatsvinden: Op 15 maart 
Glow with the Flow 2 in Oud Nijnsel 
georganiseerd door het eerste team 
en later het Vriendentoernooi, de 
Strafworpbokaal en het Jeugdkamp. 

Aan start in de Grand Prix U25 op Jumping Amsterdam

Droom komt uit voor Romy Peijen en paard Rex

Aanstaande donderdag zal Romy 
Peijen met haar zelfopgeleide paard 
Rex aan de start komen op Jumping 
Amsterdam. De Rai in Amsterdam 
zal  van 23 t/m 26 januari volledig 
in teken staan van paardensport op 
wereldniveau. Jumping Amsterdam 
is dan ook één van de toonaange-

vende hippische evenementen, hui-
dige maar ook oud-olympisch kam-
pioenen zullen aan start komen in 
de wereldbeker wedstrijd. 

Het is voor Romy Peijen dan ook 
absoluut een droom om te mogen 
starten op Jumping Amsterdam. Zij 

zal uitkomen in de Grand Prix under 
25.  Hier komen slechts de beste zes 
jonge talenten aan start. 

`Het is een geweldige eer om met 
Rex hier te mogen starten, de beste 
van de wereld rijden hier tenslotte. 
Vroeger droomde ik ervan om ooit 
Grand Prix te kunnen starten met 
Rex, laat staan dat ik aan dergelijke 
wedstrijden mag deelnemen. Daar 
heb ik gewoon geen woorden voor’, 
zegt Romy  

‘We ontwikkelen ons samen steeds 
beter en ik weet dat we nog steeds 
niet aan ons spreekwoordelijke pla-
fond zitten.  Op het moment krijg 
ik wekelijks Rabobank trainingen 
van Anky van Grunsven, het is echt 
geweldig om bij haar te kunnen trai-
nen.’  Het jaar 2014 is dus voor de 
23 jarige amazone goed begonnen. 
De eerste wedstrijd van het jaar in 
de Grand Prix U25 wist zij te win-
nen, gestart met Rabobank trainin-
gen bij Anky van Grunsven en tot 
slot een startbewijs voor Jumping 
Amsterdam. Wie weet wat het jaar 
2014 nog voor haar en haar paard 
Rex zal gaan brengen… 

Aankomend weekend strijden 
dressuurruiters om titel 
Brabants Kampioen
Aankomend weekend zal het eerste 
weekend van de Brabantse Kampi-
oenschappen plaatsvinden bij Ma-
nege de Molenheiden in Schijndel. De 
paarden bijten het spits af in de disci-
pline dressuur. Vier combinaties zullen 
hier onder de Rooise vlag strijden voor 
de titel. 

Hippisch Indoor Oirschot organiseer-
de vorig weekend nog de jaarlijkse 
indoor springwedstrijd. Dit weekend 
kwamen de dressuurruiters massaal 
naar dit mooie hippische festijn. Su-
zanne Klomp kwam na een lange tijd 
weer aan de start, dit pakte uit als een 
goede generale repetitie voor aanko-
mende zaterdag. Ze nam met Anna-
trichta deel in de klasse B en behaalde 
een mooie 3e plaats. Ook Miranda 
Ulehake nam aan deze wedstrijd deel; 
in de klasse L2 behaalde ze een 3e 
plaats met Delorus. Dit was voor hen 
overigens de laatste wedstrijd in deze 
klasse, de volgende keer gaan zij het 
een klasse hoger proberen. 

In Zeeland kwamen ook twee Rooise 
amazones aan de start. Toch in de 
buurt, maar toch weer eens andere 
concurrentie, aldus Evelyne Evers. 
Deze concurrentie maakte ook ditmaal 
geen verschil in de prijzenreeks. Eve-
lyne won met Ohlala maarliefst twee-
maal de klasse M2. Ingrid de Groot 
startte haar paard Evita Black in de 
klasse B. Zij behaalde na twee proeven 
een 2e prijs in de tweede proef. 

Julia Geers blijft geen weekend onver-
meld. Dit weekend reisde zij af naar 
Nistelrode, waar zij wederom een 
mooie prestatie neerzette. Ze behaal-
de met Darwin een 7e prijs, na twee 
foutloze omlopen in de klasse B.

Dit weekend vinden van 24 tot en 
met 26 januari de Brabantse Kampi-
oenschappen voor de paarden in de 
discipline dressuur plaats bij manege 
de Molenheide te Schijndel. Vier afge-
vaardigden van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters zullen gaan strijden voor 
de titel. Op vrijdag zal Marlon de Haas 
tijdens de klasse L1 in de ring verschij-
nen met Evita. Willeke van der Velden 
zal met Enjoy deelnemen in de klasse 
L2. De klasse B wordt verreden op 
zaterdag, hier zullen Suzanne Klomp 
met Annatrichta en Anne de Beer met 
Elibo H laten zien wat ze waard zijn. 



Woensdag 22 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Programma senioren zo 26/1: 
WHV 1 – Ollandia 1   12.00u
Boerdonk Vr1 - Ollandia Vr1  11.00u
Do 30/1: 
Mariahout 1 – Ollandia 1  19.30u
Rikken voor alle liefhebbers, aanvang: 
20.30u

Programma jeugd za 25/1: 
Ollandia jeugd voetvolley in zaal De 
Loop’r . 
E1 en E2 van 9.00 tot 10.30 uur, aan-
wezig  8.45u
D1 en C1 van 10.45u tot 12.15u, aan-
wezig: 10.30u.
B1 en A1 van 12.30u tot 13.00u, aan-
wezig: 12.15u.

VV Boskant

Uitslagen senioren
Avant’31 1-Boskant 1 3-0

Uitslagen jeugd
Boskant A1–Avesteyn A2 5-1
Boskant C1–Avesteyn C2G 6-2
Avesteyn C3–Boskant C2 3-2, 
Avesteyn D3G–Boskant D1 1-7
Boskant E1–Avesteyn E3 15-1
Avesteyn F4–Boskant F1 1-6

Programma senioren do 23/1:
Boskant 1-Herpinia 1 19.30u.
Programma senioren zo 26/1:
SBC 3-Boskant 3 12.00u.
Boskant VR1-Ollandia VR1 10.00u.

Programma jeugd za 25/1:
WEC A2–Boskant A1 v.13:30u.
FC Uden C1–Boskant C1 v.12:00u.
Boskant C2– Keldonk C1 a.13:00u.
Boskant D1–WEC D2 a.11:30u.
WEC E2–Boskant E1 v.8:30u.
WEC F3–Boskant F1 v.9:30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 1- VOW 1            4-2
Nijnsel/TVE 2 - MULO 2       1-4
Merlijn VR1 -Nijnsel/TVE VR1     2-5
Merlijn VR2 - Nijnsel/TVE 2         0-10

Uitslagen jeugd
Nijnsel A1 - BMC A 2-4
BMC B2G - Nijnsel B1 afg. 
MVC C1 – Nijnsel C1 afg. 
Nijnsel C2 – MVC C2    4-1
Nijnsel D1 – MVC D1G  0-9
MVC MD1 – Nijnsel MD1 afg.
Nijnsel E1 – MVC E1                    0-10
MVC E2 – Nijnsel E2 afg.
Nijnsel F2 – MVC F2 8-1
MVC F3M – Nijnsel F1 afg. 
MVC F-mini – Nijnsel F-min afg. 

Programma senioren zo 26/1
Avesteijn - VV Nijnsel / TVE 12.00u
VOW 2 – VV Nijnsel / TVE 11.00u
VV Nijnsel / TVE 4 – VV Nijnsel / TVE 6 
11.30u
HVCH VR2 – VV Nijnsel / TVE 10.00u 

Programma jeugd za 25/1:
FC Engelen A1 - Nijnsel A1 14.45u
Irene B1 - Nijnsel B1 14.30u
Vorst. Boys C1 - Nijnsel C1 13.00u
Irene C2 - Nijnsel C2 13.00u
Irene D2 - Nijnsel D1 11.30u
Nijnsel MD - Irene MD 11.30u
Vorst. Boys E1 - Nijnsel E1 9.00u
Nijnsel E2 - Irene E2 10.00u
NWC F5 - Nijnsel F1 9.15u
NWC F6 - Nijnsel F2 9.15u
NWC minipupillen - Nijnsel mini 9.15u

 zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrij 10/01:
Klerkx Hoveniers – Krans 5-7
HNM-Finance – twinscooking.nl 3-5
Rewi/van Acht – 
Dorpsherberg/van Driel 2-3
JT Carservice/van Kasteren – 
van Ouds 3-3
ma 13/01:
Afisca– Wetering Boys 4-5
Amigos / van Dijk – 
Pijnappels/van Schijndel  3-2

Programma vrij 24/01:
Afisca– HNM-Finance 19:30u
Rewi/van Acht – 
Royal Queen Seeds 20.15u
Huiskens– Amigos /v Dijk 21.00u
Pijnappels/van Schijndel – 
Woonwinkel 21.45u
Ma 27/01:
Krans–  de Beleving 21.00u
Schildersbedrijf Harks – 
Klerkx Hoveniers 21.45u

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 Odisco

Uitslagen woe 15/1:
Odisco MW1 - Nijnsel MW1       8 - 4
Za 18/1:
Nijnsel C1 - Odisco C1          0 - 4
MKV D1 – Odisco D1          1 - 2
Odisco F1 - BMC F1              0 - 6
Zo 19/1
ELKV/FLYNTH 1 - Odisco 1         7 - 7
Prinses Irene 3 - Odisco 2           11 - 8

Programma za 25/1:
Stormvogels (L) C3 - Odisco C1  11:00u
Rooi D2- Odisco D1       13:00u
Emos F1 - Odisco F1         12:35u
Zo 26/1
Odisco 1 - Flash 1         19:45u

Odisco 2- OVC ’63 1        18:30u
Woe 29/1:
Corridor MW1 - Odisco MW1  20:00u

KV Rooi

Uitslagen:
De Horst 1 –KV Rooi 1  10-10
Miko’76 2-KV Rooi 2  9-7
SCMH MW1-KV Rooi MW1  8-7
EDN’56 MW1-KV Rooi MW2  2-11 
KV Rooi MW3-De Kangeroe MW1  9-5
SCMH A1-KV Rooi A1  7-10
Korloo A1-KV Rooi A2  10-5
Oranje Wit B1-KV Rooi B1  8-2
Flamingo’s C1-KV Rooi C1  7-2
Corridor C1-KV Rooi C2  4-1 
DDW D1-KV Rooi D1  4-2
SDO’99 E1-KV Rooi E1  3-2
Spoordonkse Girls E2-KV Rooi E2  3-4

Programma woe 22/1:
KV Rooi MW1-Odisco MW1  a. 21.00 u. 
KV Rooi MW2-NeCa MW1 a. 20.00u.

Programma za 25/1:
KV Rooi A1-Be Quick A1  a. 17.10u. 
KV Rooi A2-De Kangeroe A1  a. 16.00u. 
KV Rooi B1-Stormvogels B1  a. 15.00u. 
KV Rooi C1-De Stormvogels C2  a. 14.00u. 
KV Rooi C2-Spoord. Girls C2  a. 13.00u. 
KV Rooi D1-Rosolo D1  a. 14.00u. 
KV Rooi D2-Odisco D1  a. 13.00u. 
KV Rooi E1-EDN’56  a. 12.00u. 
KV Rooi E2-Avanti E1  a. 11.00u. 
KV Rooi F1-Altior F2  a. 10.00u.

Programma zo 26/1:
KV Rooi1-SVSH/KSV  a. 17.15u. 
KV Rooi 2-Altior 4  a. 16.00u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 15 jan.
1 Echtpr. Van Gerwen 62,92 % 2 
Echtpr. Seegers 59,17 % 3 Dms. 
N.Philipsen- R.v.Hoof 54,17 %  

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 15 januari: 
A lijn; 1. Mia Poels-Peter Schepers 
56.81.2. Fons en Els Raaijmaakers 
56.39. 3. Joop en Marianne Muller 
53.47. B lijn: 1 Marianne Timmer-
mans-Leny v. Rooy 59.03.2. Netty 
Leijtens-Nel v.d.Pijl 54.03 .3.Truus v 
Heesch- Addie Rijkers 53.33. 

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woensdag 
15 januari
A-lijn : 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 61,98 2. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 59,38 3. Jos van Rijbroek 
& Harrie van Rijbroek 56,25 B-lijn: 1. 

Maarten Kerkhof clubkampioen 
TTV Attaque

Afgelopen zaterdag hebben de club-
kampioenschappen van tafeltennis-
vereniging Attaque weer plaatsge-
vonden. Het werd, zo gaf voorzitter 
Frank van der Zanden tijdens de prijs-
uitreiking aan, een toernooi vol ver-
rassingen. 

Gestart werd met het dubbelspel. Hier 
bleven de verrassingen nog even uit, 
hoewel de finale een spannende wed-
strijd opleverde. Henry van Casteren 
en Jo van de Ven namen het op tegen 
Menno van Os en Anne van de Sande. 
Henry en Jo namen een snelle 2-0 
voorsprong en leken op de titel af te 
stevenen. Menno en Anne begonnen 
echter aan een inhaalrace en trokken 
zo de stand weer  gelijk. De vijfde en 
beslissende game ging lange tijd gelijk 
op, maar werd uiteindelijk met 11-8 
een prooi voor Menno en Anne. Zij 
kroonden zich hiermee tot de nieuwe 
clubkampioenen in het dubbelspel.

Na het dubbelspel werd gestart met het 
enkelspel. Van de vooraf beschouwde 
kanshebbers voor de titel sneuvelden 
er een aantal al vroeg in het toer-
nooi. De titelverdediger, Dirk Kastelijn, 
overleefde de poulefase niet en voor 
Bram Schepens werd de kwartfinale 
het eindstation. Dit bood kansen voor 
een aantal outsiders. Leon Huijberts 
greep zijn kans en wist met sterk spel 
de finale te bereiken. Op zijn weg naar 
de finale wist Leon zowel Bram als 
Menno,  beide spelers van Attaque 1, 
te verslaan in respectievelijk de kwart- 
en halve finale. In de finale nam Leon 
het op tegen de enige overgebleven 
speler van Attaque 1, Maarten Kerk-
hof. Maarten klopte in de halve finale 
Henry van Casteren. De finale werd 
een mooie wedstrijd waarbij Maarten 
een 2-0 voorsprong nam. Leon beet 
zich echter vast in de derde game en 
wist deze te winnen. De vierde game 
nam Maarten het heft weer in handen 

en speelde hij ijzersterk. Hiermee won 
Maarten de finale met 3-1 en mag hij 
een jaar lang de titel van clubkampi-
oen dragen.

Voor de afvallers in de poulefase was 
er zoals gebruikelijk de verliezersronde. 
Hierin haalden Anne van de Sande en 
Bram Marinus de finale. Anne speelde 
in deze finale heel solide en wist met 
3-0 haar tweede titel van de dag in 
de wacht te slepen. De ‘Rita van der 
Vleuten’ wisseltrofee werd door voor-
zitter Frank van der Zanden aan haar 
uitgereikt.

Al met al kan teruggekeken worden 
op een mooi toernooi. Het bestuur wil 
alle kampioenen feliciteren met hun 
behaalde titels. Daarnaast gaat onze 
dank uit naar de Rabobank voor het 
mede mogelijk maken van de club-
kampioenschappen.

tafeltennis

Diny v.d. Biggelaar & Wilma v.d. Big-
gelaar 62,01 2. Ria Habraken & Toon 
Habraken  59,72 3. Christine van 
Heertum & Mieke Janssen 59,31 
C-lijn: 1. Marijke van den Berk & Fran-
cine de Koning 64,17 2. Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven 54,17 3. 
Harrie Hol & Ad van Kaathoven 53,33 

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 16/1:
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 63.00; 2. 
Guus Plevier & Fried v.d. Laar 57.50; 
3. Mia Poels & Annie Stevens 56.66; 
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Verhoe-
ven 64.58; 2. Annie Kastelijn & Addy 
Rijkers 63.54; 3 Jet v.d Meerakker & 
Jan Langenhuyzen 57.98  
 
ZBC’01 Zijtaart

Competitie 14/10
A-lijn: 1.Cor & Marietje Mollen 62,08 
% 2.Ad Koevoets & Jacqueline Brus 
58,33 % 3.Riet v.Hout & Corry Kas-
telijn 56,25 % 4.Adriaan v.d.Tillart  & 
Jack Sebrechts 55,42 % B-lijn: 1.Har-
rie & Marietje v.d.Wijgert  63,75 % 
2.Mieke Toebast & Toos Vissers 61,25 
% 3 Maria & Fien Rooijakkers 54,17 
% 4.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk 
52,50 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 17/1
A-lijn: 1.Jan Langenhuijzen & Ton-
nie Kivits 70,83 % 2.Cees & Riet 
v.Hout 57,99 % 3.Bert & Diny Kan-
ters 55,56 % 4.Piet Thijssens & Riek 
Rijkers 55,49 % B-lijn: 1.Piet v.Schaijk 
& Mari v.d.Steen 59,90 % 2.Lenie & 
Ria Swinkels 55,52 % 3.Wim & Mariet 
v.Os 54,06 %. 4.Mies & Jo v.d.Burgt 
53,13 %

Bridgeclub De Neul

Uitslag 20/1:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 67.97; 2. Mia Poels & 
Peter Wagenaar
63.80; 3. Annie Stevens & Lonja 
Woonings 61.o98; 4. Jo Evers & Jan 
Tacken 57.29.
B-lijn: 1. Hannie d. Laat & Zus v.d. Rijt 
60.07; 2. Toon Majoor & Jan Wouters 
58.33; 3. Hennie v.d. Linden & Ria 
Theunis 55.83; 4 en 5 gedeeld: Mieke 
& Evert Vugs en Sjef vd Kerkhof & Ri-
nus Kuipers 54.86.
C-lijn: 1. Cor v. Gerwen & Toon v.d. 
Vleuten 66.07; 2. Bertha v.d. Laar & 
Nellie Lathouwers 5.23; 4. Annie & 
Corrie Kastelijn 58.93; 4. Josien v.d. 
Berkmortel & Jan v. Gerwen 58.33.
Voor alle uitslagen: www.Bcdeneul.nl

Bridgeclub ’t Koffertje

Uitslag 20/1:
Lijn A: 1. Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 61,50% ,2. Cees Laas & Sjef 
van Rooij 59,58%, 3. Ad van de Laar 
& Elvira Thijssen 56,25% Lijn B: 1. Tiny 
van der Steen & Lies Vissers 59,38%, 
2. Jan Machielsen & Rien Voets 57,29, 
3. Wilma van den Biggelaar & Jan 
Janssen 56,60%, Lijn C: 1. Riet van de 
Laar & Ans Wiessing 56,77%, 2. Jos 
van Acht & Martien Hulsen 56,77%, 
3. Rina van der Hurk & Cisca Schee-
pens 56,25 %

waterpolo

Uitslagen:
C1 – Aegir 11-2
D1 – Aegir 6-8
Aqua-Novio`94 - Dames 1 13-9
E1 – DBD 2-2
E2 - De Treffers 9-3
Heren 1 - HZPC Horst 5-9
Heren 2 – Gorgo 13-5

Programma 
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E2 – Njord 15.30u

E1 – PSV 16.15u
D1 - De Treffers 17.00u
C1 – Aquamigos 17.45u
Heren 1 – Aquamigos 18.30u
Zaterdag Aquamar te Katwijk:
Katwijk - Dames 1 19.00u

hardlopen

SV Fortuna ‘67

11 januari Gemert Indoorwedstrijd 
JongensJD 3-kamp
Guus van Kessel, Kogelstoten 4.21 m, 
Hoogspringen 1.00 m, 40 m 7,00 sec. 
Punten 827

JongensPA 
Daan van Schijndel, Kogelstoten 4.00 
m, Hoogspringen 0.80 m, 40 m 7,80 
sec, 40 m horden 10,11 sec.

MeisjesPA
Veerle van Erp (3e), Kogelstoten 5.50 
m, Hoogspringen 1.00 m, 40 m 7,58 
sec., 40 m horden 8,50 sec.
Sterre van den Oever, Kogelstoten 
3.00 m, Hoogspringen0.85 m, 40 m 
7,01 sec, 40 m horden 8,70 sec.

Meisjes PB
Lieke Verhoeven, Medicienbal stoten 
2.30 m, Hoogspringen 0.75 m, 40 m 
8,17 sec., 35 m horden 10,65 sec.
 
Den Dungen Run and Walk Dijken-
loop 
MannenTrim 5.000 m
Thijs Thielemans 18.24
MannenTrim 14.400 m
Frank Scheutjens 1.00.18

Eersel Dieprijtcross 
MeisjesPC 1.100 m
Sanne Olislagers 6.24
JongensPA 1.500 m
Stan Sierdsema 7.27
MeisjesPA 1.500 m
Veerle van Erp 6.30 (3e)
JongensJD 1.500m
Guus van Kessel 6.31
Bram van der Heijden 7.14
Mannen korte cross 2.600 m
Marco Verbeek 9.42
Marc van Lieshout 10.02
Vrouwen45 5.000 m
Rikie Huyberts 24.01 (2e)
Mannen45 8.600 m
Eric van den Oetelaar 37.25
Mannen55 8.600 m
Henry Wijffelaars 41.21
Pierre Lardenois 42.35
MannenTrim 5.000 m
Luc Minderhoud 29.05

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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MooiRooikrantDe 39
Nieuwe zwemkanjers in Sint-Oedenrodezwemmen

Sint-Oedenrode heeft weer een verse lading nieuwe zwemkanjers. Al deze kinderen behaalden afgelopen weken hun zwemdiploma in de verschillende categorieën. Een prestatie om trots op te zijn en 
daarom verdienen ze ook een vermelding in DeMooiRooiKrant. Met dank aan zwemleraar en fotograaf Jan Ebbenn. 

Diploma a1

Diploma b1 Diploma c

Diploma a2

hockey Rooi dames 1 plaatst zich voor 
Zuid-Nederlands kampioenschap

Het is Rooi dames 1 gelukt om zich 
te plaatsen voor het Zuid-Neder-
lands kampioenschap (ZNK) in de 
zaal. Afgelopen zondag werd in de 
vijfde en laatste competitiewed-
strijd gewonnen van Eindhoven. 

Rooi ging sterk van start en kwam via 
een knappe actie van Iris van de Loo 
op voorsprong. Via een strafcorner 
maakte Eindhoven al snel gelijk. Nog 
voor rust herhaalde zich dit scenario. 
Via Loes van der Heijden kwam Rooi 

voor de tweede keer op voorsprong 
waarna Eindhoven weer op gelijke 
hoogte kwam via een strafcorner. 

Na rust verslapte de concentratie 
van Eindhoven enkele minuten en 
wist Rooi optimaal te profiteren door 
drie keer te scoren. Doelpunten wer-
den gemaakt door de ervaren Karien 
Thielen (2x) en de talentvolle Elles 
Kraayvanger. Keepster Renee van 
de Broek, die in topvorm verkeerd, 
weerhield Eindhoven lange tijd van 

scoren. Met nog een minuut of tien 
te spelen zette Eindhoven vol aan en 
scoorde 5-3. Rooi hield het hoofd 
koel en het doel verder schoon, 
waardoor de overwinning binnen 
was en plaatsing voor het ZNK een 
feit. 

Aanstaande zaterdag speelt Rooi 
om het Zuid-Nederlands kampioen-
schap in Eindhoven. Kijk voor tijden 
en het adres op 
www.facebook.com/RooiDames1

Vrienden sponsoren vriendenteam
De vrienden Bart Passier, Paul van 
de Biggelaar (Amigos Menswear) 
en Mark van Dijk (Mark van Dijk 
Schilderwerken) hebben samen een 
zaalvoetbalteam gesponsord. Een 
team wat ook alleen maar uit vrien-
den bestaat. Afgelopen week pre-
senteerden ze hun prachtig nieuwe 
tenues. De spelersgroep bestaat uit: 
Ben Heijmans, Daan Bekkers, Stef 
v.d. Loo, Guido Wagenaars, Marwin 
van Roosmalen, Sjors de Waal, Joost 
Pennings, Roy de Laat, Bart vd Heij-
den en Jop Rovers (niet op foto).

Rooi Heren 1 vecht zich terug
In een volgepakte sporthal de Stree-
pen trad Rooi heren 1 afgelopen 
weekend aan tegen concurrent Zwart 
Wit uit Breda en de nummer laatst 
van de ranglijst, MOP uit Vught. Wil-
de de ploeg nog aanspraak maken op 
de titel dan moest er in ieder geval 
gewonnen worden van Zwart Wit.

De eerste wedstrijd tegen de ploeg 
uit Breda ging nog met 6-0 verloren 
maar nu ging de Rooise ploeg voort-
varend van start. Verdiend kwam Rooi 
op voorsprong en liet het zien dat zij 
vol voor de winst wilde gaan. Het wist 
zelfs op een 5-2 voorsprong te ko-
men. Toen Zwart Wit vervolgens meer 
risico nam, onder meer door de kee-
per te wisselen voor een extra veld-
speler, werd het nog even spannend 
en kwam de ploeg terug tot 5-4. Toch 
was het Rooi Heren 1 dat vervolgens 
keurig uit wist te lopen naar een 8-4 
einduitslag en de 3 punten verdiend in 
eigen huis wist te houden. 

Vervolgens stond de wedstrijd tegen 
MOP uit Vught op het programma. 
MOP, verrassend onderaan de rang-
lijst, speelt buiten een niveau hoger 

dan Rooi, had de punten hard  nodig 
en dus was de ploeg toch op voorhand 
gewaarschuwd. Toch bleek MOP uit-
eindelijk niet opgewassen tegen het 
spel van de Rooise formatie en wist 
de thuisploeg de wedstrijd simpel naar 
zich toe te trekken met 5-1. 

Omdat concurrent Zwart Wit de 
tweede wedstrijd van de dag gelijk 
speelde tegen Etten-Leur en we-
derom dure punten liet liggen, staat 
Rooi heren 1 nu eerste en 5 punten 
los op nummer twee Zwart Wit. Het 
is nu dus hopen dat de ploeg uit 
Breda komend weekend punten laat 
liggen zodat Rooi heren 1 zich als-
nog tot kampioen mag kronen van 
de overgangsklasse.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

zaalvoetbal

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel 
Afleveringen van Rooi Actueel – 
korte filmimpressies - worden op 
elk heel uur uitgezonden, vooraf-
gaand aan de andere program-
ma’s. 

Rondje Rooi 
Vanaf 23 januari een gloednieuw 
Rondje Rooi met onderwerpen 
zoals: - Nos Jungit Apollo treedt 
op in Odendael - Afscheidscon-
cert Muziekgroep Antonio - Lite-
rair concert met Karin Bruers en 
Henk van Straten - Uitslag van 
Rooise Kwis bekend! - Biblio-
theek blijft in Martinushuis - Mo-
torrijder Hans Vogels uit Boskant 
succesvol deelnemer Dakar-rally 
- Geert van de Wiel safarigids in 
Zuid-Afrika 

Uitzending op de volgende tij-
den na Rooi Actueel: 
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur. 
Het volgende Rondje Rooi volgt 
op 6 februari 2014. 

Uitzendkanalen en frequenties 
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz. 
Internet 
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s en films is TV Meierij we-
reldwijd te volgen via www.tv-
meierij.nl 
Facebook Met achtergronden, 
foto’s en meer … Like ons en u 
blijft op de hoogte !! 
www.facebook.com/tvmeierij

2 november - 1 februari 
Persoonlijke 

en Intuïtieve Ontwikkeling
Het Lindenhuis, Hongerstraat 14

27 november 2013 - 
26 november 2014

Iedere woensdag dansmiddag
Odendael

4 december 2013 - 3 december 2014
Mamacafé

Grand café de Gouden Leeuw

14 december - 8 februari
Duo-expositie 

schilderijen en keramiek
Bibliotheek

5 januari - 23 februari
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

21 januari
Presentatie archeologisch onderzoek 

voormalig Sint-Odakerkhof
Grand Café de Gouden Leeuw

22 januari
Ontbijten in de bieb

Bibliotheek

22 januari
Lourdes-infoavond
Parochiezaal Nijnsel

23 januari
Paranormale Avond

Meerschot

23 januari
Film: Todo sobre mi madre

Mariendael

24 januari
Lezing Frits van Oostrom

De Knoptoren

24 januari
Live muziek: Twenty Sicks

Café Van Ouds

25 - 26 januari
Open Dagen boomkwekers
Boomkwekerij van den Hurk

25 januari
Meet&Greet 

Topstylist Mari van de Ven
Stylish Kappers

25 januari
Informatiemarkt spiritualiteit

Borchmolendijk 13

25 januari
Hollandse avond met Frans Duits

De Beurs

26 januari
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

26 januari
Rikken en jokeren

Dorpsherberg

28 januari
‘Over Ascensie en 

ascensieproblemen’
Bibliotheek

29 januari
IVN Lezing Henk Sierdsema

Handboog Nijnsel

31 januari
Prinsenzittingen

De Beurs

1 februari
Dr. Bloezz

Eet- en muziekcafé De Ossekop

1 februari
Prinsenzittingen

De Beurs

1 februari
Dansavond KBO

Odendael

1 februari
70’s and 80’s party

Café Van Ouds

1 februari
Coverband La Stampa

Dorpsherberg

2 februari
Mathieu Dirven koffi econcert

Kasteel Henkenshage

2 februari
Jeugdprins Receptie

De Beurs

3 februari
Lezing ‘voortplanting’

d’n einder

4 februari
‘Numerologie: de taal der getallen’

Bibliotheek

7 - 8 februari
Prinsenzittingen

De Beurs

7 februari
90’s party

Café van Ouds

9 februari
‘Spirituele wandeling 
in het Vressels bos’

Parkeerterrein Vogelsven

10 februari
KBO fi lm: The Bucket List

Odendael

14 februari
Valentine’s Surprise Party

Café Van Ouds

16 februari
Olat wandeltocht

De Rips

18 februari
Kleine religieuze monumenten in 

Sint-Oedenrode
De Gouden Leeuw

19 februari
Roois biergilde
Café van Ouds

22 - 23 februari
Boeken- en platenbeurs

Odaschool

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




