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

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

MooiRooikrantDe
Jaargang 3 • Week 4 • 23 januari 2013
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Kijk voor foto’s van 
evenementen op 
www.mooirooi.nl

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, 
dakkapellen, PostNL, zonnepanelen, ATAG-apparatuur, autobanden en velgen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen 
en reeds bestelde goederen. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.
De korting wordt verrekend in de winkelwagen.

*

**

ZATERDAG 26 JANUARI VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 

25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!
       OOK GELDIG IN DE WEBSHOP!**

VEREN VOORDEEL

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Eerste klimaatneutrale woningen volgende week opgeleverd

De eerste van de 27 low-tech kli-
maatneutrale woningen aan het 
Elzenpad in Boskant (20) en aan 
de Dille (7) in Sint-Oedenrode 
worden volgende week opge-
leverd. De ‘Brabantwoningen’ 
– hoe de huizen ook wel worden 
genoemd – zijn een product van 
de samenwerking tussen de vier 
gemeenten Sint-Oedenrode, Ber-
gen op Zoom, Woudrichem en 

Heusden en hun vier corporaties 
(G4C4). De provincie subsidieer-
de de experts die bij de ontwikke-
ling betrokken zijn geweest.

De Brabantwoning is heel anders 

dan een normale woning. Wovesto 
beschouwt het als het ‘huis van de 
toekomst’. Ze zien er anders uit en 
‘werken’ anders. Dat komt door-
dat het ontwerp is gebaseerd op 
het principe van het Passief Huis. 
Bij het Passief Huis is het idee dat 
een dikke schil om de woning 
zorgt voor een goede isolatie. Ook 
maatregelen zoals 3-laags glas en 
het beperkt gebruik van installaties 

(die energie verbruiken), zorgen 
ervoor dat er zo weinig mogelijk 
energie (warmte) verloren gaat.

» lees verder op pag.  8

UW PROFESSIONELE KAPPER 
VOOR HEM EN HAAR 

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

VOOR ACTIE’S KIJK OP WWW.SAVOHS.NL

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

Ere wie ere toekomt

Tijdens de receptie van de Olland-
se KBO van afgelopen zaterdag 
en tijdens de receptie van ’55 jaar 
Papgat’ van afgelopen zondag ge-
beurde iets heel bijzonders. Twee 
mensen werden gehuldigd, twee 
steunpilaren van de Rooise maat-
schappij. Ieder op een eigen waar-
devolle manier. In Olland kreeg 
mevrouw Riny Groot uit handen 
van wethouder Hendriks de Pen-

ning van Verdienste van de ge-
meente Sint-Oedenrode. Stichting 

Papgat president Ed Steenbak-
kers kreeg een nog hogere on-

derscheiding. De Koningin heeft 
hem benoemd tot Lid in de Orde 

Riny Groot ontving de Penning van 
Verdienste van de gemeente

Ed met zijn vrouw Corien en kinderen Ruud en Marjolein

van Oranje Nassau. Burgemeester 
Maas had de eer om het lintje op 
de borst van Ed Steenbakkers te 
spelden. Ere wie ere toekomt.

»  Lees meer over de huldiging van 
Riny Groot op pagina 6.

»  Het verslag van de huldiging van Ed 
Steenbakkers staat op pagina 10.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen

Verhagen tart Van Rossum met vragenlijst
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www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Spreek zijn naam uit in het Roois 
en je hebt zijn bijnaam: “Jan 
Vraogen”. Zijn reputatie als vra-
gensteller kwam donderdagavond 
in de voorbereidingscommissie 
weer flink opborrelen. Het CDA-
fractielid overlaadde Cees van 
Rossum (CDA) met zoveel vragen, 
dat die het niet meer kon bijbe-
nen. Inzet was de vrijkomende 
agrarische bebouwing. Bijna twee 
uur lang hield het onderwerp de 
commissie bezig. 

Hoewel Verhagen ook een groot 
aantal technische vragen spuide, 
die eigenlijk thuishoren in het tech-
nisch beraad vóór de vergadering, 
liet voorzitter Peter Verkuijlen hem 
zijn gang gaan en greep slechts 
een enkele keer in. 

Inspreekster Anita van Kessel 
trapte het onderwerp af met een 
fel betoog voor uitbreiding van de 
bebouwing op haar perceel aan 
de Ollandseweg 197. Het college 
stond daar niet achter, omdat dit 
het enige perceel zou zijn binnen 
de bebouwingsconcentratie dat 
met de gevraagde uitbreiding de 
zichtlijn Noord-Zuid zou versto-
ren. Met argumenten plus foto’s 
probeerde de inspreekster dit te 
ontzenuwen en de commissie leek 
daar wel gevoelig voor. 

Het onderwerp bebouwingscon-
centraties ontaardde echter in een 
vraag- en antwoordspel waarbij de 
inhoud van het geschil op de ach-
tergrond leek te verdwijnen. Het 
feit dat Verhagen het college over-

laadde met complimenten over de 
uitwerking van de 118 pagina’s 
tellende nota werd al gauw over-
schaduwd door het aantal vragen 
dat hij spuide richting college. “U 
gaat wel érg ver in het vragen stel-
len” merkte Van Rossum merkbaar 
geprikkeld op. “Ik heb ze niet al-
lemaal op kunnen schrijven.” Ge-
ruime tijd later, toen de portefeuil-
lehouder zijn uitleg beëindigde 
met “ik dacht dat ik alle vragen 
beantwoord had”, ving Verhagen 
hem op die woorden. “De heer 
Van Rossum zegt net dat hij dat 
niét gedaan heeft. Daarom stel ik 
ze nog een keer” om vervolgens 
onverstoorbaar de helft van zijn 
lijst opnieuw op te dreunen. Om-
dat ook de andere fracties – op de 
DGS na - Verhagen ruim baan ga-
ven, liep de vergadering behoorlijk 
uit de hand.   
In de rondvraag kwam Verhagen 
nog een keer in botsing met Van 
Rossum, waarop de  laatste zijn 
papieren met een klap op zijn bu-
reau sloeg en zijn voormalig vak-
genoot in het onderwijs toebeet 
”Ik heb wel eens moeilijke leerlin-
gen gehad heer Verhagen, u ook 
neem ik aan?”

Alleen al met het droogjes stel-
len van de standaard vraag of het 
agendapunt als hamerstuk op de 
raadsagenda kon, wekte Verkuij-
len hilariteit bij de commissie. In de 
wandelgangen werd de verwach-
ting uitgesproken dat de uitbrei-
ding van de Ollandseweg 197 eind 
deze maand wel door de raad zal 
worden geaccordeerd.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur Bosseweg 1 (5682 BA) Best

Postbus 55 (5680 AB) Best
T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

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

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

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze vrijwilligster

Jet van Boxmeer

op woensdag 16 januari is overleden.

Jet was jarenlang, samen met haar man, 
vrijwilligster bij ons Kringloopcentrum. 

Wij zullen haar blijven herinneren
als een betrokken en gedreven kracht, 

en wensen Eduard en familie veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies.

   Bestuur en vrijwilligers  “d’n einder” 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Geen bijsmaak Parmaham voor 
burgemeester Maas
Het reisje naar Parma voor 50 men-
sen op kosten van de gemeenschap 
heeft bij menigeen kwaad bloed 
gezet. Zelfs na het afzeggen daar-
van bleef er een wrange nasmaak 
hangen. Ook in Rooi, want namens 
onze gemeente zou daar ook iemand 
bij zijn. Burgemeester Peter Maas 
maar eens gebeld: toevallig raak, 
want hij zelf was de gegadigde.

Maas laat de andere kant van het 
verhaal zien. “Ik vind het  jammer 
dat dit in de media werd afgeschil-
derd als een snoepreisje van ge-
meenschapsgeld. Van mij persoonlijk 
hoeft dit ook niet in het buitenland, 

maar Parma is toevallig dé plaats in 
Europa waar men voorbeelden heeft 
hoe er in de toekomst wordt omge-
gaan met de intensieve veehouderij. 
Dat Rooi hierbij betrokken was is 
toeval: ik zou niet in de hoedanig-
heid van burgemeester gaan, maar 
in die van – onbezoldigd - voorzitter 
van de studiegroep dynamisch plat-
teland van de Provincie. We zouden 
daar onder meer gaan kijken naar 
product -marktcombinaties.  Volgens 
mij zouden er overigens veel minder 
mensen gaan en een bedrag van 
1000 euro de man ben je al gauw 
kwijt voor een vierdaagse reis en ver-
blijf daar.”  

Wij ontvingen het droeve bericht 
dat op 79-jarige leeftijd onze oud-medewerker 

Cor Boets 

is overleden.
 

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 

Gemeentebestuur en medewerkers
 
Burgemeester                Secretaris            
P.M. Maas                     P.J.E. van de Loo      

Condoleances, 
rouwberichten, 

dankbetuigingen, 
felicitaties en andere 

familieberichten. 

Plaats uw reactie op 
www.rooisefamilieberichten.nl
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r Een tas vol Bekkers
da’s € 3,20 voordeel

akkerij bebekk voor 10 euro!

24 januari t/m 6 februari

’n gevulde tas
1 brood naar keuze, 4 worsten-

broodjes, 6 witte of bruine zachte 

broodjes, 1 peperkoek naturel 

samen voor

deze aanbieding is 2 weken geldig

€ 10,-
Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL   –    www.bakkerijbekkers.nl
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KEURSLAGERTROTS

Erwtensoep +

GRATIS 100 GRAM SPEK

per beker

4

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

KALKOENHAASJES

4 STUKS

5

50

VLEESWARENKOOPJE

GEBR.FRIC+SNIJWORST+

BOTERHAMWORST

SAMEN 300 GRAM

4

00

WEEKAANBIEDING

GROENTENROLLETJES

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

GEVULD STOKBROOD

30 MIN 160 C OVEN

PER STUK

4

25

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0143472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

Anonieme investeerders steken meer dan 30.000 euro in winkel

Dorpswinkel Boskant start vrijwel zeker door
Bij het gaan van deze krant (gis-
terenmiddag) werden de laatste 
plooien gladgestreken in de onder-
handelingen met Support en Co om 
de winkel over te nemen. Jan Hel-
lings, uitbater van de buurtsuper, 
schat de kans op 99 procent dat de 
winkel vanaf volgende week vrij-
dag een doorstart maakt onder de 
naam Dorpswinkel Boskant. Daarna 
wordt na een half jaar de balans op-
gemaakt. 

De laatste weken is hard nagedacht 
over de constructie. Samen met het 
actiecomité ‘behoud de winkel’ en 
enkele adviseurs kwamen Jan en 
Diny Hellings op het idee om een 
stichting op te starten. Tijdens een 
informatieavond – vorige week don-
derdagavond in De Vriendschap – 
werd uitleg gegeven aan de bewo-
ners van Boskant over de constructie 
en de stand van zaken. Toen werd 
direct duidelijk dat het draagvlak in 

het dorp enorm is. Zo’n 120 men-
sen kwamen op de bijeenkomst af. 
Jan greep meteen de gelegenheid 
om pleidooi te houden. Emotioneel 
luidde hij de noodklok. Daarin werd 
duidelijk dat de bal bij de inwoners 
van Boskant ligt. De winkel maakt 
nu een omzet van 10.000 euro 
per week. Die moet minimaal naar 
15.000 euro om rendabel te zijn. 

De bewoners kunnen hun betrok-
kenheid tonen door per gezin mi-
nimaal 20 euro aan boodschappen 
per week te doen bij de dorpswin-
kel. Daarnaast is het mogelijk om 
obligaties te kopen vanaf 25 euro, 
met een teruggave garantie. Tijdens 
de avond werd daar eveneens uitleg 
over gegeven en na afloop stroom-
den de eerste aanmeldingen binnen. 
Voor de bijeenkomst had de stichting 
al iemand gevonden die een bedrag 
van 10.000 euro wilde investeren. 
Daar kwam in de loop van de avond 

nog iemand bij die het meer dan 
verdubbelde. In de afgelopen dagen 
hebben nog enkele investeerders 
zich gemeld. De totale investering is 
de grens van 30.000 euro inmiddels 
gepasseerd. Wanneer over een half 
jaar blijkt dat de winkel rendabel ge-
noeg is, zal Jan zelf ook investeren. 

Er werd niet alleen over geld gepraat. 
Aanwezigen toonden hun betrok-
kenheid met de super door ideeën 
te spuien om meer mensen naar de 
winkel te trekken, ook van buitenaf. 
De Italiaan van het dorp bood aan 
om pizza’s te bakken, een ander op-
perde voor verkoop van appeltaart 
of andere lekkere streekproducten. 
De winkel wordt een stichting dus 
vrijwilligers gaan zich voor de zaak 
inzetten. Inmiddels hebben zich er al 
meer dan vijftien gemeld. Allemaal 
met hetzelfde doel: Boskant leefbaar 
houden.

Welzijn de Meierij presenteert nieuw logo en kernwaarden

De welzijnsinstellingen van 
Schijndel en Sint-Oedenrode 
(respectievelijk BWI ‘t Palet en 
Welzijn Salus) zijn vanaf 1 janu-
ari officieel gefuseerd tot Welzijn 
de Meierij. Daar hoort natuurlijk 
een kersvers logo bij. Ook heeft 
de nieuwe organisatie nagedacht 
over de kernwaarden. Waar staat 
Welzijn de Meierij voor? Die ge-
dachten zijn ondergebracht in vier 
P’s: Presentatie, Participatie, Pre-
ventie en Perspectief. Dat maakte 
directrice Trix Kloosterman eind 
vorige week bekend. Tevens werd 
het nieuwe logo gepresenteerd.

Veel personen hebben zich bezig 
gehouden met de ontwikkeling 

van het nieuwe logo. Er zit dus een 
duidelijke boodschap achter. Het 
groen in het logo komt van Welzijn 
Salus, het paars/blauw van ’t Palet. 
In het logo valt een klavertje vier 
te herkennen. Zoals bekend bete-
kent dat geluk. Welzijn de Meierij 
stimuleert dat mensen meer gaan 
doen en zich inzetten voor de 
naaste omgeving. Op die manier 
wil de welzijnsinstelling geluk cre-
eren bij vooral mensen die in een 
kwetsbare positie verkeren. De vier 
rondes van het klavertje vier staan 
symbool voor de vier P’s. 
De nieuwe welzijnsinstelling be-
staat voortaan uit 400 vrijwilligers, 
19 professionals en 30 docenten 
op freelance basis. Op het eerste 

gezicht verandert er niet veel voor 
de burgers van Sint-Oedenrode en 
Schijndel. Bij de fusie is nadrukke-
lijk gekozen voor behoud van de 
plaatselijke bereikbaarheid, erva-
ring en betrokkenheid. In iedere 
gemeente blijft een kantoor waar 
mensen vragen kunnen stellen 
en waar vrijwilligers, docenten en 
samenwerkingspartners kunnen 
aankloppen. 

Het is duidelijk dat de twee dorpen 
elkaar versterken. In Sint-Oeden-
rode werden de cursussen weg-
bezuinigd. In Schijndel loopt dat 
nog steeds, dus het wordt mak-
kelijker voor Rooienaren om daar 
opleidingen te gaan volgen. Twee 
steunpunten mantelzorg worden 
samengevoegd tot één. Daarmee 
wordt de kwaliteit verbetert. Rooi 
is wat sterker ontwikkeld in Ou-
derenwerk, dus daar kan Schijndel 
voordeel uithalen. Kortom, uit-
eindelijk moet de fusie dusdanig 
voordeel opleveren dat beide dor-
pen sterker naar voren komt op 
het gebied van Welzijn.
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Blunder Kunststichting zet 
subsidie in de schijnwerpers
Het lijkt zo simpel. Bouw twee 
voetgangersbruggen als kunst-
object, zorg dat voetgangers en 
scootmobielers ze nog kunnen 
gebruiken ook, en zorg dat je alles 
kunt betalen. Laat nou dat laatste 
over het hoofd gezien zijn. Geen 
nood: dan vraag je toch gewoon 
30.000 euro subsidie aan bij de 
gemeente?

Al ligt het probleem genuanceerder 
en speelt ook het pechduiveltje een 
rol, bovenstaand beeld werd wel 
opgeroepen toen de voorberei-
dingscommissie het subsidievoor-
stel onder ogen kreeg. Een schone 
taak voor portefeuillehouder Jean-
ne Hendriks om de commissie op 
andere gedachten te brengen. 

In het 20-jarige bestaan van de 
Kunststichting is meermalen geble-
ken dat het maken van een kosten-
begroting niet hun sterkste kant is, 
aldus het college. Er werd steeds 
een voorschot genomen door geld 
van nieuwe projecten op te sou-
peren. Het college vergoelijkte dat 
met de redenatie “Was dit niet ge-
beurd, dan zouden kunstprojecten 
slechts gedeeltelijk gerealiseerd 
zijn.”

Het probleem zat dit keer in de 
voetpaden naar de bruggen. De 
Kunststichting was er gemakshalve 
van uitgegaan dat de gemeente 
die zou betalen, maar had dat niet 
nagevraagd en kreeg nul op het 
rekest. Bij de Rabobank ving de 
stichting ook bot: een lening werd 
alleen verstrekt met gemeente-
garantie. De regels daarvoor zijn 
echter aangescherpt waardoor ze 
daarvoor óók niet in aanmerking 

kwamen. En dus restte de Kunst-
stichting niets anders dan een le-
ning aan te vragen bij de gemeente 
zelf. 

Zelden waren de fracties zo eens-
gezind en vielen over elkaar heen 
om hun verbazing te ventileren 
over de gang van zaken. Over de 
blunder van de stichting, maar ook 
over het ogenschijnlijke gemak 
waarmee het college de stichting 
subsidie gunt terwijl andere gesub-
sidieerde organisaties de broekriem 
moeten aanhalen.

Hendriks haalde alles uit de kast om 
het voorstel er toch door te krijgen. 
Dat het een stichting is, dus zonder 
winstoogmerk. Dat die stichting 
destijds is opgericht op verzoek 
van het college, om deze taak van 
de gemeente over te nemen. Dat 
het een lening betreft, dus geld 
dat terugkomt – dat is althans de 
bedoeling. Dat architecten en kun-
stenaars niet altijd dezelfde taal 
spreken. Dat het voortbestaan van 
de stichting in gevaar komt als de 
lening wordt afgewezen. Dat de 
kans op herhaling wordt vermin-
derd door het vervangen van de 
subsidieregeling door een percen-
tageregeling. En, na vragen vanuit 
de commissie: dat de Kunststich-
ting ook eigen inkomsten heeft en 
niet louter draait op subsidie. 
De commissie duikt verder in de 
stukken die Hendriks toezegde: de 
jaarstukken van de stichting, uitleg 
over de percentageregeling en in-
formatie over openstaande schuld-
eisers. Om beter beslagen ten ijs te 
komen op de raadsvergadering van 
31 januari, waar uiteindelijk het be-
sluit moet worden genomen.  

Leden van Wovesto staan voor lastige keuze

De leden van de Wovesto staan 
voor een lastige keuze. Blijven zij, 
zoals ze de afgelopen veertig jaar, 
een vereniging of gaan zij in de 
toekomst verder als stichting door 
het leven? Vorige week woensdag 
was er in Odendael een extra le-
denvergadering om over die keuze 
te praten.

Vergelijkbare instelling gevonden
Om zoveel mogelijk de eigen iden-
titeit te behouden zoekt het be-
stuur van Wovesto al langer een 
fusiepartner. De Boxtelse woning-
stichting Sint Joseph lijkt een goe-
de partij. Ondanks dat Sint Joseph 
ongeveer tweeënhalve keer groter 
is, dan de Rooise woningbouwver-
eniging, zijn beide instellingen met 
elkaar vergelijkbaar. 

Omdat Wovesto een vereniging is 
en Sint Joseph een stichting, kun-
nen beide instanties niet zomaar 
fuseren. Binnen een vereniging 
heeft de algemene ledenvergade-
ring het voor het zeggen. In een 
stichting is het bestuur de baas. 
Daarom wil Wovesto als stichting 
verder gaan. In dat geval kunnen 
beide instellingen fuseren en komt 
er één sterkere nieuwe stichting te-
rug. Als Wovesto niet fuseert, dan 
vreest het bestuur dat Wovesto op 
termijn niet kan overleven.

Meeste leden niet enthousiast
Niet alle leden zijn enthousiast 
over de plannen. Na de pauze kon-
den de leden discussiëren over het 
voorstel. Na zo’n twintig minuten 
gaven de meesten aan dat zij niet 

graag zien dat Wovesto een stich-
ting wordt. Keihard tegen is bijna 
niemand. Toch klinkt uit de meeste 
groepjes wel de roep om behoud 
van de vereniging door. Veel leden 
vrezen in een stichting hun stem 
kwijt te raken. Ook speelt de angst 
dat uiteindelijk het Rooise loket 
verdwijnt.

Of die zorgen terecht zijn is lastig 
te beoordelen. Directeur Leo Over-
mars is daar niet zo bang voor. Er 
komt een Huurders Belangenver-
eniging, die de belangen van de 
huurders vertegenwoordigt. Er 
blijft in Sint-Oedenrode ook een 
aanspreekpunt.

Stemming in maart
Of Wovesto wel of geen stichting 
wordt, bepalen de leden waar-
schijnlijk in maart. Pas als de Huur-
dersbelangenvereniging is opge-
richt en er goede contracten met 
Wovesto zijn, wordt er gestemd. 
Als de leden van Wovesto niet 
voor een stichting kiezen, zal fusie 
met een andere woningcorporatie 
er niet gemakkelijker op worden. 
Of Wovesto bij de huidige maat-
schappelijke ontwikkelingen en 
Haagse dwingelandij dan niet on-
gecontroleerd ten prooi valt aan 
een minder gewenste partij valt 
lastig te zeggen. Zou dat laatste 
wel gebeuren, dan is de kans groot 
dat de leden minder zeggenschap 
houden dan dat dit bij een vrijwil-
lige samenvoeging het geval zal 
zijn.

Ria van Aarle promoot boek in 
Odendael
Onlangs verscheen er in DeMooi-
RooiKrant een interview met de 
Rooise dame Ria van Aarle. Ze 
schreef een boek over haar bewo-
gen leven als TBC patiënt in haar 
jongere jaren. Op zaterdagmiddag 
aanstaande geeft ze in Odendael 

een boekpresentatie. Die duurt 
van 14 tot 16 uur en vindt plaats 
in de grote zaal. Behalve Ria zal er 
een delegatie aanwezig zijn van de 
KNCV Tuberculosis Foundation uit 
Den Haag.

Bibliotheek twee dagen per week 
extra dicht
Vanaf 18 februari aanstaande is 
de bibliotheek van Sint-Oedenro-
de twee extra dagen gesloten. Op 
dinsdag en donderdag blijven de 
deuren op slot.

Op dit moment is de bibliotheek 
nog 25,5 uur open, maar om fors te 
bezuinigen brengt de instelling dat 
terug tot 16 uur. Sint-Oedenrode 
is niet de enige gemeente waar de 
bibliotheek flink moet snijden in de 
kosten. Ook in andere gemeen-
ten wordt dat gedaan. Echter is de 

Rooise bieb de enige die meerdere 
dagen dicht blijft voor publiek. 
Volgens locatiemanager Janny 
Stevens is het terugschroeven van 
de openingstijden op dit moment 
het enige wat ze kunnen doen 
om te bezuinigen. De bibliotheek-
punten in de kerkdorpen willen ze 
namelijk behouden en ook de pro-
gramma’s en activiteiten willen ze 
staande houden. Daarnaast is er 
nog niets zeker over de toekomst 
in het Martinushuis. 

ONTSPANNEN DOOR MIDDEL VAN BEWEGING

DE WEG VAN DE CIRKEL
Tai Chi School

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. 

Sint-Oedenrode : maandagavond 19.00 - 20.00 u.
Tevens lessen in Eindhoven (ochtend en avond)

 MELD JE AAN VOOR EEN PROEFLES:
www.dewegvandecirkel.nl of bel 0413-840687

Vanaf maandag 28 januari nieuwe lessen in: 

SINT-OEDENRODE - ODASCHOOL

 QIGONGTAI CHI
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1 februari 2013
60 jaar

Uitvaartverzorging Kuis
Op 1 februari 2013 gedenken wij dat pa/opa Kuis 

60 jaar geleden het initiatief nam 
en de basis legde van onze onderneming in Sint-Oedenrode.

Gedurende die afgelopen zestig jaar is door drie generaties Kuis 
de onderneming uitgebreid tot een modern bedrijf.

Ter gelegenheid hiervan houden wij 
op zondag 3 februari 2013 een open dag 

in ons Rouwcentrum, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode,
van 11.00 tot 17.00 uur.

Naast een kijkje in ons rouwcentrum kunt u deze dag 
ook informatie krijgen over:

begrafenissen, crematies (as bestemming), bloemen,
gedenkstenen en verzekeringen.

Van harte nodigen wij u hiervoor uit.

Sluisplein 58 – 60                                                                       
5492 AM Sint-Oedenrode                                            

	  

	  
	  

AANMELDEN LEERLINGEN
BASISONDERWIJS IN SINT-OEDENRODE

De besturen van de basisscholen in Sint-Oedenrode geven 
gelegenheid tot het aanmelden van leerlingen die voor 
1 oktober 2014  4  jaar worden.

U kunt uw kind aanmelden bij de school van uw keuze op 
maandag 28 januari a.s. tussen 15.30 en 18.00 uur.

Meer informatie over de scholen vindt u op de websites van de scholen. 
Het aanmeldingsformulier kunt u van de website van de school downloaden en invullen. 
Het formulier dient door beide ouders ondertekend te worden. 
Wij verzoeken u bij de aanmelding een kopie van uw ID-kaart of paspoort 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 Sint-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: G. Roozen
   www.bsnijnsel.nl

Ook Nijnsel opent eigen eetpunt

Na het grote succes in Boskant 
en Olland opende ook Nijnsel 
afgelopen woensdag een eigen 
eetpunt. Wethouder van Rossum 
kwam de gelegenheid in de Bec-
kart openen door het eerste kopje 
soep te schenken aan de oudste 
deelnemer, mevrouw Kerkhof – 
van de Ven (92). Vanaf 30 janu-
ari kunnen de deelnemers iedere 
week bij elkaar komen om samen 
te eten.

Rene Voss ontving namens de 
Nijnselse dorpsraad een twintigtal 
deelnemers. Twee mensen meld-
den zich af, waarschijnlijk door de 
sneeuw. Ook waren er veel vrijwil-

ligers op de 
been die de 
rest van het 
jaar inzetbaar 
zijn om het we-
kelijkse diner in 
goede banen te 
leiden. Eetpunt 
Nijnsel is een 
initiatief van 
de gemeente, 
KBO, Welzijn 
de Meierij, Bra-
bantzorg en de 
Nijnselse Dorpsraad. De maaltijden 
worden geleverd door Odendael. 
Op de volgende dagen zal geen 
eetpunt zijn: 13 februari, 17 april, 

20 mei en 19 september. Wilt u 
er de volgende keer ook bij zijn of 
heeft u vragen? Stuur dan een mail 
naar eetpunt.nijnsel@gmail.com 

jaar inzetbaar 
zijn om het we-
kelijkse diner in 
goede banen te 
leiden. Eetpunt 
Nijnsel is een 
initiatief van 
de gemeente, 
KBO, Welzijn 
de Meierij, Bra-
bantzorg en de 20 mei en 19 september. Wilt u 

Vrijwilligers hielpen mee met het opdienen van de maaltijden

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Start Verhalentafel Nijnsel
Op donderdag 31 januari 2013 
start in Nijnsel een tweede versie 
van de Verhalentafel. Op initia-
tief van IDOP Nijnsel, Welzijn de 
Meierij (voorheen Welzijn Salus) 
en Bibliotheek de Meierij kunnen 
dorpsbewoners elkaar maandelijks 
ontmoeten en hun verhalen over 
onder andere (de geschiedenis 
van) Nijnsel aan elkaar vertellen.

De ontmoeting staat hierbij voor-
op. Daarnaast worden deze ver-
halen bewaard om zo waardevolle 
informatie door te geven aan an-
dere generaties. De bijeenkomsten 

vinden plaats in de BSO ruimte van 
de Antonius van Paduaschool, Jas-
mijnstraat 11a van 9.30-11.30 uur.

Na de opening van het bibliotheek-
punt in Nijnsel in 2008 werd gestart 
met een groep ouderen die samen 
naar elkaars verhalen luisterden. 
Deze vorm van samenkomen bood 
de deelnemers een goede moge-
lijkheid om elkaar te ontmoeten. 
In 2013 start daarom een nieuwe 
groep (oud)Nijnselaren met het de-
len van verhalen. Zij worden hierbij 
begeleid door een zestal actieve 
vrijwilligers uit Nijnsel.
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Mooi op  leeftijd
Samen rondom een Parkinson patiënt

De ziekte van Parkinson is een 
complexe, progressieve ziekte. 
Deze complexiteit vraagt dat de 
behandelaars rondom de men-
sen met de ziekte van Parkinson 
of op Parkinson lijkende aandoe-
ningen (Parkinsonisme), een goed 
netwerk vormen. Alleen met een 
optimale samenwerking tussen 
huisarts, neuroloog, parkinson-
verpleegkundige, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist, 
psycholoog, en soms nog enkele 
andere disciplines, kan dit worden 
gewaarborgd. 

Om dit te realiseren is Parkinson-
Net opgezet. (www.ParkinsonNet.
nl) Dit is een landelijk dekkend 
netwerk van zorgverleners op het 
gebied van Parkinson.  Door mid-
del van onderzoek, scholing en 
samenwerking tussen de verschil-
lende disciplines probeert men de 
deskundigheid te vergroten en de 
communicatie tussen zorgverle-
ners te verbeteren.
De meest bekende symptomen 
bij de ziekte van Parkinson zijn de 
lichamelijke verschijnselen, zoals 
het trillen, de stijfheid van bewe-
gen, traagheid en balansproble-
men. Maar ook veranderingen in 
het denken, verwardheid of bij-
voorbeeld moeite met dubbelta-
ken komen vaak voor. Daarnaast 
zien we frequent problemen met 
verstaanbaarheid, slikken, maag/
darmklachten, slapen, seksuali-
teit en plassen. Kortom wie aan 
de ziekte lijdt, kan uiteenlopende 
klachten hebben en de ziekte van 
Parkinson geeft bij geen enkele 
patiënt hetzelfde beeld. 

Het is goed om te weten dat de 
verschillende disciplines de Par-
kinson patiënt al in een vroeg 
stadium kunnen helpen. Dan kun-
nen structurele wijzigingen in het 
leefpatroon nog gemakkelijker 
worden aangeleerd. De omgeving 
van de patiënt wordt nauw bij de 
behandeling betrokken. Er wordt 
gekeken hoe overbelasting van de 
omgeving te verkleinen of te voor-
komen is. Zo kunnen zij (samen) 
u de best mogelijke kwaliteit van 
behandeling bieden bij de ziekte 
van Parkinson. Daar waar dit van 
meerwaarde is zal de behandeling 
in de thuissituatie plaatsvinden. 
 
Voor meer informatie of voor aan-
melding voor behandeling kunt 
u, na verwijzing door huisarts of 
medisch specialist terecht bij de 
volgende bij Parkinsonnet aange-
sloten disciplines (volgorde zie foto 
vlnr):

Ergotherapie: 
Sander Willems. Tel. 06-13358448, 
www.ergobest.nl
Fysiotherapie: 
Yvonne Sijbers- van Woezik. 
Tel. 0413-288930, 
www.fysiocasa.nl
Fysiorooi  0413-473196 en 
Fysionova Liempde 0411-633063
Diëtetiek: 
Marijke Mohr. Tel. 0413- 724600 
www.mohrdietetiek.nl
Logopedie: 
Carin van Schijndel- van Hoof. 
Tel. 0413-472566, 
www.logopedierooi.nl
Voor meer algemene informatie 
zie www.parkinson-vereniging.nl

Uitslag loterij KBO Olland
Tijdens de receptie van de viering vijftig jaar KBO Olland vond een lo-
terij plaats. Bij deze vindt u de uitslag:
            Tafelkleedje:  891
            Schilderijtje; weer of geen weer: 356
            Schilderijtje, vergeet de mooie dagen niet: 30
            Bijzettafeltje 1: 581
            Bijzettafeltje 2: 23
            Bijzettafeltje 3: 104
            Cd: een bietje Brabants: 950
            Kappersbon: 509
            Kaarsenset: 22
De andere prijzen zijn reeds afgehaald.

Jaarvergadering K.B.O. Boskant
Deze is op 30 januari, aanvang 
13.30 uur in De Vriendschap, en 
zal in het teken staan van vernieu-
wing en ombuiging.

Twee bekwame bestuursleden zijn 
aftredend en niet herkiesbaar. Het 
gaat om Wim Hermans (18 jaar be-
stuurslid, waarvan 17 jaar secretaris.) 

en Sjan Konings (9 jaar bestuurslid). 
Maar Boskant mag zich gelukkig 
prijzen want Leo Bekkers, Annie van 
Heeswijk en Nelly Verhagen mogen 
worden voorgedragen als kandidaat 
bestuurslid. Drie enthousiaste jonge 
senioren die staan te trappelen om 
de taken over te nemen.

Ook door de leden kunnen schrif-
telijk kandidaten voor het bestuur 
worden aangemeld bij Toon Hage-
man en Annemarie Rovers. Dat 
kan tot 25 januari 2013. Verder 
staat op de agenda: Jaarverslag, 
Financieel verslag,  begroting en 
het financieel beleid, de contribu-
tie (nu de gemeentelijke subsidie 
is vervallen), uitbereiding van het 
bestuur en belangrijke punten 
voor 2013, waaronder het activi-
teitenprogramma en de voorberei-
dingen van het 50-jarig jubileum 
in 2014. Daarnaast: mededelingen 
voorzitter en bestuursverkiezing. 
De vergadering begint om 13.30 
uur. Om 15.00 uur is het de hoog-
ste tijd om Wim en Sjan te bedan-
ken voor hun inzet en ze op een 
waardige wijze uit te zwaaien. Het 
bestuur rekent op alle leden. 

Ook niet leden die geïnteresseerd 
zijn, zijn van harte welkom.

Jubileum KBO Olland

Riny Groot krijgt penning van verdienste

“In vijftig jaar is er heel wat wa-
ter door de Dommel gegaan en nu 
nog is de Ollandse KBO spring-
levend”, zo sprak Toon Hageman 
van KBO Boskant tijdens het ju-
bileumfeest van KBO Olland. 
Vooral het grote aantal aanwezig 
leden (90%) was debet aan die 
uitspraak. “Zoiets kan alleen maar 
in een kleine gemeenschap waar 
het bestuur tussen de mensen 
staat”, vond hij. De leden konden 
die uitspraak alleen maar beamen. 

Even tevoren ging Pastoor Blom 
voor tijdens de heilige mis. Ter ere 
van het jubileum had het oudste 
lid, Nella Versantvoort, jubileum-
kaars naar het Maria-altaar had 
gebracht. Daarna volgde een 
gezellig samenzijn in MFA De 
Loop’r. Wethouder Jeanne Hen-
driks feliciteerde de bond met 
hun eerste feest in de nieuwe ac-
commodatie en benadrukte het 
belang dat er voor de ouderen 
zoveel georganiseerd wordt. Zou 
Jeanne Hendriks normaal als wet-
houder haar opwachting maken, 
nu mocht zij als locoburgemees-

ter een bijzondere eer vervullen. 
Uit naam van de gemeente over-
handigde zij  aan voorzitter Riny 
Groot, de ‘penning van verdien-
ste’ wegens een lange lijst aan 
verdiensten. Reeds in 1965 begon 
Riny als secretaris in het Nijnselse 
schoolbestuur. Daarna volgden 
vele andere vrijwilligerswerk-
zaamheden, waaronder organist 
in de kerk, beheerster van het ge-
meenschapshuis, beschermvrouw 
bij zowel de handboog- als de gi-
taarvereniging, mede-oprichtster 
van het WMO-platform enzo-

voorts. Ook nu nog is Riny actief 
als voorzitster van het Ollandse 
KBO. 

Na dit korte intermezzo ging het 
feest vrolijk verder. Afgevaardig-
den van diverse verenigingen en 
organisaties bezochten de recep-
tie. De avond was alleen voorbe-
stemd aan de eigen leden. Onder 
het genot van een heerlijk diner 
en gezellige vertier, kon ieder naar 
hartenlust bij kletsen en daar werd 
goed gebruik van gemaakt.

Nieuws van  het Alzheimer Café 
Regio ’t Groene Woud
Op maandag 28 januari a.s. 
wordt in Restaurant Zaal ‘De 
Nachtegaal’ aan de Boxtelseweg 
15 in Schijndel wederom een 
avond van het Alzheimer Café 
georganiseerd.

De titel van het thema dat wordt 
behandeld  is: wat is dementie nu 
eigenlijk? Gast-spreker: Dr. Paul 
Dautzenberg, geriater van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis. Paul 
Dautzen-berg zal deze avond 
een antwoord geven op o.m. de 
volgende vragen: Welke vormen 
van dementie zijn er? Hoe wordt 
de diagnose gesteld en welke on-
der zoeken vinden er plaats? Is 
dementie erfelijk? Zal in de nabije 
toekomst genezing mogelijk zijn?

Vanaf 19.00 uur is iedereen van 

harte welkom.  En de avond 
wordt afgesloten om 21.30 uur. 
Kom gerust luisteren. De toegang 
is gratis.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Gemaakt 
voor elkaar
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TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Nu de winter zijn intrede heeft gedaan, hebben weer een aantal  
hardwerkende mensen van de gemeente en vrijwilligers het opge-
pakt om een prachtige ijsbaan te realiseren. Zo kunnen de kinderen 
uit Nijnsel weer volop schaatsen op het “Pek”,  een fantastische 
baan gelegen naast de basisschool. 

Enkele jaren geleden hebben we vanuit de dorpsraad het initiatief ge-
nomen om in samenwerking met de gemeente een ijsbaan aan te leg-
gen. We beschikken namelijk niet over de benodigde materialen om 
een ijsbaan aan te leggen. Als Koning Winter zijn intrede gaat doen 
kan de initiatiefnemer contact opnemen met de gemeente om samen 
een prachtige ijsbaan te gaan realiseren.  
Het is duidelijk dat wanneer een initiatief haalbaar is, er snel moet wor-
den gehandeld. De gemeente blijft daar net als de afgelopen jaren zo 
veel mogelijk aan meewerken. Waar voor we ook onze grote waarde-
ring en dank uitspreken. Enkele dagen zijn we volop en met vele man-
kracht in de weer geweest met het geschikt maken van een prachtig aan 
te leggen gladde ijsbaan. Het is altijd de vraag bij vrieskou: Wanneer 
kunnen we aan de aanleg beginnen en de schaatsen onderbinden? En 
op wat voor ijs staan we? Dit jaar begon de klus met het  schoonvegen 
van de vol gesneeuwde baan en dat was dit jaar een hele klus. Er werd 
groter materiaal voor ingezet vanuit de gemeente; riool putten dichten, 
water opbrengen, aanleggen van de verlichting, een koek&zopie kraam, 
vuilnisbakken en rubbermatten plaatsen, zodat alles er weer op en top 
uitziet en veilig is. Zodat de kinderen weer volop kunnen gaan genieten 
van een prachtige ijsbaan, direct gelegen naast de basisschool. 
Afgelopen weekend werden we getrakteerd op een nieuw pak sneeuw 
en ook wat ijzel, wat door de lage temperaturen niet bevorderlijk was 
voor de aangroei van het ijs. Het bezorgde weer nieuw schoonmaak-
werk om de ijsbaan schoon te vegen. En teleurstelling natuurlijk ook 
voor de vele Nijnselse basisschool kinderen die al een hele week ston-
den te trappelen om op het ijs te kunnen. Maandagmorgen hebben 
een aantal enthousiaste vrijwilligers de baan weer schoongeveegd.
De basisschool zet al de geplande gymlessen in voor schaatsen op 
de ijsbaan. Kinderen kunnen al heel jong op deze baan veilig leren 
schaatsen wat misschien ooit nog eens zou kunnen gaan resulteren 
in een toptalent, De ijsbaan is veel meer dan alleen een gezellige plek 
om te leren schaatsen. De ijsbaan verbroedert, geeft licht in die lange 
donkere winter, geeft gezelschap aan mensen groot en klein en is een 
plaats om in de winter sportief en gezond bezig te zijn. Samen houden 
we een kleine kern leefbaar om er mee aan de slag te gaan.
Kortom,  hopelijk mogen we gaan genieten van een sfeer van veel 
ijsplezier op een prachtig aangelegde natuurijsbaan midden in ons 
Nijnselse dorp.

Gonny Habraken
Vresselseweg 2

Lezerspodium....
Door: Gonny Habraken

Eigen initiatief en een vijfde vorstperiode

Schaatsen in Nijnsel

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

Dolle pret op schaatsbaan Nijnsel

Maandag was het eindelijk zo ver. Na 
lang wachten mochten de Nijnselse 

kinderen dan eindelijk het ijs van ‘het 
pek’ betreden. Natuurlijk vervulde de 

vorst de belangrijke taak, maar ook 
tientallen vrijwilligers maakten dit mo-
gelijk. Vooral het verwijderen van de 
sneeuw was een hels karwei. Hopelijk 
houdt de vorst nog even aan, zodat de 
kinderen nog lang kunnen genieten!

Rooise bouwer ontvangt certifi caat 

Bouwbedrijf van Stiphout levert energiezuinige 
school op
Bouwbedrijf Gebr. Van Stiphout 
ontving donderdag 17 januari het 
certificaat Passief Bouwen. Tijdens 
de officiële oplevering van de Brede 
Bossche School (BBS) Nieuw Zuid 
in Den Bosch werd dit overhandigd 
aan directeur Jeroen van Stiphout 
en hoofd productie Peter Hems. 

Ontwikkelaar BrabantWonen en 
opdrachtgever gemeente ’s-Herto-
genbosch hebben bij de nieuwbouw 
van de BBS Nieuw Zuid hoge ambi-
ties nagestreefd. De Rooise bouwer 
is het eerste bouwbedrijf in Neder-
land dat het passief huis concept en 
het frisse scholen concept in één ge-
bouw heeft toegepast. In de praktijk 
betekent dit een laag energiegebruik 

gecombineerd met een gezond bin-
nenklimaat. In Nederland zijn er 
geen andere voorbeelden bekend 
waar deze beide concepten gecom-
bineerd worden in een multifuncti-
oneel gebouw als deze school. Het 
ontwerp van de BBS Nieuw Zuid is 
daarom een technisch hoogstandje. 
Dit is dan ook beloond met het cer-
tificaat ‘Gebouwd volgens Passief-
Bouwen Keur’, De BBS Nieuw Zuid 
heeft daarmee aan alle prestatie-ei-
sen die de stichting Passief Bouwen 
stelt, voldaan. Dit is een bijzondere 
prestatie.

“Een uitdaging, zo kon je het pro-
ject het beste omschrijven”, ver-
telt Jeroen van Stiphout. “Vorig 

jaar hebben we in februari het on-
derhanden werk van het failliete 
bouwbedrijf Vannel uit Eindhoven 
overgenomen. We zijn er vanaf de 
ruwbouw ingestapt. Dan zijn alle 
belangrijke beslissingen al genomen 
en moet je gewoon door. Het span-
nendste moment was de luchtdoor-
latendheidsmeting in september. 
Op dat moment is gemeten of het 
gebouw lekken heeft waar warmte 
en daarmee energie kan verdwijnen. 
Bijvoorbeeld bij de kozijnen of via 
luchtbehandelingskanalen en kabel-
goten. Hieruit kwam een uitzonder-
lijk lage score waarmee bevestigd 
werd dat de BBS Nieuw Zuid een bij-
zonder energiezuinig gebouw was.”

Wie wordt de Voorleeskampioen van 
Sint-Oedenrode 2013?

Op woensdag 
30 januari van 
9.30 tot 11.30 
uur wordt op 
initiatief van de 
bibliotheek in 
Sint-Oedenrode 

in Mariëndael weer de verkiezing 
van de Voorleeskampioen 2013 
gehouden. Dit jaar zijn er weer 
acht Rooise basisscholen verte-
genwoordigd. 

De volgende deelnemers binden 
de strijd met elkaar aan: Fleur Ha-
braken (De Kienehoef) - Luc Broers 
(Dommelrode) 

- Dylan de Jong (De Springplank) 
- Didier van Lieshout (Odaschool) 
- Maxime van Vliet (Eerschot) - Sa-
bine van Happen (Sint Antonius van 
Padua) - Roel Janssen (Franciscus-
school) - Isa van Doorn (Sint Petrus).

Elke deelnemer is kampioen ge-
worden van zijn of haar school. De 
schoolkampioenen lezen ieder een 
fragment voor uit een door henzelf 
gekozen jeugdboek. Ze worden 
daarbij aangemoedigd door hun 
klasgenoten. 

Jury
Hun prestaties worden beoordeeld 

door een deskundige jury, waarin 
o.a. wethouder Jeanne Hendriks 
zitting neemt. Adrie Gloudemans 
zal het geheel presenteren en tij-
dens het juryberaad een mooi ver-
haal vertellen. 

De winnaar van de voorleeswed-
strijd zal Sint-Oedenrode gaan 
vertegenwoordigen tijdens de 
provinciale finales, die in maart en 
april worden gehouden. Daar gaan 
de schoolkampioenen uitmaken 
wie door mag naar de landelijke 
Finale van de Nationale Voorlees-
wedstrijd. Deze finale zal op 29 
mei plaatsvinden in Utrecht.

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
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Afgelopen vrijdag besloot ik de milieustraat te bezoeken om mijn af-
gescheiden goederen af te geven. Daar aangekomen, bleek het hek 
gesloten te zijn, hetgeen ik vreemd vond. Ik besloot de achteringang 
te nemen. Daar aangekomen werd mij door een van de medewerkers 
van Van Kaatshoven verzocht even te wachten. Aangezien geduld 
een schone zaak is, was dat geen probleem voor mij. Een andere me-
dewerker overhandigde mij een taart omdat ik de eerste wachtende 
klant was. Dat was het moment dat ik mij realiseerde dat die dag de 
officiële opening van de vernieuwde milieustraat plaatsvond.
Langs deze weg wil ik graag mijn dank betuigen en tevens alle me-
dewerkers bedanken voor hun vriendelijkheid en behulpzaamheid die 
zij mij geven / aanbieden,  telkens wanneer ik de milieustraat bezoek.
Veel succes !

Catharina Rijkens
Hortensiastraat 14

Lezerspodium....

Milieustraat

TriNed Glasvezel: 
Onze service wordt nu echt gratis!
Dat service en bereikbaarheid be-
langrijk was voor TriNed Glasvezel 
dat wisten we al langer. Een eigen 
monteursdienst, lokale aanwezig-
heid met servicewinkels en een 
goed bereikbare klantenservice 
zijn al sinds dag één kernbegrip-
pen van de glasvezelprovider uit 
Sint-Oedenrode. Maar dit is niet 
genoeg volgens Paul van Wan-
rooij, directeur van TriNed Glas-
vezel, wij moeten nog makkelijker 
en beter bereikbaar zijn voor onze 
klanten. Daarom zijn wij voort-
aan via het gratis servicenummer 
0800 8030 te bereiken. Dezelfde 
klantenservice, dezelfde mensen 
maar, dan helemaal gratis!

De klantenservice van TriNed Glas-
vezel blijft op werkdagen tot 21.00 

uur beschikbaar, ook op zaterdag 
zijn onze medewerkers tot 16.00 
uur beschikbaar voor alle vragen 
via de telefonische klantenservice. 
Mocht er toch een storing optre-
den buiten deze openingstijden 
dan is de storingsdienst ook op 
zaterdag en zondag tot 21.00 uur 
bereikbaar via het gratis service-
nummer 0800 8030.

Met de introductie van het gratis 
servicenummer 0800 8030 neemt 
TriNed Glasvezel binnenkort ook 
afscheid van de regionale telefoon-
nummers voor de klantenservice. 
Dit geeft meer duidelijkheid over 
de bereikbaarheid en zorgt ervoor 
dat TriNed Glasvezel een stap ver-
der is om de landelijke dekking 
verder uit te kunnen rollen.

advertorial

Vernieuwde milieustraat offi cieel geopend

Afgelopen vrijdagmiddag is de 
nieuwe milieustraat van Sint-Oe-
denrode geopend door René Dek-
kers en Rob van Kaathoven van de 
Van Kaathoven groep. De laatste 

knipt symbolisch het lint door. 
Direct ging de eerste auto onder 
de slagboom door om afval weg 
te gooien.

Zoals u vorige week al in DeMooi-
RooiKrant kon lezen is de nieuwe 
milieustraat te bereiken via Ever-
sestraat 1. De bewoners van Sint-
Oedenrode stonden daarom de 
afgelopen weken nog al eens aan 
de verkeerde oude en vertrouwde 
ingang. Het is dus even een kwes-
tie van wennen. 

Er is gekozen voor een betaalde 
stroom en een gratis stroom. Alle-
bei zeer ruim opgezet. Daardoor is 
de doorvoer makkelijker en zijn er 
bijna geen opstoppingen. Dat was 
bij de oude ingang wel eens het 
geval. Vooral op zaterdag moesten 
mensen soms erg lang wachten. 

De woning zelf wekt energie op 
door middel van zonnecollectoren 
en enkele slimme installaties. Deze 
apparaten zijn niet high-tech, eer-
der low-tech. Huizen uit de Alpen 
zijn daarbij als voorbeeld genomen. 
Zo wordt het huis niet geventileerd 
door een vernuftig apparaat, maar 
gebeurt dat op een natuurlijke ma-
nier. Verder heeft het huis geen 
gasaansluiting omdat alles elek-
trisch werkt en is er veel gebruik 
gemaakt van gekweekt hout. De 
Brabantwoning wordt gezien als 
een ‘levend organisme’. Alles in en 
om de woning draagt bij aan de 
duurzaamheid ervan.

Frans Ligtvoet is manager vastgoed 
van Wovesto. Hij is zeer nauw be-
trokken geweest bij de ontwikke-
ling van dit project. “Alle huizen 
aan de Dille en twaalf huizen in 
Boskant zijn inmiddels bezet. De 
meesten worden verhuurd. En ook 
voor de overgebleven acht zijn er 
kandidaten”, zegt Frans tevreden. 
“De toekomstige bewoners zijn pi-
oniers. Ik denk dat een kwart tot 
1/3 van hen echt met het milieu 
bezig is. We proberen de nieuwe 
bewoners mee te geven hoe ze mi-
lieubewust moeten leven. Allemaal 
krijgen ze een handleiding hoe ze 
het huis het beste kunnen gebrui-

ken om zoveel mogelijk energie te 
besparen. We monitoren alles, zo-
dat we na ieder jaar kunnen zien 
wat iedereen verbruikt heeft. Dat 
doen we voor ons zelf, maar ook 
als begeleiding van de bewoners. 
Zo kunnen ze van elkaar leren.”  

De huizen zijn bedoeld voor de 
startersmarkt. De verkoopprijs ligt 
op ongeveer 220000 euro en de 
huurprijs ligt onder de huurtoe-
slaggrens. Op 30 januari om 14.30 
uur vindt in De Vriendschap in Bos-
kant een bijeenkomst plaats om de 
officiële oplevering een feestelijk 
tintje te geven.  

vervolg voorpagina

Eerste klimaatneutrale woningen volgende week 
opgeleverd

Voor niets gaat de zon op

Maar dat wil niet zeggen dat zon-
ne-energie gratis is. Toch is inves-
teren in zonne-energie wel dege-
lijk rendabel. Afhankelijk van de 
plaats waar zonnepanelen worden 
gelegd is een investering in tien 
tot vijftien jaar terug te verdienen. 
Probeer dat met een spaarreke-
ning of aandelen maar eens voor 
elkaar te krijgen. Bij een levens-
duur van 25 jaar voor een zonne-
installatie blijft er aan het eind 
nog geld over.

Gemiddeld schijnt de zon in Oost-

Brabant zo'n 1640 uur per jaar. 
Dat aantal uren is genoeg om ie-
der jaar ongeveer 88 kWh/m² aan 
elektrische energie op te wekken. 
Met een naar het zuiden gericht 
dak van 38 m² kan een gemid-
deld gezin in haar eigen energie-
behoefte van 3300 kWh voorzien. 
Ook met een kleiner dak dat naar 
het oosten of westen is gericht kan 
nog steeds een aanzienlijk deel van 
de benodigde elektriciteit worden 
opgewekt.

Aanleg door de vakman
Wie een beetje handig is zou er-
voor kunnen kiezen om de pane-
len zelf te installeren. Meestal is 
het verstandiger om de panelen 
door een installateur te laten plaat-
sen. Bij installaties die groter zijn 
dan 500 Wattpiek is een aparte ze-
keringsgroep in de meterkast ver-
plicht. Het aanleggen van die ex-
tra groep is sowieso werk voor de 
vakman. Ook zijn de meesten van 
ons het niet gewend om op een 
schuin dak te werken. Vakmensen 
hebben speciale voorzieningen bij 
zich om dat veilig te doen.

In de zomer sparen voor de winter
Het aantal uren dat de zon in de 
zomer schijnt is meer dan voldoen-
de om de benodigde energie op te 
wekken. In de winter zien we de 
zon daarvoor te weinig. In Neder-
land is het zo geregeld dat parti-
culieren het overschot aan energie 
dat zij in de zomer hebben, aan het 
net terug kunnen leveren. In de 
winter nemen zij deze energie dan 
weer op. Oude mechanische elek-
triciteitsmeters lopen bij het terug-
leveren achteruit. Nieuwe meters 
houden bij hoeveel energie wordt 
opgenomen en hoeveel energie 
wordt teruggeleverd. Als er minder 
dan 5.000 kWh wordt teruggele-
verd, moet de energieleverancier 
de opgenomen en teruggeleverde 
energie met elkaar verrekenen.

Vrienden van ’t Skrothupke schenken 
huurbedrag locatie wagenbouw 

Op zaterdag 19 januari jl. werd door 
Ton van Oijen een enveloppe over-
handigt aan Robin vd Rijt en Roy de 
Weijer, twee jeugdige wagenbou-
wers van CV ’t Skrothupke.

De inhoud betrof het huurbedrag 
voor de locatie waar de carnavalswa-
gen wordt gebouwd. Ton is al zeer 
vele jaren een trouwe vriend, spon-
sor en fan van deze carnavalsclub. De 
Vrienden van ’t Skrothupke bestaat 
uit een groep mensen, die de club een 
warm hart toedragen door middel 
van een bepaald bedrag per jaar te 
doneren. Mede door deze geldelijke 
ondersteuning, kan de carnavalsclub 
alle activiteiten op financieel verant-
woorde wijze blijven uitvoeren. 

Denk hierbij aan een mooie wagen 
bouwen en  loopgroep maken, om 
zich zo tijdens de optocht van Pap-
gat weer op een geweldige manier te 
kunnen presenteren. Juist die jeugdi-
ge bouwers zijn de carnavalsmensen 
van de toekomst.  Zij moeten er mede 

voor zorgen dat deze cultuurtradi-
tie in stand kan blijven. Daarom een 
mooi gebaar en een geweldige steun 
in de rug voor deze wagenbouwers. 
Het wordt steeds moeilijker om nieu-
we jeugdleden warm te krijgen voor 
verenigingen. Zo ook voor onze club. 
Daarom aan alle jeugdigen die dit 
lezen en denken: Ik heb best zin om 
in clubverband gezellig samen met 
anderen iets te doen betreffende car-
naval, dan kunnen zij dit kenbaar ma-
ken bij ons. Je bent altijd welkom om 
zonder verplichtingen eens een tijdje 
mee te komen kijken, zodat je kunt 
zien of het werkelijk iets voor jou is.   
Ook wanneer iemand wil aansluiten 
bij De Vrienden van ’t Skrothupke, 
dan kan men zich melden. Je naam 
komt dan in ieder geval te staan op 
het prachtige vriendenschilderij, dat 
midden in onze thuisbasis café Oud 
Rooy hangt.  Alle informatie betref-
fende het hierbovenstaande kan je 
vinden op onze website: 
www.skrothupke.nl U zult ervaren 
dat het de moeite waard is.

v.l.n.r.: Roy de Weijer, Robin v.d. Rijt en Skrotvriend Ton van Oijen
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Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

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

Ontstoppen riolering
Uitroken riolering
Camera inspecties
Reinigen dakgoten 
Renovatie rioolgemalen  
Vetvangputten ledigen en reinigen

Sint-Oedenrode
06 10 02 52 95     www.risero.nl

Onze kléne wordt 
50 jaar

Team De Beurs Rooi 

feliciteert 

CV De Papbuik 

met haar 

55e verjaardag!

Nog eNkele dageN 
v.d. kamp Sport

a.s. Zaterdag stoppen wij na 42 jaar.
Wij willen daarom al onze klanten geweldig 

bedanken voor hun klandizie.
Wij hebben het contact met jullie 

als zeer prettig ervaren.
Wij geven het stokje met een gerust hart over 

aan onze dochter Chantal, 
voor een nieuwe en gezonde uitdaging in
kinderschoenen. ook de samenwerking 

met kinderkleding zien wij als erg positief.
Nogmaals onze dank en graag tot ziens.

anny en Wil van de kamp, Hertog Hendrikstraat 12

25 Jaar bij Forum

Ze heeft een bekend gezicht: Anet van der 
Heijden – Taks. Dat komt omdat ze alweer 
25 jaar bij bouwmarkt Forum werkt. 

In januari 1988 is ze op 19-jarige leeftijd bij 
de zaak begonnen als kassière. Haar vader 
had een briefje in de winkel zien hangen dat 
ze iemand zochten en daar reageerde ze op. 
Anet woonde toen in Boskant, dus dat was 
lekker dichtbij. In die tijd heeft ze verkering 
gekregen, is ze getrouwd en kreeg ze twee 
zonen: Kevin en Bas, waardoor ze niet meer 

full time werkt. Maar in december is ze niet 
weg te denken bij de vuurwerk perikelen! 
Dan werkt ze gewoon hele dagen en avon-
den als het moet.

Anet en haar gezin wonen al weer vele jaren 
op de Lieshoutseweg, in het ouderlijk huis 
van Theo, haar man. Anet is een fanatiek 
tennisster en speelt ook een aardig partijtje 
badminton. Daarnaast zit ze in het bestuur 
van buurtvereniging De Weieven.

Ed, profi ciat 
met de benoeming 
tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

DeMooiRooiKrant

Wilt u Ed ook feliciteren? 
Dat kan via 

www.rooisefamilieberichten.nl

Stichting Papgat, de Raad 
van Elf en hun Hofdames 

willen Ed van harte 
feliciteren met het ontvangen 

van de koninklijke 
Onderscheiding.

Je hebt deze meer dan ver-
diend voor al het werk wat je 
doet voor de Rooise Carnaval.

55

PAPGAT
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Blaaskapel Tiona overhandigt videoclip Willem Papbuik
Afgelopen zondag 20 januari heeft 
Blaaskapel Tiona een Cd/Dvd over-
handigd aan Stichting Papgat en 
Curioso tijdens de receptie van het 
55-jarig bestaan van Carnaval en 
Carnavalsvereniging de Papbuik. 
Deze receptie werd gehouden in 
Zalencentrum de Beurs. 

Ruim een jaar geleden ontstond 
het idee om de tekst van “Willem 
Papbuik” op Cd te zetten voor het 
55-jarig jubileum. Zo ongeveer een 
jaar geleden had Jos van Heesch 
van Blaaskapel Tiona hierover con-

tact opgenomen met President Ed 
Steenbakkers. Het eerste draaiboek-
je werd begin 2012 hiervoor al ge-
schreven. De originele muziek werd 
opgedoken en ingestudeerd door 
Blaaskapel Tiona. In het kader van 
het lespakket “Mi de paplippel in-
gegivve”, welke al eerder was over-
handigd aan de Rooise basisscholen, 
zou deze Cd/Dvd een extra dimen-
sie geven aan dit lespakket.  

Om de Rooise Carnaval goed onder 
de jeugd bekend te maken werd uit-
eindelijk in Café van Ouds een video 

opgenomen, compleet met zang, 
feestvierders en alle prominenten 
binnen Papgat, de Rooise Carna-
val. Deze video is, in samenwerking 
met TV Meierij en Emile Kallman 
van Kalmann TV, opgenomen en 
uiteindelijk ontwikkeld als een soort 
videoclip. Op deze middag werd de 
video voor het eerst vertoond aan 
het publiek en is daarna door initi-
ator Jos van Heesch overhandigd 
aan Ed Steenbakkers en Fieke Bar-
ten van Curioso. Vanaf heden is de 
video ook te bezichtigen op 
www.papgat.nl

Tentoonstelling 55 jaar Pagat

Receptie 55 jaar Papgat drukbezocht

Ed Steenbakkers Lid in de Orde van Oranje Nassau

Een hels kabaal barstte zondag-
middag in zalencentrum De Beurs 
los toen burgemeester Maas tij-
dens de receptie bekendmaakte 
dat Ed Steenbakkers Koninklijk 
zou worden onderscheidden als 
Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Zijn gezin, met vrouw Corien 
voorop, vloog hem in de armen. 
Ze hielden het niet droog, maar 
dat hoefde ook niet, want het is 

natuurlijk een geweldige eer. 

Als iemand het verdient dan is het 
Ed Steenbakkers. Daar waren de 
dikke tweehonderd aanwezigen in 
de zaal het over eens. Ed is presi-
dent van de stichting en zet zich al 
tientallen jaren in voor carnaval in 
Papgat. Hij heeft een sterke hand 
gehad in het uit het moeras trek-
ken van het Rooise carnavalsfeest 

dat jaren geleden op een laag pit-
je stond. Maar hij heeft nog veel 
meer gedaan en is nog steeds zeer 
actief, getuige deze lijst: 
1989 – heden lid van de Raad van 
Elf, bestuurslid en voorzitter/pre-
sident (vanaf 2004) van de Stich-
ting Papgat. De heer Steenbakkers 
is onder andere verantwoordelijk 
voor het professionaliseren van de 
Stichting en het opzetten van het 

jeugdcarnaval. In 2004 werd hij 
gekozen tot Prins Papgat. 

1994 – heden lid en vrijwilliger 
van/bij Carnavalsvereniging De 
Heikneuters. Hij is spreekstal-
meester van de Bonte Avonden 
en hij is voorzitter van de muziek-
kapel (2002 –2011). Daarnaast 
werkt hij achter de schermen bij 
diverse commissies. 

Receptie
Van 13.00 tot 18.00 uur vond de 
receptie plaats om stil te staan 
bij de 55-jarige verjaardag van 
Papgat. Natuurlijk stonden de 
‘oude rotten’ centraal. De erva-
ren carnavalsvierders van de al-
lereerste carnavalsvereniging ‘de 
Papbuiken’. Zij werden door de 
bezoekers gefeliciteerd met deze 
prachtige mijlpaal. Iedereen die 
iets heeft met carnaval kwam een 
bezoekje brengen. Alle verenigin-
gen en natuurlijk het college van 
B & W, waar stichting Papgat een 
goede band mee heeft. Die pret-
tige samenwerking werd door 
feestvarken Ed Steenbakkers in 
zijn speech nog maar eens onder-
streept. 

Trotse winnaars ‘Alles Kan Show’

Deze drie kanjers zijn vorige week de winnaars geworden van de ‘Alles 
Kan Show’ in zalencentrum De Beurs. Samen brachten ze het num-
mer ‘Valery’ van Amy Whinehouse. Ze deden dat zo goed, dat de jury 
hen bekroonde tot winnaar. Dat leverde schitterende bekers op en 
natuurlijk eeuwige roem! De jongedames op de foto zijn v.l.n.r.: Sanne 
Zelders, Jaimy Jungnicki en Romy van Nunen.

Emotioneel afscheid Will en Ans van der Linden

Tijdens de laatste Prinsenzitting van 2013, afgelopen za-
terdag, werd afscheid genomen van Ans en Will van der 
Linden. Na respectievelijk 12 en 18 jaar stoppen ze met de 
regie van de Prinsenzittingen. Het werd een zeer emotioneel 
afscheid. Wat wil je ook, Ans en Will hebben er al die jaren 
hun ziel en zaligheid ingegooid. Henriette van der Heijden 
en Coes van der Coelen zullen het stokje overnemen.

Aankomend weekend vindt in het 
gemeentehuis een grote tentoon-
stelling plaats over 55 jaar Papgat. 
Jeanne Wouters, Leo van Lieshout 
en Will en Ans van der Linden zijn 
maanden bezig geweest met het 
verzamelen van relikwieën en fo-
to's. Behalve tientallen nieuwe en 
zeer oude kielen zijn er geweldige 
pronkstukken te zien, zoals de al-
lereerste (zelfgemaakte) steek, de 
beruchte ‘penningmeesterhoed’, 
de ketting met prachtige onder-

scheidingen van dhr. Vogels en 
nog ontelbaar veel meer. Heel het 
dorp wordt uitgenodigd om de 
historie van Papgat te bekijken, 
voelen, proeven en ruiken. Op 
25 januari vindt de officiële ope-
ning plaats voor genodigden. De 
zaterdag en zondag daarna is het 
gemeentehuis van 11.00 tot 16.00 
uur voor iedereen geopend. Ka-
pellen zullen de muziek verzorgen 
en de jeugdraad zal de rondleiding 
verzorgen.
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Kleurrijk Papgat

'Papgat kleurt Rood, Geel en Groen’

In ons jubileumjaar willen we 
tijdens carnaval 2013 het Pap-
gat-gevoel door het hele dorp 
tot uiting laten komen. Heel 
Papgat zal Rood,Geel en Groen 
kleuren! Om het carnavalesk 
versieren van straoten, veurge-
vels, etalagies, en gebouwkes 
te promoten is er een wedstrijd 
“Kleurrijk Papgat” georgani-
seerd.

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

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

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

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

’t Mooiste gebouwke van 
Papgat:
Is er voor de Papgatse gebou-
wen / scholen

Daarnaast willen we dat iedere 
Papbuik die niet aan de wed-
strijd meedoet, uiting geeft aan 
hun verbondenheid met Papgat. 

Bijvoorbeeld door de veurgevel 
van hun huis of tuin te versie-
ren met de mooie Papgat kleu-
ren. Doe allemaal mee aan het 
‘Kleurrijk Papgat’ en zet Papgat 
in de kleuren Rood, Geel en 
Groen.

Wa heur ik, zèn d´r ok prijzen?
Jurering op deze vier categorieën 
zal plaatsvinden in de week van 
2 t/m 8 februari 2013. De jury 
zal letten op kleurgebruik, idee 
en originaliteit. Op zondagmid-
dag 10 februari (na de optocht 
in de tent) zullen de winnaars 
worden gehuldigd door Prins 
Bart Pap d’n Urste.  Hij zal hierbij 
worden bijgestaan door  Adju-
dant Floris, de Raad van 11 en 
hun hofdames. Maar natuurlijk 
wordt hij ook bijgestaan door de 
Jeugdprins en zijn Adjudant, de 
Jeugdraad van 11 met hun dans-
mariekes.

Tuurlijk willen wij meedoen, en 
nu….?
Inschrijven voor deze wedstrijd 
kunt u hieronder. De snelle in-
schrijvers belonen we met gratis 
ballonnen in de originele rood / 
geel en groene kleuren. Verder 
zijn er vlaggenlijnen in de Pap-
gat kleuren. Deze worden aan-
geboden per lengte van 10 mtr, 
tegen de prijs van € 1,50 en zijn 
te verkrijgen bij ‘t Paparas en de 
Forum.

Op woensdag 13 februari word 
de lijst met winnaars op de Pap-
gat site gezet. www.papgat.com

Carnavalsclip voor doven en slechthorenden
'Ik Volg' is een carnavalsknaller 
van vriendengroep Le Gerage uit 
Sint-Oedenrode. Het lied is een 
cover van Triggerfinger's 'I follow 
Rivers'.  Maar.... dat is niet alles. 
De vriendengroep vond het jam-
mer dat doven en slechthorenden 
niet mee zouden kunnen genieten 

van hun hit en heeft muziektolk 
Rosanne van Esch ingeschakeld. 

Zij en haar slechthorende vrienden 
reageerden razend enthousiast en 
uit de samenwerking ontstond 
een uniek product: een clip van 
‘Ik Volg’ met een 'ondertiteling' in 

gebarentaal. Deze taal wordt ‘ge-
sproken’ door ongeveer 10.000 
Nederlanders. De clip  is te vinden 
via http://goo.gl/3DYMy. Vrien-
dengroep Le Gerage hoopt dat 
komende carnaval ook  doven en 
slechthorenden hen volgen naar 
en door de kroeg.

Wie wint de 28e Blèrcup?

Rijke muzikale historie Papgat krijgt extra hoofdstuk

Sint-Oedenrode heeft een rijke 
historie op muziekgebied wat  or-
kesten betreft. Ze kunnen zich me-
ten met de beste in het land. Dat 
achterland leverde tot vandaag 
veel goed geschoolde muzikanten 
op. Ieder jaar weer staat de crème 
de la crème van de Rooise kapel-
lenwereld op het podium van De 
Beurs tijdens de Kapellenavond. 
Wie gaat aanstaande zaterdag 
met de Blèrcup naar huis?

Papgat kreeg meer en meer kapel-
len. Je kunt je al haast niet meer 

voorstellen dat het met slechts één 
orkest is begonnen. Door het jaar 
heen wordt door de kapellen ge-
oefend en op speciale gelegenhe-
den treden ze wel eens op. Maar 
één keer per jaar gaat het dak er 
af in De Beurs, want dan komen 
alle muziekkapellen bij elkaar en 
laten ze zich van hun beste kant 
zien tijdens de jaarlijkse Kapellen-
avond. De Kapellenavond zal voor 
de 28e keer worden gehouden. 
In de aanloop naar carnaval is dit 
op muzikaal gebied de belangrijk-
ste avond voor Papgat. Tijdens de 

avond zullen zeven van de tien 
deelnemende kapellen een eigen 
lied laten horen. Vorig jaar namen 
de Bloasplekkers de Blèrcup mee 
naar huis, die ze wonnen met hun 
lied “Fisten in Rooi”. De zang was 
van de Drie Tenoren van de Ege-
lantier.
Voor commissievoorzitter Harry 
Passier is het de 11e keer dat hij 
deze avond mee organiseert en 
voor spreekstalmeester Fred Ver-
zandvoort zal het de 22e en de 
laatste keer zijn, dat hij de avond 
aan elkaar praat. Zijn vervanger 
is Michiel Bakker die we allemaal 
kennen van TV Meierij. Hij zal er 
deze avond vol feestelijkheden 
ook bij zijn om van Fred het klap-
pen van de zweep te leren. De 
28e Kapellenavond is op zaterdag 
26 januari a.s. en zal gewoonte-
getrouw in de grote benedenzaal 
van De Beurs plaatsvinden. 

Prins Bart Pap d’n Urste zal met 
zijn hele gevolg de avond extra 
kleur geven door zijn aanwezig-
heid. Ter afsluiting van deze muzi-
kale avond zullen de aanwezigen 
worden getrakteerd op een groots 
optreden van de band Not Just 
Apollo. Iedereen is vanaf 19:00 
uur welkom en de entree is gratis.

 

 

28e kapellenavond 
Zaterdag  26 Januari  

een avond vol blaasmuziek  
met de strijd om de 

Blércup 

 

en een spetterend optreden van de band: 

NOT JUST APOLLO 

 

 

Aanvang 19:00 uur 
De toegang is gratis 

 

Zalencentrum  
De Beurs 

 

Stichting Jeugdcarnaval stelt zich voor

Een belangrijke schakel in 
carnaval vierend Sint-Oeden-
rode is Stichting Jeugdcar-
naval. Zij houdt immers de 
paplepel vast die de Rooise 
jeugd voedt met het carna-
valsgevoel. Bijna iedere Rooi-
enaar beleefde zijn of haar 
eerste carnavalsmomenten 
in de tent op de Markt. Maar 
wie zijn de mensen achter de 
Stichting? Wie zorgen er ieder 
jaar weer voor dat de Rooise 
jeugd – en inmiddels ook veel 
kinderen van ver daar buiten 
– een onvergetelijke carnaval 
meemaken? De weken voor 
Carnaval stellen we ze aan u 
voor. In de vierde aflevering: 
Peter van Nunen. 

Wat is je functie binnen Stichting Jeugdcar-
naval?
“Ik regel alles wat met de tent te maken 
heeft. De tent, de drank, de hekken, ei-
genlijk alles behalve het licht en geluid. Er 
zit ontzettend veel tijd in. Veel meer dan 
de meeste mensen zullen denken. In juni 
beginnen we al met de voorbereidingen. 
Vooral dit keer hadden we die tijd nodig. De 
tent is namelijk vijf meter groter geworden 
en dus moesten we vergunningen aanvra-
gen. Die ruimte zal vooral voor de nieuwe 
garderobe zijn. Daar kunnen straks zo’n 900 
jassen hangen.”

Hoe lang ben je al betrokken bij Stichting 
Jeugdcarnaval?
“Vanaf 2006, want toen zat mijn zoon als 
nar bij de Raad van Elf. In het begin was 
ik aanwezig als vrijwilliger, maar dat werd 
steeds meer. Eerst als subbestuurslid en nu 
alweer voor het derde jaar in het bestuur. 
In de eerste twee jaren hield ik me vooral 
bezig met wagenbouw. Vorig jaar heb ik 

Henry van den Elzen ondersteunt met de 
tent. Vooral om hem te ontlasten. Henry 
deed bijna alles en dat kan natuurlijk niet. 
Dit jaar doe ik de tent alleen, maar ik kan 
altijd Henry bellen als ik iets wil weten of als 
ik hulp nodig heb.”

Je zult een baan hebben. Is dat wel te com-
bineren?
“Dat is heel lastig. Vooral omdat ik vracht-
wagenchauffeur ben. Vaak ben ik van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat weg. Ge-
lukkig heb ik niet veel slaap nodig, haha.”

Wat vind je het mooist aan Jeugdcarnaval?
“Het mooiste vind ik dat er kinderen van 
klein tot groot binnenkomen. Zo ben ik zelf 
eigenlijk ook opgegroeid, met het krullen-
bollenbal. Mijn vader is Jo van Nunen. Hij is 
zo’n 35 jaar ordercommissaris geweest, van-
daar dat ik het met de paplepel ingegoten 
heb gekregen. Daarom is het mooi om te 
zien als de kinderen stuk voor stuk plezier 
hebben in de tent. Natuurlijk gebeurd er wel 
eens iets, maar dat is overal.”
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Naam: Senna van der Wijst
Leeftijd: 18 Jaar

Welke studie volg je?
“Ik zit in mijn eerste jaar van de bachelor 
opleiding Diergeneeskunde. Ik wist al 
heel lang dat ik dit wilde gaan studeren. 
Ik vind geneeskunde heel interessant en 
met dieren werken leek me helemaal ge-
weldig. Met deze studie kan ik deze 2 
interesses combineren en echt iets doen 
wat ik leuk vind.”

Waar volg je de studie?
“Ik studeer aan de Universiteit van Antwerpen in België. In Neder-
land kun je Diergeneeskunde alleen studeren in Utrecht, maar dan 
is het een lotingstudie. Ik heb wel mee geloot, maar ik ben niet 
ingeloot. In België kon ik terecht zonder loting. In België kun je het 
ook nog studeren in Gent, maar Antwerpen is iets dichterbij en de 
sfeer leek mij leuker in Antwerpen.”

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Het leuke aan de studie is dat het heel afwisselend is, doordat het 
om heel veel verschillende dieren en aspecten van diergeneeskunde 
gaat. Ik heb veel hoorcolleges, maar ook heel leuke en leerzame 
practica waarbij je veel zelf mag doen en kunt uitzoeken. 
 Het is alleen wel heel veel stof in een heel korte tijd. Alle kennis 
moet je paraat hebben, dus je moet echt heel veel stampen. Het is 
wel een zware studie, omdat het zo breed is, moet je enorm veel 
leren en kunnen toepassen.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Na mijn studie wil ik graag als dierenarts gaan werken. Waar-
schijnlijk de huisdieren, want die vind ik toch echt wel het leukst. 
Je kunt ook onderzoek gaan doen of als veearts aan de slag. Een 
enkeling kan met paarden gaan werken of in de dierentuin. Hier is 
namelijk minder werk in, omdat er niet zo heel veel dierentuinen 
zijn en niet heel veel mensen een paard kunnen houden of hier de 
ruimte voor hebben.”

Wil jij net als Nicole een baan die bij je past?

WSD verwelkomt haar 2000e SW-medewerker

Omringd door collega’s werd 
Nicole van den Akker uit Sint-
Oedenrode eind 2012  in het zon-
netje gezet. Jan Simons, algemeen 
directeur van WSD-Groep, felici-
teerde de 2000e SW-medewerker 
van de WSD-Groep en gaf  haar 
bloemen en een cadeaubon voor 
een styling- en kleuradvies.

Spannend en leuk!
Nicole heeft in haar 17e levensjaar 
een reumatische aandoening ge-
kregen aan haar organen.  “Dat 
ging geleidelijk”, vertelt ze,” maar 
daardoor zit ik nu op mijn 25e wel  
in een rolstoel. Ik heb jaren thuis 
gezeten in een heel klein wereld-
je. De gemeente Sint-Oedenrode 
zette mij op het spoor van WSD.  
Daarvoor heb ik eigenlijk altijd ge-

dacht dat WSD alleen bedoeld was 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking maar dat is dus he-
lemaal niet zo. Dat blijkt wel weer. 
Ik heb een mail gestuurd naar 
WSD en vervolgens is het heel snel 
gegaan en mocht ik 1 oktober op 
de receptie van WSD in Boxtel be-
ginnen.Ik ben nu voor 10 uur per 
week hier bij de receptie gedeta-
cheerd. Het is spannend maar ook 
leuk: ik mag de telefoon aanne-
men en doorverbinden maar ook 
bezoekers ontvangen.”
“Het is de bedoeling om Nicole 
straks in een reguliere baan te 
plaatsen. In het kader van mens-
ontwikkeling werken wij met stap-
jes op de re-integratieladder en dit 
is zo’n stapje.”

Nog ruimte om mensen op weg te 
helpen
Nicole geeft aan wat ze zelf nu 
heeft ervaren: “Het is goed dat 
mensen die ook een aandoening 
hebben weten dat ze bij WSD te-
recht kunnen, dan kunnen zij ook 
uit hun schulp kruipen. Mij heeft 
het nu al veel gebracht: ik heb 
hartstikke leuke werk waarbij ik ie-
dere dag heel veel mensen zie en 
spreek en mijn collega’s zijn top!
Jan Simons bevestigt dit. “Laat 
mensen zich aanmelden, wij heb-
ben op het ogenblik weer volop 
ruimte om mensen op weg naar 
werk te helpen.” 

SW-indicatie of uitkering
WSD kan je helpen met het aan-
vragen van een SW-indicatie. Deze 
kun je krijgen als je een lichame-
lijke, verstandelijke of psychische 
beperking hebt en daardoor niet 
aan werk kan komen. Je kan de 
indicatie ook aanvragen met een 
aanmeldformulier dat je kan vin-
den op de website van het UWV 
Werkbedrijf.

Ook met een bijstandsuitkering 
(Wet werk en bijstand) kun je bij 
ons aan de slag. Heb je deze nog 
niet, maar denk je wel in aanmer-
king te komen, dan adviseren we 
je contact op te nemen met de 
afdeling Sociale Zaken van je ge-
meente.
Wil jij net als Nicole een baan die 
bij jou past? Als je door een ar-
beidsbeperking moeite hebt om 
een betaalde baan te vinden neem 
dan vrijblijvend contact op met 
WSD. WSD kan je informeren over 
de mogelijkheden en over de stap-
pen die je kan zetten. Je kan ons 
bereiken op 0411 – 650 111 of via 
e mail info@wsd-groep.nl.
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Doe’s mooi zuutjes
Praat eens heel zacht
Bron: Brabantse spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Nieuwe bar Gouden Leeuw beschadigd 
door “slippertje” tijdens het vervoer

Ah, dus
dat bedoelen 
ze met “barre”

omstandigheden

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Femke van der Hagen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ria van Orsouw

Haver 1
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Zij
 

hoe ik voel
laat zich niet zeggen
 
al kijk ik nog zo diep
spreken gaat hier
voorbij de ogen

 kan enkel een droom
 in mijn hart neerleggen
 
het verlangen rust
op hemelse bogen
 
blog.seniorennet.be/julius_dreyfsandt_
zu_schlamm

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

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

Puzzelpagina

Waarom is het woord dyslexie zo moeilijk? 

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:  
Tapperij en eeterij d’n Dommel

JEANNE VERKUIJLEN 
BUSSTRAAT 38 EERDE
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
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Beeld
Het deksel van de witte kist
stond schuin tegen de muur

Ik keek om te zien
of het waar was. En hoe
nu zij door dood was aangeraakt

Zij was weer de sneeuwwitte bruid
Bloedrood van orchideeën
kleurde haar doodsgewaad

Zij was zoals zij was
haar eigen beeltenis
een drijvende sculptuur

Wachtend, besluiteloos
als iemand die bleef aarzelen
tussen tijd en eeuwigheid

Zo wil ik haar bewaren

De onvoltooid voltooide
Een levende wier hand
ik op mijn schouder voel

    Kees Hermis

Uit: De dood weersproken, 1995
      gedichten over en tegen de dood

Oranjevereniging Sint-Oedenrode staat weer klaar 
voor 2013
Op een redelijke druk bezochte al-
gemene ledenvergadering van de 
Oranjevereniging Sint-Oedenrode 
zijn buiten het afscheid van vier be-
stuursleden een groot aantal beslui-
ten genomen.

De vergadering die plaats vond in 
een erg goed verzorgde ruimte van 
Pan&Cook gaf als eerste aan dat de 
lopende zaken op een goede wijze 
waren doorlopen en afgehandeld. 
Zo kon de kascommissie haar goed-
keuring geven over het afgelopen 
jaar en was iedereen erg te spreken 
over de feestelijkheden die zich tij-
dens de Koninginnedag hadden af-
gespeeld in het centrum van Rooi.
Door voorzitter Erik Huijbregts werd 
vervolgens de bestuurswisselingen 
aangekaart. Zo hebben Cees Olisla-
gers en Gerard Voets na ruim 35 jaar 
te kennen gegeven het stokje graag 
aan de jongeren over te willen ge-
ven en hebben Els Ketelaars en Bert 
Ernest na respectievelijk 9 en 3 jaar 
om gezondheidsredenen afscheid 
moeten nemen.
De feestelijke omlijsting van dit af-
scheid zal plaats gaan vinden tijdens 
de evaluatiebijeenkomst zoals de 
Oranjevereniging die al jaren kent. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn er de 

partners ook bij aanwezig en men 
vindt dit “het” geschikte moment 
om bij dit afscheid stil te staan zo liet 
de voorzitter ons weten.
Als nieuwe bestuursleden mocht de 
Oranjevereniging Catharina Rijkens, 
Peter de Koning en Ruud van Vught 
welkom heten. Verder zullen Will en 
Ans van der Linden vele zaken qua 
organisatie voor de Oranjevereni-
ging op zich gaan nemen. De voor-
zitter was zeer blij met deze invulling 
en gaf aan dat de “noodkreet” in 
DeMooiRooiKrant haar doel had be-
reikt. ‘Al blijven we handjes te kort 
komen op de feestdag zelf’, zo gaf 
hij aan.
Tijdens de vergadering is ook het 
budget vrijgemaakt voor het ko-
mende jaar. De Oranjevereniging 
ziet zich echter genoodzaakt, on-
danks de financiële ondersteuning 
van de gemeente, haar leden en de 
horecagelegenheden Cafetaria de 
Mert, eetgelegenheid De Pastorie, 
C'Est la Vie, Café van Ouds, Grieks 
restaurant Kreta en Shoarma Sphinx 
haar programma aan te moeten pas-
sen. Zonder deze bijdrage was het 
niet mogelijk geweest om zo’n mooi 
en gevarieerd programma het afge-
lopen jaar op te zetten. De Oran-
jevereniging maar ook zeker alle 

Rooise inwoners willen hen hiervoor 
hartelijk bedanken.
Het komende jaar zal echter plaats 
gaan vinden zonder de nostalgische 
kermis maar, als het aan de Oran-
jevereniging ligt, wel met een A-
Meezing avond voorafgaande aan 
de Koninginnedag (Dus reserveert u 
29 april vast in uw agenda?) en met 
o.a. de traditionele speelgoedmarkt.
Verder zal er de gehele Koningin-
nedag een programma worden sa-
mengesteld op het podium op het 
Kerkplein.

Of deze zaken allemaal hun door-
gang kunnen gaan vinden hangt 
sterk af van de financiële haalbaar-
heid, maar het bestuur laat weten 
daar veel vertrouwen in te hebben. 
Verder is er besloten om met regel-
maat nieuws en informatie te gaan 
verstrekken aan de Rooise inwoners 
met betrekking tot de voortgang 
van de Oranjefeesten. Verder hoop 
de Oranjevereniging dat de kwaliteit 
van de afgelopen jaren er vele toe 
zullen aanzetten om lid te worden 
van deze mooie vereniging voor het 
geringe bedrag van €10,- per jaar. 

Banknr. 1382.301.88 t.n.v. 
Oranjevereniging Sint-Oedenrode

Bakker Bart
Zoekt

Verkoopmedewerker m/v

1x voor vrijdag
en

1x voor ± 20 uur per week ( ook op vrijdag)
Solliciteer via www.bakkerbart.nl

LUNCH BEZORGSERVICE
Bestel voor 10:00 uur op www.bakkerbart.nl  

en uw bestelling wordt 
tussen 11:00 uur en 12:30 uur bezorgd

Borchgrave 10-12, 5492 AT Sint-Oedenrode
Website: www.bakkerbart.nl

NIEUW

PERSONEEL

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Leer instrumenten bespelen bij Showkorps Brabantband
Net zoals vele andere muziekvereni-
gingen, is ook Showkorps Brabant-
band uit Sint-Oedenrode altijd op 
zoek naar nieuwe leden / leerling-
muzikanten.

Heb je altijd al een instrument wil-
len leren spelen bij een vereniging, 
maar wel graag met mensen van je 
eigen leeftijd, dan ben je bij ons aan 
het juiste adres! In 2007 is Show-
korps Brabantband gestart met Jong 
Brabant, het jeugdkorps van haar 
vereniging. Het idee is om kinderen 
vanaf 6 jaar op een leuke manier 
kennis te laten maken met het ma-
ken van muziek en het bespelen van 
een instrument in een vereniging.
 
Je kan de volgende blaasinstrumen-
ten leren bespelen: trompet-bas-
althoorn-bariton-trombone of saxo-
foon. Daarnaast kun je ook de kleine 
trom leren bespelen. De opleidingen 
vinden binnen de vereniging plaats 
en zoveel als mogelijk in kleine 
groepjes zodat je samen veel plezier 
hebt en ook van elkaar kunt leren. 
Door de vereniging worden er naast 
diverse optredens met Sinterklaas, 
Kerst, Carnaval, Koninginnedag, ook 
vele activiteiten georganiseerd zoals 

bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, 
kanotocht, fietstocht, zwemmiddag 
etc.

Jeugd Creatief, voorjaar 2013.
Omdat natuurlijk niet iedereen weet 
of hij of zij het bespelen van een mu-
ziekinstrument leuk vindt, kun je in 
het voorjaar weer deelnemen aan 
vier probeerlessen via Jeugd Creatief.

Tijdens deze lessen kom je met een 
groepje bij elkaar, leer je op een leu-
ke manier op een instrument spelen 
en leer je hoe je de muziek moet le-
zen. Iedereen kan meedoen! Heb je 
al ooit muziek gemaakt en kun je al 
wat noten lezen, je bent van harte 
welkom. Heb je nog nooit op een 
instrument gespeeld en kun je geen 
muziek lezen, ook dan ben je van 
harte welkom.
Tijdens deze lessen krijg je een in-
strument te leen dat je ook mee 
naar huis mag nemen zodat je thuis 
ook volop kunt proberen muziek te 
maken. 

De workshops in het voorjaar zijn 
bedoeld voor alle kinderen van 
groep 6, 7 en 8. De inschrijving via 
de basisschool en Curioso is inmid-

dels gesloten. Indien je toch mee wil 
doen, kun je je hiervoor nog aan-
melden, rechtstreeks bij onze vereni-
ging, via Harriët van Casteren, tel. 
0413-479462 of per e-mail: hcjvan-
casteren@hetnet.nl.

Cursusdata: 20 – 27 februari, 6 en 
13 maart 2013
Locatie: Cultureel Centrum Mariën-
dael, Sint-Oedenrode
Tijden: Trompet: 13.45-14.30 uur
Slagwerk: 14.30-15.15 uur
Althoorn: 15.15-16.00 uur.
Kosten € 5,00 voor vier probeerlessen.

Belangstelling:
Voor iedereen geldt: wil je gewoon 
eens een kijkje nemen bij Jong Bra-
bant, kom dan op vrijdagavond tus-
sen 18.00 en 19.00 uur naar Cul-
tureel Centrum Mariëndael, daar is 
Jong Brabant dan aan het oefenen. 

Heb je vragen of wil je nog wat ex-
tra informatie, neem contact op met 
Harriët van Casteren, telefoonnum-
mer: 0413-479462 of per e-mail: 
hcjvancasteren@hetnet.nl. Je kan 
ook het contactformulier invullen via 
de website: www.brabantband.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Meldingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad 0900 - 8844 voor aangifte, 
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 31 januari a.s. 
De vergadering begint om 20.00 uur. Op 
de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komen de volgende 
onderwerpen voor:

- benoeming en beëdiging raadslid
-  1e wijziging verordening onroerende 

zaakbelastingen 2013
-  vaststelling verordening voorschoolse 

voorzieningen Sint-Oedenrode
-  intergemeentelijke samenwerking 

Meierijgemeenten
- bijdrage aan de Kunststichting
-  herziening bebouwingsconcentraties 

VAB-beleid (vrijkomende agrarische 
bebouwing)

- vaststelling bestemmingsplan 
   Ollandseweg 119

-  evaluatie parkeerbeleid (onder voor-
behoud)

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

Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost vastgesteld 
Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost 
en beeldkwaliteitsplan ‘Heikant wijzi-
ging 2012’ ter inzage 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat de gemeente-
raad op 20 december 2012 het bestem-
mingsplan Sint-Oedenrode Oost 
(NL.IMRO.0846.BP2011SOO01OOST-vg01) 
gewijzigd heeft vastgesteld. 
Op 20 december 2012 is tevens het bij-
behorende beeldkwaliteitsplan ‘Heikant 
wijziging 2012’ door de gemeenteraad 
vastgesteld.

Omschrijving bestemmingsplan 
Sint-Oedenrode Oost
Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost 
is een actualisatie die kort samengevat 
betrekking heeft op het gedeelte van de 
bebouwde kom van Sint-Oedenrode ten 
oosten van de Schijndelseweg / Linden-
dijk en ten westen van de A50. Het ont-
werpbestemmingsplan Sint-Oedenrode 
Oost heeft na publicatie 6 weken ter in-
zage gelegen. Gedurende deze periode 
zijn 53 zienswijzen ingediend. 
Bij de vaststelling zijn onder andere 
n.a.v. zienswijzen de volgende wijzigin-
gen aangebracht:
•  Groene Woud 9: uitbreiding van het 

bouwvlak van 14 naar 16 meter.
•  Hoekperceel Sluitappel / Kleine Hei-

steeg naast nummer 21: wijziging van 
de bestemming naar  ‘Wonen’ zonder 
bouwmogelijkheid.

•  Parochie Mgr. Bekkersplein 1: kleine 
aanpassing van het bouwvlak van de 
ter hoogte van de ingang.

•  Eerschotsestraat 103: aanpassing 
van de zone ‘tuin’ aan de zijde van de 
Verwestraat.

•  Eerschotsestraat 37: opnemen van 
functieaanduiding ‘opslag’.

•  Ontwikkeling Pastoor Hackenstraat: 
goothoogte terugbrengen naar 4,50 
meter, conform ruimtelijke onder-
bouwing.

•  Bedrijventerrein De Kampen: aanpas-
sing van de regeling voor bedrijfsver-
zamelgebouwen aan de regeling die 
geldt voor bedrijventerrein Nijnsel.

•  Een aantal juridisch – technische aan-
passingen.

Beeldkwaliteitsplan 
‘Heikant wijziging 2012’
In het beeldkwaliteitsplan Heikant is 
een geringe wijziging aangebracht, om-
dat dit beeldkwaliteitsplan niet aansluit 
bij de verruimde bebouwingsmoge-
lijkheden die in de meest recente be-
stemmingsplannen van de gemeente, 
waaronder Sint-Oedenrode Oost, zijn 
opgenomen. Deze nieuwe bouwvoor-
schriften zijn het gevolg van landelijke 
ontwikkelingen in het kader van dere-
gulering, waardoor burgers meer ruimte 
en keuzevrijheid krijgen. Om deze strij-
digheid op te lossen is er een wijziging 
aangebracht in het beeldkwaliteitsplan. 
De wijziging betreft het doorhalen van 
de zin in de 1e alinea van bladzijde 17 
van het beeldkwaliteitsplan Heikant: 
“Bedoeling hierbij is dat er bij hoekwo-
ningen aan beide straten het beeld van 
een voortuin ontstaat”.

Besluit hogere grenswaarde
Bij een tweetal ontwikkelingen voor wo-
ningbouw, i.c. Eerschotsestraat 101 en 
Kleine Heisteeg / Groene- Woud zal de 
geluidsbelasting boven de voorkeurs-
grenswaarde uit de Wet geluidhinder 
uitkomen. Daarom heeft het college een 
hogere grenswaarde vastgesteld. 

Inzage 
Vanaf donderdag 24 januari 2013 tot 
en met woensdag 6 maart 2013 liggen 
het vastgestelde bestemmingsplan met 
de bijbehorende stukken en het beeld-
kwaliteitsplan ‘Heikant wijziging 2012’ 
gedurende zes weken ter inzage op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
op werkdagen geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. 
U kunt het bestemmingsplan ook raad-
plegen op de gemeentelijke website via 
de rechtstreekse link: www.sint-oeden-
rode.nl. Tevens is het bestemmingsplan 
raadpleegbaar op de landelijke voorzie-
ning http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op grond van artikel 145 van de Wet 
geluidhinder loopt de beroepstermijn 
van het bovengenoemde Besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder gelijk en ge-
zamenlijk met de beroepstermijn van 
het bestemmingsplan. In verband hier-
mee liggen de besluiten hogere grens-
waarde met de akoestische onderzoeken 
tegelijkertijd met het bestemmingsplan 
ter inzage op het gemeentehuis.

Beroep 
Vanaf donderdag 24 januari 2013 tot en 
met woensdag 6 maart 2013 kan schrif-
telijk beroep worden ingesteld tegen 
het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage, door:

•  degene die tijdig, op grond van artikel 
3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimte-
lijke ordening zienswijzen hebben in-
gediend bij de gemeenteraad;

•  belanghebbenden die kunnen aanto-
nen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest een zienswijze in te dienen;

•  iedere belanghebbende voor zover 
het beroep betrekking heeft op wij-
zigingen die de gemeenteraad heeft 
aangebracht bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Tevens kan tijdens de bovengenoemde 
termijn beroep worden ingesteld tegen 
het besluit hogere waarde Wet geluid-
hinder. Binnen deze termijn kan ook 
een verzoek om voorlopige voorziening 
(waaronder schorsing) worden inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 
Overeenkomstig artikel 8.3 Awb kan 
geen beroep worden ingesteld tegen het 
vastgestelde beeldkwaliteitsplan.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit van de gemeenteraad om-
trent de vaststelling van bestemmings-
plan Sint-Oedenrode Oost treedt in 
werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. In-
dien binnen de beroepstermijn, naast 
het indienen van een beroep, een ver-
zoek om voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State wordt 
ingediend, treedt het besluit tot vast-
stelling niet eerder in werking dan nadat 
op dat verzoek is beslist.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opne-
men met mevrouw Y. Meijkamp van het 
Team Ruimtelijke ordening, telefoon-
nummer (0413)481911 / e-mail 
ymeijkamp@sint-oedenrode.nl.

Inzameling oud papier

Donderdag 24 januari
KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-
terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 26 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 11.00 uur;

Maandag 28 januari
W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 
in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 
Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 
18.30 uur

Woensdag 30 januari
Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur;

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

Oproep: Groenafval moet beter gescheiden worden!!!
Groenafval bestaat uit verschillende 
soorten tuinafval, zoals snoeihout, bla-
deren, takken, gras. U kunt al 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 de volgen-
de stoffen bevatten:
•  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. 

Vervuilde fracties worden afgekeurd en 
zorgen voor onnodige kosten.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Gouden schakel armband

Verloren voorwerpen
-  GSM Samsung Galaxy Ace in zwart 

hoesje
- Gouden zegelring met zwarte steen

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

Oedenrode.

Melding vergunningsvrije evenementen
Van Dorpsraad Olland voor het aanleg-
gen van een ijsbaan in de winterperiode 
van 2013 op het Dorpsplein te Olland.

Djess Horner - Kerkhof

Rooi zit in mijn hart…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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MooiRooikrantDe 17Gemeentenieuws

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

Rooienaar aangehouden voor in-
braak
De politie heeft woensdagavond 
rond 19.00 uur een 50-jarige 
man uit Sint Oedenrode aange-
houden.

De man zou in de nacht van 12 
op 13 januari hebben ingebroken 
in een woning aan de Willem de 
Zwijgerstraat. Daarbij werd hij 
echter overlopen door de be-
woonster. De inbreker vluchtte 
direct, maar nam wel diverse 
goederen mee. Aan de hand van 
het uitgebreide signalement en 
verder onderzoek van de poli-
tie kon de 50-jarige verdachte 
woensdagavond worden aange-
houden. Hij is in verzekering ge-
steld voor verder onderzoek.

Jongeren zetten overval in scene
De politie hield woensdagmor-
gen 10.00 uur een 17-jarig meis-
je en op donderdag een 18-jarige 
jongen aan. De twee worden 
verdacht van betrokkenheid van 
een mogelijk in scene gezette 
woningoverval aan de Johanna 

van Brabantlaan, gepleegd op 24 
november.

Er werden ook goederen uit 
de woning weggenomen. Het 
meisje werd op het politiebureau 
aan de Vogelstraat aangehouden 
en de jongen donderdagavond 
om 18.00 uur in zijn woning in 
‘s-Hertogenbosch. Beiden zijn in 
verzekering gesteld omdat het 
politieonderzoek nog niet is af-
gerond. 

De 17-jarige paste zaterdag-
avond 24 november op de kin-
deren van de bewoners, die weg 
waren. Rond 23.30 uur zouden 
twee gemaskerde mannen heb-
ben aangebeld bij de woning 
en nadat zij had opengedaan 
drongen de overvallers de wo-
ning binnen. De kinderoppas 
zou daarbij bedreigd zijn met een 
mes. De twee overvallers gingen 
er na de overval met enkele goe-
deren vandoor. De vrouw raakte 
niet gewond. Onmiddellijk hier-
na startte de politie een onder-
zoek op.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Schootsedijk 37 5491 TD 20-12-2012 Gewijzigd uitvoeren bouw bedrijfsruimte
Koeveringsedijk ongen. ---- 20-12-2012 Landbouwkundige/cultuurtechnische  
   verbetering gronden
Haver 2 a 5491 NS 27-12-2012 Bouwen woonhuis
Groenewoud ongen. ---- 21-12-2012 Bouwen woonhuis
Componistenlaan 47 5491 LB 27-12-2012 Bouwen tuinhuis met overkapping
Het Binneveld 16 5491 ZD 31-12-2012 Bouwen dakkapel voorzijde woning
Hoogstraat 53 5492 VV 21-12-2012 Verbouwen en uitbreiden woonhuis
Houtsestraat 18 b 5492 TM 21-12-2012 Aanpassen luchtwasser
Weievenseweg 30 5491 RG 07-01-2013 Gewijzigd uitvoeren bouw loods
Koeveringsedijk 33 5491 SB 10-01-2013 Bouwen rundveestal
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Binnengekomen reguliere aanvragen om bouwvergunning 2e fase
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Nijnselseweg 21 5492 HD 27-12-2012 Bouwen loods
Nijnselseweg 21 5492 HD 27-12-2012 Bouwen eierlokaal
Nijnselseweg 21 5492 HD 27-12-2012 Bouwen kippenstal
   
Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Lieshoutseweg 22 5492 HR 17-01-2013 Plaatsen van 2 reclames tegen de gevel
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Zwarte goud bereikt juiste bestemming

Het Damiaancentrum is in 2012 
druk bezig geweest met het verza-
melen van pakken koffie. De reden 
daarachter was dat ze ieder gezin 
dat lid is van de Voedselbank, een 
pak koffie per week gunnen. 

Eerder kregen ze dat niet, maar 
het gehele afgelopen jaar dus wel. 
De doelstelling van meer dan 1500 

pakken koffie werd gehaald. Steeds 
meer mensen, bedrijven en instellin-
gen gingen er mee aan de slag. Vo-
rige week donderdagochtend werd 
de laatste lading koffie afgegeven 

bij het verdeelpunt van de Voedsel-
bank in Schijndel. Hans Lakwijk en 
Piet van de Tillaart kwamen namens 
het Damiaancentrum het ‘zwarte 
goud’ brengen. 

Een medewerker van de Voedselbank in Schijndel 
verdeelde de koffi e eerlijk over de kratten.

Piet van de Tillaart (l) en Hans Lakwijk

BVT ROOI: een partij met Betrokkenheid bij mensen 
en met een Visie op de Toekomst van ROOI

Wie weet er eigenlijk nog wat een 
zeepkist is? Een houten kist waar 
zeep in vervoerd werd? Ja. Heel 
lang geleden. Maar waarom duikt 
dat woord vandaag de dag nog re-
gelmatig op, nu zeep al decennia-
lang op pallets in kartonnen dozen 
met plastic flaconnetjes  vervoerd 
wordt?  Omdat vroeger de spre-
kers in het openbaar, handelslie-
den, vakbondsbestuurders of poli-
tici, een beetje hoger wilden staan 
dan hun publiek en op een zeepkist 
lukte dat zelfs Napoleon. DeMooi-
RooiKrant geeft Rooise politici nu 
tijdelijk een platform om hun bood-
schap te verkondigen. Hun politieke 
boodschap, die  zelfs binnen een 
fractie kan verschillen. We noemen 
geen namen.  In tegenstelling tot 
de rubriek  “De Politiek dichterbij” 
waar de mens centraal stond, gaan 
de politici in diezelfde  beeldspraak 
dus een stapje omhóóg. Vandaar de 
naam voor de nieuwe rubriek: De 
Zeepkist.

Een bijzonder goed en sympathiek 
idee van DeMooiRooiKrant om de 

politieke partijen en de mensen in 
Rooi elkaar beter te laten leren ken-
nen. Wij merken als partij en fractie 
BVT ROOI dat veel mensen niet we-
ten waar onze naam voor staat en 
hoe wij daarbij gekomen zijn. 

Velen van u weten misschien nog 
wel dat de besturen van de 4 Rooise 
KBO-afdelingen in 1985 niet tevre-
den waren over het gemeentelijk 
beleid met betrekking tot de ou-
dere inwoners van Sint-Oedenrode. 
Daarom namen zij het heft in eigen 
hand en richtten een eigen politieke 
partij op: Ouderenpartij Sint-Oe-
denrode. In 1986 deed de Ouderen-
partij mee met de raadsverkiezingen 
en won 1 zetel, die ingenomen werd 
door de bekende Jan van Oekel.
Bij de verkiezingen in 1990 werd 
de Ouderenpartij beloond door de 
kiezers met 3 raadszetels en mocht 
de partij aanschuiven in het College. 
Hans Debey werd de eerste wet-
houder voor de Ouderenpartij. Ook 
in 1994 en 1998 nam de Ouderen-
partij met Frans van den Boomen 
zitting in het College. In die jaren is 
de nieuwbouw voor onze prachtige 
voorziening Odendael, waarin veel 
maatschappelijke organisaties hun 
plek hebben gevonden, voorbereid
Kortom: ouderen hebben hun plek 
gevonden, ook in de politiek, met 
steeds 2 raadszetels.
Door de jaren heen nam het aantal 
leden van onze partij af en kwamen 
er weinig nieuwe leden bij. Vaak 
merkten wij in gesprekken met jon-
geren die politieke belangstelling 

hadden en onze idealen een warm 
hart toedroegen, dat de naam Ou-
derenpartij hen weerhield om lid van 
onze partij te worden. In 2009 heb-
ben de leden van de Ouderenpartij 
de knoop doorgehakt en hebben we 
ons afgevraagd wat de specifieke 
kenmerken van onze partij waren. 
Dat waren begrippen als: Betrok-
kenheid bij mensen en met een Visie 
op de Toekomst van ROOI. Vandaar 
onze nieuwe naam: BVT ROOI. En 
we trekken nu wel jongeren aan, 
terwijl wij ook onze doelstellingen 
vanuit de Ouderenpartij overeind 
konden houden. 
Actueel voor onze partij zijn o.a. be-
houd van het Sint Martinushuis en 
de Paulusgasthuisjes als openbare 
gebouwen met maatschappelijke 
functies en voor iedereen toeganke-
lijk. Behoud van de bibliotheek in het 
centrum, dus in het Martinushuis, en 
bereikbaar voor iedereen. Met name 
voor de ouderen die in het centrum 
wonen. Dat behoud is te realiseren 
wanneer de gemeente ernst maakt 
met burgerparticipatie en in serieus 
overleg met de Werkgroep Behoud 
Sint Martinushuis, de Wereldwinkel, 
de Heemkundekring en de biblio-
theek, initiatieven ontwikkelt en 
honoreert die een gezonde exploi-
tatie van het Martinushuis mogelijk 
maken.  
In een volgende bijdrage gaan we 
hier verder op in.

Fractie BVT ROOI - 
Tilly van den Tillaar en 
Frans van den Boomen

Lezing door mannencoach Wim van Lent

Macht en onmacht in de mannenwereld: 
er onderdoor of er tegenaan?

Op woensdag 
6 februari geeft 
m a n n e n c o a c h 
Wim van Lent in 
de bibliotheek in 
Sint-Oedenrode 
een lezing over 
macht en on-
macht in de man-

nenwereld. De lezing is toeganke-
lijk voor iedereen. Deelname kost 
€ 12,50. 

We kennen drie vormen van 
macht: onmacht, almacht en 
machtsstrijd. Het zijn uitingsvor-
men die we nodig hebben om 

onszelf te laten zien in de wereld. 
We zetten ze in om beslissingen te 
nemen, als we ergens voor gaan 
staan of als we obstakels uit de 
weg willen ruimen. We komen het 
ook tegen wanneer het gaat over 
het omgaan met verlies.

In de lezing ‘Macht en onmacht in 
de mannenwereld: er onderdoor 
of er tegenaan?’ wil Wim van Lent 
het hebben over welke van deze 
vormen de voorkeur heeft van 
mannen. Waarom dit zo is en wat 
dit voor invloed op de communi-
catie tussen mannen en vrouwen 
heeft.

Wim van Lent is mannencoach en 
heeft een eigen praktijk: De Man-
nenboom. Daarnaast is hij opleider 
/ trainer in de GGZ en bij Opleidin-
gen Land van Rouw.
Meer informatie op 
www.demannenboom.nl. 

Aanmelden
De lezing begint om 20.00 uur. 
Ontvangst is vanaf 19.30 uur. 
Deelnemen kost € 12,50 per per-
soon. Bibliotheekleden krijgen 
10% of 25% korting. Reserveren 
kan bij de bibliotheek, tel. 0413-
472991 of per email 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl.



Woensdag 23 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe18 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Super 8, VHS, DV of Harde schijf over-
zetten op DVD vanaf € 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

WINTERACTIE - WINTERACTIE
Bescherm nu de lak van uw auto! 
20% KORTING OP EEN 

COMPLETE POETSBEURT
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a 
5492 NL Sint-Oedenrode 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105

--------------------------------------
Te koop / Te huur; zeer mooie 2 on-
der 1 kap woning, goed onderhouden, 
tegenover basisschool Eerschot (kind-
vriendelijk sportveldje).
Jonker de Jegerstraat 47 
Tel. 0413-475574.
--------------------------------------
Maak je mooiste fotoboek op 
www.fotoboox.nl en haal hem bij ons af.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Gratis afhalen, 2 sta-op fauteuils, bei-
ge bekleding, mechanisme werkt nog 
prima, tel: 06-12782077
--------------------------------------

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding vanaf 
€ 7,98. (foto) De Vakman Sint-Oeden-
rode T: 473147
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. Nijverheidsweg 4 
tel: 0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

TE HUUR Appartement
nabij het centrum van Sint Oedenrode. 
Met parkeergarage en opslagruimte.
Inl. 06-20018789
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-Foto
In februari 2013 starten er weer nieu-
we cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Vakantiefotografie
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------
Naailessen: Zelf kleding maken, tekenen 
of ontwerpen. Voor meer info Tel: 0413-
420330 of 06-16148879.
--------------------------------------
Happiekidsprogramma voor kinderen 
met (beginnend) overgewicht start 26 
febr. Tel. 0413 475673 / 06 22241325 
of via www.happiekids.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Zoekt u een werkster? Slechts € 12,95 
per uur, zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! 
Laat jezelf masseren zodat je meer 
energie krijgt. Kijk voor meer informa-
tie op www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Gevonden

Mijn echtgenote heeft afgelopen don-
derdag een goudkleurige bril in een 
blauwe etui gevonden ter hoogte van 
Cathelijnepad. Af te halen na 17.00 
uur. H. Raaijmakers, Mauritsstraat 45, 
Sint Oedenrode 06-43564022
--------------------------------------
Gevonden 26-4-2012 in zorgboerderij 
Dommelhoeve een gouden ring.
inscriptie: Jos 9-3-’58
--------------------------------------

Verloren

Wie heeft mijn gouden zegelring met 
zwarte steen gevonden?
Grote emotionele waarde.
Tel: 0413-477981
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* nieuw vanaf 2013 kind-hond-cursus
voor info bel: 06-270.384.63 of be-
zoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl

   
Een nieuwe opdracht. Wie herkent deze mensen op de foto? Het lijkt 
een klassenfoto, maar wanneer en waar is deze gemaakt? We zijn erg 
benieuwd. Denkt u het te weten? Stuur dan uw antwoord naar redac-
tie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in 
ons kantoor aan de Heuvel 17. De koffie staat klaar!

oplossing week 3

Op de foto staat mijn opa Johan Versantvoort 
als militair. Daarnaast zijn broer Hein Versant-
voort. Die woonde vroeger waar nu de tun-
nel is in Nijnsel. Het meisje op de foto was 
zijn zus Betje Versantvoort, later getrouwd 
met Corneel van Heeswijk. Hun ouders staan 

er ook op, dus mijn overgrootvader en overgrootmoeder
 
Jan Versantvoort

oplossing week 2

De foto uit DeMooiRooiKrant van week 
2 (9 januari) is een klas van de oude 
Odaschool op het Kerkplein. De foto is 
gemaakt omstreeks 1941. Vooraan in de 
klas zit onze vader, Toon van Weert. Hij 
meent verder nog te herkennen: Johan 
Verhoeven, Jantje Vermeltvoort, Toon 
van de Rijt, Ene van Schepens, Ene Ver-
stappen, Janus van de Wijdeven, Cor van Zon, Pietje Vervoort en Harrie 
Steenbakkers. Het moeten nu allemaal tachtigers zijn.

Oda van Genugten-van Weert

Historische beelden

Marktplein

Toevoeging rubriek 
'religie' op 
www.fotorooi.nl

In de rubriek 'religie' van www.
fotorooi.nl zijn momenteel een 70-
tal foto's toegevoegd onder het 
hoofdstuk 'Mgr. W.M. Bekkers uit 
Sint-Oedenrode'. Alvast veel kijk-
plezier, het geheel wordt nog ver-
der uitgebreid.
 
Henny van Schijndel

Programma informatie van 
TV Meierij
Vanaf 24 januari is er op elk even 
uur weer een nieuw Rondje Rooi 
met: Nieuwjaarsreceptie in ge-
meentehuis - Basisschool Olland 
verhuist én krijgt nieuwe naam - 
Gemeente maakt start met “wer-
ken op afspraak” - Stimulerings-
prijs Toegankelijkheid uitgereikt 
- Gemeenschapshuis in Olland of-
ficieel geopend - Ook KBO Nijnsel 
opent eetpunt - Milieustraat van 
Kaathoven vernieuwd - Prinsen-
zitting in De Beurs - Decoratie Ed 
Steenbakkers - Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm sluit af met een gedicht.
 
Oog Op Rooi
Op elk oneven uur tot en met 30 
januari kunt u kijken naar het ac-
tuele praatprogramma over Rooi.

Voor deze aflevering zijn de gas-
ten: Mats v.d. Brand, veelbelovend 
Roois rallyrijder, Jan Hellings van 
de buurtsuper in Boskant, Peter 
Maas burgemeester Sint-Oeden-
rode over vooruitblik op fusie, Rien 
Bekkers over “tonpraote” in verle-
den en heden. Uiteraard komen de 
mensen op straat – in Sint-Oeden-
rode én Schijndel - aan het woord 
en richten we de blik op een straat, 
deze keer: Bobbenagelseweg.

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

Agrarische  Onroerende Zaken

TE KOOP GEVRAAGD
* Landbouwgrond

* Landbouwgrond in verhuurde of 
verpachte staat

* Compleet melkveebedrijf
c.q. akkerbouwbedrijf

* Melkquotum, met of zonder grond

*Bel voor vrijblijvend advies

T: 0413-477261
M: 06-53292395

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding vanaf 
€ 7,98. (foto) De Vakman Sint-Oeden-
rode T: 473147
--------------------------------------

Nieuwe voorraad jong gebruikte computers
afkomstig van faillissement. 

Tot 50% voordeel op de nieuwprijs !!
Voorbeeld: Snelle Dell Intel i3-2100 met windows 7 incl. garantie 

van €549 voor €299, op=op

06-41437284 | www.computerservicerooi.nl

WINTERSCHILDER ACTIE

Bij schilderwerk, 
GRATIS 

verf en muurverf (Sigma)

Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030
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Medewerkers Rabobank vrijwillig aan de slag

Op zaterdag 19 januari hebben 115 
medewerkers van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel vrijwilligers-
werk verricht bij verschillende lokale 
verengingen, stichtingen en orga-
nisaties. De Rabobank wil op deze 
manier een positieve bijdrage leve-
ren aan het goede, soms onbetaalde 

werk dat organisaties en mensen in 
hun omgeving verrichten. 

Handen uit de mouwen
Als coöperatieve bank vindt de 
Rabobank betrokkenheid bij de 
lokale gemeenschap belangrijk. 
Vanaf september konden vereni-

gingen, stichtingen of organisa-
ties activiteiten aanmelden voor 
de vrijwilligersdag. Na een aantal 
afmeldingen door het winterse 
weer, gingen de medewerkers uit-
eindelijke fanatiek aan de slag bij 
13 verschillende projecten in Sint-
Oedenrode en Schijndel. 

De medewerkers van de Rabobank 
vonden het erg leuk om ook eens 
op een andere manier dan gebrui-
kelijk een steentje bij aan de lokale 
verenigingen, stichtingen en orga-
nisaties. En dit kan op allerlei ma-
nieren hebben ze ontdekt. Zo kre-
gen de kantinewanden van RKSV 

Rhode een schilderbeurt, werd 
het speelgoed bij Speel-O-Theek 
Rooi weer eens goed gepoetst en 
de huisjes in de kruidentuin van 
de Sint-Paulusgasthuisjes onder 
handen genomen. Maar ook bui-
ten werd er hard gewerkt. Het was 
een geslaagde dag voor iedereen.  

Politiek café VVD
De VVD raadsleden nodigen u van 
harte uit om samen met hen en 
andere VVD-leden van gedachten 
te wisselen over actuele politieke 
onderwerpen die behandeld wor-
den in de aankomende raadsver-

gadering. Het Politiek café is voor 
iedereen toegankelijk en start met 
een politieke rondvraag. Graag 
tot ziens op dinsdag 29 januari om 
20.00 uur in Café 't Pumpke.

Achterbanvergadering DGS
Maandag 28 januari om 20.00 
uur is er een achterbanvergade-
ring van DGS in het vergader-
zaaltje van Brasserie de Beleving 
aan de Hertog Hendrikstraat te 

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

Achterbanbijeenkomst Hart voor Rooi
De achterban bijeenkomst van 
Hart voor Rooi is op maandag 28 
januari om 20.00 uur in de com-
missiekamer van het gemeente-

huis (witte vleugel). Verdere info 
over Hart voor Rooi vindt u op 
www.hartvoorrooi.nl

Politieke bijeenkomst CDA

Dinsdag 29 januari houdt CDA 
Rooi een politieke bijeenkomst in 
Zalencentrum  de Beurs in  Rooi. 
Aanvang  20.00 uur. Er is gele-

genheid tot het stellen van vragen 
en de punten voor de raadsverga-
dering van 31-1-2013 zullen hier 
worden besproken.

Politieke bijeenkomsten

OOk vOOr 
alle sOOrten 

Beglazing 
kunt u Bij 
Ons terecht

Beglazing

t. 0413 474286

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Toen de Trappisten wisten wat ze p………. lieten ze het in grote bak-
ken gisten,  dat is nu de ware Trappiste! In werkelijkheid ging het 
net iets anders volgens mij, Maar hoe? Dat weten alleen de paters 
zelf. Wat we wel weten is dat ze ontzettend mooie brouwsels uit hun 
ketels toveren, brouwsels die over de gehele wereld ontzettend ge-
wild zijn. Tegenwoordig tellen we acht Trappistenbrouwerijen waar-
van er één in Nederland, één in Oostenrijk en zes in België staan. 
De komende maanden staat in deze rubriek iedere keer een andere 
Trappistenbrouwerij centraal. Deze keer trappen we af met de meest 
begeerde, namelijk de Trappistenbrouwerij van Westvleteren.

Iedere bierliefhebber (m/v) wil dit bier minimaal één keer (liever veul 
vaker) in zijn/haar leven gedronken hebben. De paters van Westvle-
teren brouwen drie verschillende types bier: een blond van 5.8% alc., 
een donker van 8% alc. en een donker van 10.2% alc., ook wel de 
Westvleteren 12 genoemd. Het bier wordt alleen verkocht door de 
paters zelf, maar hier zijn ze echter wel erg streng in. Eens in de 60 
dagen mag men een bestelling van enkele kratten op komen halen. 
Deze bestelling moet vooraf telefonisch zijn gereserveerd. Anonieme 
telefoonnummers worden niet doorgelaten en de nummerplaten van 
de auto’s van de afhalers worden geregistreerd. Je moet er dus wel 
wat voor over hebben om aan dit bier te geraken en zeker als je weet 
dat het vanaf hier een uurtje of 3 rijden is naar de abdij.

Het kan ook anders, want wie goed zoekt vindt in Nederland wel enkele 
plaatsen waar dit bier wordt verkocht. Natuurlijk wel voor een dikke prijs: 
afgelopen zomer heb ik me nog net in kunnen houden. Een leuk biercafé 
genaamd “De Fiets” te Zoutelande had de Westvleteren 12 op zijn bier-
kaart staan voor maar liefst € 19,95 per flesje! Een kleine 25 jaar geleden 
ging het toch heel anders: babbeltje maken met de paters, vertellen dat 
je een bierfeestje ging houden en zonder problemen kon je met zo’n 15 
bakken Westvleteren huiswaarts keren. Dat waren nog eens tijden! Voor 
diegenen die het water nu in de mond hebben staan en het er toch op 
willen wagen heb ik hier het telefoonnummer van de biertelefoon van de 
abdij van Westvleteren: 0032 70210045. Veel succes!

Met vriendelijke biergroet,
Adriaen Brouwer. 
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Toen de Trappisten wisten 
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Uw salarisstrook in 2013: 
Eenvoudiger en waarschijnlijk een 
fractie hoger
Het jaar 2013 staat in het teken 
van bezuinigingen en herziening 
van fiscale wetten. Uw loonstrook 
zal er daardoor anders uitzien dan 
u gewend bent. Niet alleen de be-
lastingpercentages en de heffings-
kortingen zijn aangepast, ook het 
aantal regels op uw loonstrook is 
(als het goed is) fors verminderd.

Voor de meeste mensen is de be-
langrijkste wijziging de stijging 
van het belastingtarief in de eer-
ste schijf. Die stijgt namelijk maar 
liefst van 33,1% naar 37%. Dat 
treft met name de lagere inkomens 
(tot € 1.750 bruto per maand). Zij 
leveren netto enkele tientjes in. De 
middeninkomens doen het beter: 
zij gaan naar verwachting er zo’n 
€ 25 tot € 40 op vooruit. Veelver-
dieners, met inkomens boven de 
€ 5.500 bruto per maand, leveren 
juist in. Zij zullen in 2013 ongeveer 
€ 1.000 netto per jaar minder ver-
dienen.

Niet alleen de stijging van het be-
lastingtarief is verantwoordelijk 

voor deze gevolgen, misschien 
wel belangrijker is de introductie 
van een uniform loonbegrip. De 
loonstrook was vaak ingewikkeld 
omdat er diverse definities van 
‘loon’ werden gebruikt. In een po-
ging de salarisstrook inzichtelijker 
te maken zijn nu de definities gro-
tendeels samengevoegd. Die sa-
menvoeging betekent wel dat de 
werkgever opeens premies werk-
nemersverzekeringen moet afdra-
gen over het privégebruik van de 
bedrijfsauto. Dit heeft aanzien-
lijke financiële consequenties voor 
werknemers met een bijtelling.

Al met al is uw salarisstrook op en-
kele punten gewijzigd. Twijfelt u 
aan de juistheid van uw nieuwe sa-
larisstrook? Laat deze dan beoor-
delen door Ven de Ven Accoun-
tants | Adviseurs, te bereiken via 
0413-491118 , e-mail: info@vd-
ven.nl , of loop gewoon even bin-
nen op werkdagen tussen 08.30 
uur en 17.00 uur.

advertorial

Tien jaar thuiszorg door Brabantzorg

Het klinkt heel ongeloofwaardig, 
maar tien jaar geleden was thuis-
zorg een redelijk onbekende term. 
Thuiszorgers waren in Sint-Oeden-
rode op één hand te tellen. Door de 
vergrijzing en andere maatschap-
pelijke veranderingen werd de roep 
evenwel steeds luider. Daarom 
begon Brabantzorg met een Thuis-
zorg afdeling. De sectie maakte 
een enorme vogelvlucht door. Thea 
van der Velden, teammanager, be-
leefde de hele dollemansrit mee. 
DeMooiRooiKrant zocht haar op, 
evenals enkele medewerkers.

Wat is de beste plek om de dames 
van de thuiszorg aan de tand te 
voelen? Juist, Odendael, het thuis-
honk van de rose gekleurde afde-
ling. Vorige week dinsdagavond 
was een gedeelte van het perso-
neel druk bezig met het repeteren 
van verschillende sketches. Op 29 
januari wordt namelijk het tienjarig 
bestaan gevierd. Alle cliënten zijn 
daarvoor uitgenodigd en speciaal 
voor hen worden er stukjes opge-
voerd. Een ideaal moment om tus-
sen de bedrijven door wat informa-
tie los te peuteren. 

“We zijn heel klein begonnen”, 
denkt Thea terug aan de tijd dat 
het huidige gebouw er nog lang 
niet stond. “In de toenmalige oude 
C-flat hadden mensen een alarm 
waarmee ze ons konden oproepen. 
In het begin waren we met vier 
thuiszorgers. Inmiddels is dat aan-
tal opgelopen naar 60(!) mensen. 
Maar ja, het aantal personen dat we 
nu verzorgen ligt rond de 160. Puur 
door de vergrijzing is thuiszorg ont-
staan. Veel mensen die op leeftijd 
zijn, willen en moeten soms thuis 
blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat 
er een wachtlijst is bij woningen 
rondom en in Odendael. Thuiszorg 
maakt dat mogelijk.” Sint-Oeden-
rode is opgedeeld in vier gebieden; 
A, B, C en D. Het personeel is inge-
deeld in gelijknamige teams. Voor 
dat ze naar hun adressen gaan, 
dienen ze zich eerst te melden op 
Odendael. Thea: “Bij de meeste 
organisaties gebeurt dat niet. Dan 
gaat het personeel rechtstreeks. Wij 
vinden juist belangrijk dat ze elkaar 
zien. Niet alleen voor de sfeer, maar 
dan hebben ze ook de gelegenheid 
om met elkaar te sparren over situ-
aties die ze meemaken.”

Angela Oerlemans en Suzan 
Heijmans zitten in het A-team. Ze 

werken respectievelijk al 9 en 8 jaar 
in de thuiszorg. Ervaren krachten 
dus. Wat vinden ze zo mooi aan het 
vak? “Ik vind het buiten zijn echt 
heerlijk”, aldus Angela. “Sneeuw, 
zon of regen, het maakt me niet uit. 
Het is daardoor telkens anders bin-
nenkomen. En ook al heb ik iedere 
week ongeveer dezelfde ronde, 
het is telkens weer anders.” Suzan 
houdt vooral van het contact met 
de mensen. “Op een gegeven mo-
ment bouw je een band op met de 
mensen. Vooral als je Cliënt Contact 
Persoon bent en dat zijn wij. We 
maken allerlei afspraken met onze 
cliënten en hun familie.”

Carla van Houtum is niet werkzaam 
in de A,B,C of D groep. Zij is on-
derdeel van het huishoudelijk team. 
Een niet te onderschatte taak. “Ie-
dere week ga ik naar dezelfde men-
sen toe om de was te doen en te 

poetsen. Ik ben veel langer op een 
adres aanwezig dan mijn collega’s 
van de thuiszorg. Een praatje ma-
ken hoort er dan ook bij. Veel men-
sen vinden dat fijn en dus nemen 
we daar de tijd voor.”

In het C-team zitten onder andere 
Nelle van Vlokhoven en Ingrid van 
Uden. Nelle zit pas een jaar bij Bra-
bantzorg, Ingrid een half jaar. Nelle: 
“Ik werkte eerst ergens anders in 
de thuiszorg, maar was benieuwd 
naar Brabantzorg. Toen ik hier be-
gon, viel me vooral de collegialiteit 
op. Iedereen kan goed met elkaar 
overweg.” Ook Ingrid merkte dat. 
“We hebben hier een leuk team. 
Dat dorpse past sowieso goed bij 
mij. Eerder heb ik in een ziekenhuis 
gewerkt als verpleegkundige, maar 
ik denk dat de toekomst  meer ligt 
in de thuiszorg. Steeds meer men-
sen moeten namelijk thuisblijven 
door de wachtlijsten.” Beide dames 
vinden het praten met hun cliën-
ten erg belangrijk. “Je neemt ze op 
die manier een stukje eenzaamheid 
weg. Zeker geen koffiepraat, maar 
altijd doelgericht”, verzekert Nelle. 

Maaike Vissers en Wendy Kerkhof 
zijn de Benjaminnen van het stel. Zij 
zijn onderdeel van team B. Maaike 

is verzorgende in opleiding. “Ik vind 
de organisatie hier erg goed. Alles 
loopt gesmeerd”, zegt ze. “Het vrije 
aan dit vak vind ik mooi, het alleen 
op pad gaan. Je wordt er heel zelf-
standig van. Ik weet dat leerlingen 
op school vaak een verkeerd beeld 
hebben van thuiszorg. Ze denken 
dat ze alleen maar billen moeten 
wassen, maar dat is helemaal niet 
zo. In de praktijk is het veel an-
ders.” Wendy prijst de teamgeest. 
“Voor dat ik begin, krijg ik een 
mondelinge overdracht in Oden-
dael. Dan zie ik al mijn collega’s. Die 
zijn allemaal heel behulpzaam. Als 
ik ergens ben en ik weet even iets 
niet dan probeer ik het natuurlijk 
zelf op te lossen, maar ik weet dat 
ik altijd iemand kan bellen als ik er 
niet uitkom.”

Deze dames halen allemaal veel 
vreugde en plezier uit hun vak. Toch 

hoor en zie je op tv vaak andere ge-
luiden. Hoe zal het in de toekomst 
gaan? Strakke tijdschema’s? Heb-
ben de dames nog wel tijd om een 
praatje te maken? Thea: “Ik zie 
de toekomst niet somber in. Er zal 
heus wel werk blijven. Sterker nog, 
dat wordt alleen maar meer. Er zal 
gekeken moeten worden naar wat 
iemand écht nodig heeft. Uitein-
delijk zullen we meer moeten doen 
met hetzelfde aantal mensen.” Dat 
houdt in dat ze automatisch iets 
minder tijd per cliënt zullen krijgen, 
maar niet getreurd. Gelukkig is er 
in Odendael van alles te beleven, 
zodat niemand lang alleen hoeft te 
zijn. 

“JE NEEMT ZE EEN STUKJE EENZAAMHEID 
WEG. ZEKER GEEN KOFFIEPRAAT, 

MAAR ALTIJD DOELGERICHT.”

boven v.l.n.r.: Nelle van Vlokhoven, Thea van der Velden, Ingrid van Uden, Suzan Heijmans en Angela Oerlemans.
onder v.l.n.r.: Carla van Houtum, Wendy Kerkhof en Maaike Vissers  
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30 januari IVN Lezing Roofvogels 
in Nederland

In Nederland ko-
men 16 soorten 
roofvogels wijd-
verspreid voor. 
Enkele daarvan 

zoals de Buizerd en de Torenvalk 
zullen bij iedereen die geregeld 
buiten komt wel bekend zijn. Er zijn 
echter ook vele minder bekende, en 
minder algemene, soorten onder 
zoals de Rode en de Zwarte Wouw, 
de Slechtvalk en het Smelleken. 

Henk Sierdsema van Sovon Vogel-
onderzoek Nederland en inwoner 
van Sint-Oedenrode zal op deze 
avond alle soorten de revue laten 
passeren. Hij zal vooral ingaan op 
de kenmerken van de soorten en 
hun leefgebied. Hoe groot zijn ze? 
Is er verschil tussen mannetjes en 
vrouwtjes? Hoe kan ik een roof-
vogel buiten in het veld herken-
nen? Aan het eind van deze avond 
weet u niet alleen welke roofvo-
gels langs de kant van de weg op 
een paal zitten of wel eens stil in 
de lucht hangen, maar ook wat er 
nog meer op het gebied van roof-
vogels te zien en beleven valt. De 
lezing is op woensdag 30 januari 
bij de Handboogvereniging,  In-
dustrieweg  18 in Nijnsel,  hij be-
gint om 20:00 uur.

Rode Wouw (foto: Dirk Eykemans)

Obs 'De Springplank' biedt muziekles nieuwe stijl aan

Muziekles kan veel leuker zijn dan 
het nazingen van een liedje of het 
spelen van de notenbalk op een 
blokfluit. Dat was afgelopen za-
terdag te zien en te horen tijdens 
de open dag op openbare basis-
school ‘De Springplank’. Samen 
met Best Music Education Centre 
(BMEC) vond de officiële aftrap 
van PopObs plaats. Speciale gas-
ten waren Michèle en Lesley van 
der Aa, van Van der Aa’s en Zek-
huis.

“Muziek is veel meer dan noten le-
ren lezen”, dat zegt Mari Swinkels. 
Swinkels is directeur van basis-
school ‘De Springplank’. Hij is dan 
ook blij dat ‘De Springplank’ haar 
leerlingen op een compleet nieuwe 
manier muziekonderwijs aan kan 
bieden. ‘De Springplank’ werkt 
voor deze muzieklessen samen 
met Emiel Scholsberg van BMEC.

Win-winsituatie
Voor regulier muziekonderwijs is 
steeds minder geld beschikbaar. 

Mari Swinkels zag echter kansen in 
de samenwerking met BMEC. Bui-
ten schooltijd geeft Emiel Schols-
berg muzieklessen op school en in 
ruil daarvoor krijgen de groepen 
6, 7 en 8 ook muziekles van hem. 
“Dat is muziekles op de manier 
waarop de jeugd muziek beleeft”. 

Eruithalen wat erin zit
Volgens Emiel Scholsberg hebben 
veel kinderen meer muzikale kwa-
liteiten in zich dan dat er bij regulier 
muziekonderwijs uit komt. Schols-
berg ontdekte dat, toen hij na zijn 
opleiding aan de Rockacademie, 
muziekles ging geven. Daarom be-
gon hij zijn eigen muziekschool om 
jongeren de grondbeginselen van 
muziek bij te brengen. Veelal zijn 
dat middelbareschoolleerlingen 
die naar de Rockacademie willen. 
Met de lessen van Scholsberg ont-
dekken zij of ze echt in de muziek 
verder willen. Als dat ook zo is, ko-
men zij bovendien gemakkelijker 
door de audities. 

Goede herinneringen aan de 
Springplank
Dat er ook voor de Rooise jeugd 
kansen in de showbizz zijn bewij-
zen Michèle en Lesley en van der 
Aa. Deze twee zangeressen stu-
deerden aan de Rockacademie. 
Hun schoolcarrière begon nu al-
weer bijna dertig jaar geleden op 
‘De Springplank’. Het was voor 
hen dan ook een bijzondere bele-
ving om bij de aftrap van PopObs 
te zijn. Tijdens hun optreden op 
school komen dan ook verschil-
lende herinneringen naar boven. 
“Het was een fijne school”, zegt 
Lesley. Vooral aan het ‘creatief 
mogen zijn’ heeft zij nog goede 
herinneringen. Ook aan de projec-
ten rond Afrika hebben de beide 
dames goede herinneringen. “Op 
school leerden we verschillende 
Afrikaanse liedjes. Die zingen we 
nu nog regelmatig in onze shows. 
Zelfs Lotte Zekhuis kent deze lied-
jes inmiddels van buiten”, sluiten 
de zusjes lachend af.

Oud Nijnsel in de ban van Django
Aanstaande zaterdag biedt café 
Oud Nijnsel topamusement. Nie-
mand minder dan de Tilburgse 
band Reservoir Dogs doet het 
Nijnsels café aan en zal het doen 
schudden op zijn grondvesten. 

De zevenkoppige band maakt al 
vele jaren furore met de uitvoering 
van filmmuziek van de topregis-
seur Quentin Tarantino. Reservoir 
Dogs is genoemd naar de gelijkna-
mige film uit 1992. Daarna volg-
den nog meerdere kaskrakers zoals 
Pulp Fiction, Inglorious Basterds en 
Kill Bill. Afgelopen maand vond 
de veelbesproken première plaats 
van de film 'Django Unchained', 
de revolverlegende die alleen al 
indruk maakte met de lijkkist die 
hij voortdurend achter zich aan 

sleepte. De film, de uitgelezen cast 
èn de muziek maakten diepe in-
druk op een volgepakt Tuschinski 
in Amsterdam. Reservoir Dogs 
kreeg een eervolle uitnodiging om 
de première muzikaal op te luiste-
ren en speelde de pannen van het 
dak. Het repertoire van Reservoir 
Dogs kent een ongekende variatie 
die wordt neergezet in een adem-
benemende show.
Dat wordt dus smullen zaterdag in 
Oud Nijnsel, een unieke gelegen-
heid om het allemaal van dichtbij 
mee te maken. De aanvang van 
het ongekende muziekspektakel 
is gesteld op half negen en, hoe 
klantvriendelijk kun je zijn, de en-
tree is geheel gratis! Dus, neem 
geen enkel risico en fasten your 
seatbelts........

advertorial

Op rustige woonstand gelegen 
royaal gemoderniseerd instapklaar 
woonhuis met o.a. ruime berging; 
ruime sfeervolle living met open 
keuken (37 m2) voorzien van
eigentijds keukeninrichting (2006) 
met diverse apparatuur; uitge-
bouwde bijkeuken; 3 slaapkamers; 
luxe gerenoveerde (2006) complete 
badkamer; vaste trap naar ruime 
geisoleerde zolder welke geschikt 
is voor uitbreiding van het aantal 
slaapkamers en veel privacy 
gevende 15 meter diepe achtertuin 
met achterom.

KOOPSOM € 209.500,- K.K
Spoorlaan 1, 5684 AA Best

Tel.: 0499-335858
www.vanderheijdenmakelaardij.nl

Een brief van de Ahrend-directeur uit 1993

Groep 8 van Basisschool Dommel-
rode nam afgelopen maandag deel 
aan een pilot van het cultuureduca-
tie project in Sint-Oedenrode. Het 
project is ontstaan in samenwer-
king met de Ahrend Fabriek, Cu-
rioso en Erfgoed Brabant en richt 
zich op duurzaamheid in de eigen 
woonomgeving. Zo maken de leer-
lingen kennis met de geschiedenis 
en de huidige situatie van de fa-
briek.

“Luister eens”, zei Peer van Bakel 
van Ahrend en hij stak een vinger in 
de lucht. Het kakelende groepje was 
meteen stil en luisterde aandachtig 
naar de omgevingsgeluiden. “Wat 
je hoort is niet van de fabriek afkom-
stig, maar dat was vroeger wel even 
anders”, legt hij uit waarna hij zijn 

weg vervolgde dwars door de ver-
gaderruimte naar de grote fabrieks-
hal. Daar kregen de groepjes uitleg 
over de verschillende machines en 
hoe de fabriek op een duurzame 
en maatschappelijke verantwoorde 
manier met het milieu omgaat. 

“De klas heeft een brief gekregen 
van de directeur van Ahrend uit het 
jaar 1993”, vertelt Fieke Barten, 
Curioso en projectcoördinator. “De 
directeur zit met een probleem en 
wil de hulp inschakelen van de klas. 
Er is te veel overlast door de fabriek 
en nu willen ze een Hinderwetver-
gunning krijgen.” Daarvoor moest 
groep 8 een stapje terug in de tijd en 
zo is de klas mee gaan denken over 
de maatregelen en aanpassingen in 
en rond de fabriek om een Hinder-

wetvergunning van de gemeente te 
krijgen. Als dank zijn ze uitgenodigd 
om deel te nemen aan een rondlei-
ding door het gebouw en zo kunnen 
ze dus zien welke ideeën er werke-
lijkheid zijn geworden. 
Daarna was er tijd om de handen uit 
te mouwen te steken en te werken 
aan een Mandala van (afval)ma-
teriaal uit de fabriek. Een mandala 
is een kunstvorm, waarbij symbo-
lisch de oneindigheid van het leven 
wordt bedoeld. “Recyclen is eigen-
lijk ongeveer hetzelfde”, legt Fieke 
uit. “De bedoeling is dat dit pro-
ject door heel de school gaat spe-
len, zodat de acht basisscholen van 
Sint-Oedenrode ook aan dit project 
mee gaan doen”. “En is dat dan elk 
jaar?”, vraagt Peer zich af. “Ja, ieder 
jaar”, lacht ze. 

 Verschillende groepen kwamen een kijkje nemen in de fabriek van Ahrend. 
Hier poseren Hans Heunks en Peer van Bakel met een schoolklas bij de Mandala.

Peer van Bakel helpt een leerling.

De zussen Van der Aa, oudleerlingen van de school, traden op tijdens de open dag
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Gouden Leeuw open tijdens Papgat carnaval

Het nieuwe grand café De Gouden 
Leeuw staat nog in de steigers, 
maar volgens uitbater Rob de Vries 
gaat de zaak vrijdags voor carnaval 
voor het eerst open. “Iedereen is 
dan welkom om een kijkje te ko-
men nemen. Noem het een ‘sneak 
preview’. Het is dan nog niet alle-
maal af, maar we zijn dan wel klaar 
om carnaval te vieren”, zegt Rob 
opgetogen.

Het zit de ondernemer niet bepaald 
mee. Afgelopen maandag was zijn 
nieuwe grote bar op weg naar Sint-
Oedenrode toen er een ongeluk 

gebeurde door gladheid. De bar 
sneuvelde en er wordt nu hard ge-
werkt om een nieuw exemplaar op 
tijd af te hebben. In het pand zelf 
zijn nu tientallen bouwvakkers be-
zig. De keuken wordt gemonteerd, 
deze week zijn de toiletten klaar, 
er is begonnen met de geluidsiso-
lering en ook de verlichting wordt 
gehangen. Natuurlijk komt er nog 
veel meer bij kijken. 

Wanneer is nog niet zeker, maar na 
de carnaval zal de officiële opening 
plaatsvinden. Rob: “Het personeel 
heb ik inmiddels rond. Sjef van de 

Weideven wordt de bedrijfsleider. 
Een jonge gast met veel ervaring in 
de horeca. Daarnaast hebben we 
de koffie- wijn- en bierkaart al vast-
gesteld. Die worden heel bijzonder. 
Vooral het koffieproject van Illy is 
speciaal. We doen mee aan Artisti 
del Gusto.” Artisti del Gusto is een 
exclusief project van illy, bedoeld 
voor barista’s die hun beroep wil-
len verheffen tot ware kunst. illy 
beloont en ondersteunt hen daar-
bij door hen in de gelegenheid te 
stellen hun unieke competenties 
verder te ontwikkelen en door de 
juiste instrumenten aan te bieden.

Tientallen bouwvakkers zijn op dit moment bezig om de Gouden Leeuw ‘carnavalsklaar’ te maken.

Brug Kienehoefpark vernieuwd

Na een grondige bruggeninspec-
tie in Sint-Oedenrode bleek dat 

de voetgangersbrug bij de ingang 
van het Kienehoefpark niet meer 
goed was. Daarom is hij deze 
week vervangen. De werkzaam-
heden hebben dus niks te maken 
met de plannen voor realisatie 
van Parkzicht Kienehoef. Ook 
de loopsteiger aan de Zuidelijke 
Randweg is vernieuwd.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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“Gelukkig gaat de deur hier straks niet op slot”

Shoeshop van de Kamp, Sportshop 
van de Kamp, Van de Kamp – van 
de Laar, van de Kamp schoenen en 
sport. Vanaf 1936, toen Johanna 
van de Laar een schoenenzaak 
begon aan de Heuvel, prijkte er 
verschillende namen op het pand 
aldaar en later aan de Hertog Hen-
drikstraat. Van de Kamp hoort bij 
Sint-Oedenrode, het is een onder-
deel van de Rooise cultuur gewor-
den. Aanstaande zaterdag komt er 
een einde aan een tijdperk. Wil en 
Annie van de Kamp zetten er voor-
goed een punt achter. Daarmee 
stopt het familiebedrijf niet. Doch-
ter Chantal neemt het stokje over.

Daar zijn Wil en Annie erg trots op. 
In een eerder stadium had Chantal 
niet de ambitie om de zaak over te 
nemen. Tot vijf jaar geleden. Toen 
klopte ze bij haar ouders aan met 
de mededeling dat ze wel oren had 
naar een overname. “Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan”, 
zegt Annie. “Het ondernemers-
bloed zit er in. Vroeger zat Chantal 
al voor de winkel op de stoep met 
een eigen winkeltje. Toen ze wat 
ouder was, hielp ze ons altijd mee, 
maar ze zei altijd dat ze de winkel 
niet over wilde nemen. Tot vijf jaar 
geleden dus. We stemden er mee 
in, maar dan moest ze wel een tijd 
met ons de winkel draaien om te 
kijken of ze het echt wilde. Dat is 
haar goed bevallen. Oma zou maar 
wat trots zijn geweest. Jammer dat 
ze dit niet meer mee kan maken.”

Stapperz en Kiddooz, zo heet straks 
de nieuwe winkel. Chantal richt 
zich alleen op kinderschoenen. In 
hetzelfde pand komt echter ook 
de kinderkleding van Kiddooz te 
hangen. Die zaak, van Mirjam van 
de Giessen, zit nu nog in Liempde, 
maar de dames zijn een samenwer-
king aangegaan. Dat betekent dat 
er een einde komt aan de verkoop 
van sportartikelen. Iets waar Wil en 
Annie in de jaren zeventig mee be-
gonnen. Ze waren pioniers op dat 
gebied. Wil: “In 1969 nam ik de 
winkel over. Toen verkochten we 
maar een heel klein beetje sport. 
In de jaren daarna werd dat steeds 
uitgebreider. Vooral voetbal was in 
opkomst en er werd al gehockeyd 
en in mindere mate getennist. We 

hebben altijd veel gedaan voor het 
verenigingsleven wat sponsoring 
betreft en het leveren van produc-
ten. Zo waren we de allereerste 
die Rhode pakken leverde voor de 
trainers en leiders. Nu zie je dat 
overal.”

Behalve in sportartikelen bleef Van 
de Kamp erg sterk in schoenen. 
Daar is het tenslotte allemaal mee 
begonnen. Wil is een echte vakman 

van de oude stempel. “Van mijn 
moeder moest ik gaan helpen in 
een dames- heren- en kinderschoe-
nenfabriek. Jarenlang heb ik schoe-
nen gemaakt. Ik weet dus wan-
neer een schoen kwalitatief goed 
is en wanneer de pasvorm goed is. 
Destijds keken ook de klanten nog 
naar kwaliteit en kozen ze voor hun 
kinderen vaak voor een leren en 
stevige schoen. Tegenwoordig kijkt 
bijna iedereen alleen nog maar naar 
de mode. Als ik zie wat er bijvoor-
beeld aan voetbalschoenen wordt 
verkocht dan doet me dat pijn. De 
fabrikanten weten van gekkigheid 
niet meer wat ze moeten doen. Om 
de drie maanden komen ze met 
nieuwe kleuren! Dat is voor een 
winkelier niet meer bij te houden.” 
Van de Kamp werd groot door de 
verkoop van de Quick Topstar, nu 
komen kinderen binnen omdat ze 
plastic roze voetbalschoenen willen 
hebben. De tijden veranderen, dat 
is duidelijk.

Voor het ondernemerspaar breekt 
nu ook een andere tijd aan. Ze 
gaan het rustiger aan doen. Annie 
vindt het fijn, maar vooral Wil is 
er aan toe. “Ik vind het inderdaad 
mooi geweest. Alles verandert en 
het is soms lastig om de techniek 
bij te houden. De laatste maanden 
hebben we ontzettend veel mooie 
reacties gekregen van onze klan-
ten. Sommige mensen zijn bezorgd. 
‘Komen jullie straks de tijd wel 
door?’ vragen ze dan. Daar hoeven 

ze niet bang voor te zijn. We heb-
ben genoeg hobby’s. En gelukkig 
is de deur hier straks niet op slot. 
Als een vreemde het over zou ne-
men, was het over geweest, maar 
zo kunnen we altijd binnenlopen en 
soms nog even invallen als het echt 
moet.”

Zaterdag 26 januari is de laatste 
dag van Wil en Annie. Op 1 maart 
opent Stapperz en Kiddooz.

Zo zag de winkel aan de Heuvel er destijds uit.

Wil van de Kamp zelf legde de eerste steen van het huidige pand.

De situatie vroeger waar nu Bakkerij Bekkers en Van de Kamp zitten.

“OMA ZOU MAAR WAT TROTS ZIJN 
GEWEEST. JAMMER DAT ZE DIT NIET 

MEER MEE KAN MAKEN.”

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

Vraagprijs:€ 398.000,-kk 

OPEN HUIS Hertog Janstraat 62 A 
Zaterdag 2 februari  10.00u-12.00u 
Zondag 3 februari  14.00u-17.00u 

Meer informatie over de woning vindt u op onze  
website: www.vandenbergmakelaardij.nl en 
www.funda.nl.  

Lezerspodium....
Door: Mia van Boxtel

Kaalslag Diependaal: 
een diep dal in gemeentelijk groenbeleid
Met het besluit tot het kap-
pen van het grootste deel van 
Diependaal heeft de gemeente 
Sint-Oedenrode wel een heel 
diep dal bereikt. De populieren, 
zo gezichtsbepalend voor Die-
pendaal omdat ze het grootste 
deel uitmaken van de bomen in 
dat mooie stukje groen vlakbij 
de kern, gaan er namelijk al-
lemaal aan. Het gebied wordt 
omgevormd tot een zogenaamd 
'natte natuurparel'. In de prak-
tijk komt dat er waarschijnlijk 
op neer dat het een zompig, 
ontoegankelijk gebied wordt, 
waar voorlopig geen dier meer 
te bekennen valt.

De populieren waren er voor 
de klompenindustrie, de klom-
penindustrie is er niet meer, 
dus exit populieren en terug 
naar de 'echte' natuur, dat is 
de redenering. Maar de enige 
echte natuur heeft in de slor-
dige eeuw dat Diependaal tot 
de Rooise natuurparels behoort 

ook niet stilgezeten. Voor vo-
gelliefhebbers is Diependaal een 
paradijs. Je vindt er spechten 
in alle kleuren: groen, bont en 
zwart, net als vossen en reeën 
en allerlei kleinere dieren die 
gebruik maken van de veilige, 
verlaten spechtenholen. Al deze 
dieren moeten uitwijken als 
de gemeente dit onzalige plan 
doorzet. Maar uitwijken waar-
heen? De Flora- en Faunawet 
zegt: “Het is verboden dieren 
behorende tot een beschermde 
inheemse diersoort, te doden, 
te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog 
daarop op te sporen.” Spech-
ten horen tot die beschermde 
soorten. Ze worden dan wel 
niet rechtstreeks doodgescho-
ten of verwond, maar door het 
kapotmaken van hun habitat is 
het effect wel hetzelfde. En met 
deze houding van 'wij weten 
het beter dan de natuur' over-
treedt het gemeentebestuur in 
ieder geval de geest van de wet.

Helaas heeft officieel bezwaar 
maken weinig zin. Elk bezwaar 
van gewone, bezorgde burgers 
wordt toch 'niet ontvankelijk' 
verklaard, omdat ze volgens 
de gemeentebestuurders geen 
'direct belang' hebben bij het 
behoud van een mooi stukje na-
tuur in Rooi. 
In ieder geval, bezorgde bur-
gers, is het nu tijd om te spreken. 
Mogelijk kunnen we met ons 
allen wethouder René Dekkers 
nog tijdig tot bezinning bren-
gen. Als een heleboel mensen 
via een e-mail aan rdekkers@
sint-oedenrode.nl laten weten 
dat deze vernieling van een 
mooi stukje Rooi echt een slecht 
idee is, denkt hij er misschien 
nog eens over na. Diependaal 
verdient beter en wij ook.

Mia van Boxtel
Markt 22a

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Mooi in de regio
MiK Pieter Brueghel ontvangt topfotograaf 
Carel van Hees

De zwart-wit portretten en series 
van de Rotterdamse documentai-
refotograaf en filmmaker Carel van 
Hees zijn bekend tot ver over onze 
landgrenzen. Zaterdag 2 februari 
aanstaande komt Van Hees tijdens 
de jaarlijkse fotografielezing bij 

MiK Pieter Brueghel in Veghel vanaf 
10.30 uur vertellen over zijn beel-
den, zijn werkwijze, zijn inspiratie-
bronnen en de bezieling voor zijn 
vak.

Carel van Hees begint in 1970 met 
het maken van series en documen-
taires waarin vooral mensen een be-
langrijke rol spelen. Vanaf de jaren 
tachtig maakt hij veel journalistieke 
producties, onder meer voor Vrij Ne-
derland en NRC Magazine. 

Van Hees maakt drie jaar lang foto’s 
van de jeugd in Rotterdam. Zijn fo-
toboek ‘Play’ laat binnen thema’s als 
onmacht, liefde en agressie zien hoe 

het is om jong te zijn, overal en in 
alle tijden. 
Van Hees besteedt in zijn beelden 
veel aandacht aan het aura, de ener-
gie en het karakter van mensen.
In het boek ‘Eversteijn, bokser & he-
renkapper 1949-1983’ brengt Van 
Hees een eerbetoon aan de Rotter-
damse bokskampioen Cor Eversteijn. 
Sinds 2001 houdt Van Hees zich ook 
bezig met het maken van film- en vi-
deo-installaties. Voor het internatio-
nale fotofestival BredaPhoto in 2012 
maakte Van Hees een ontroerende 
korte film waarin hij een ode brengt 
aan een man en zijn stem 
(www.bredaphoto.nl/nl/fotografen/
carel-van-hees).

WIJ RONDEN DE PRIJZEN
AF NAAR BENEDEN

TAX  LIEMPDE 
NIEUWSTRAAT 59 COOP.NL
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5 KILO

4.99Coop kruimige 
aardappelen
zak 5 kilo
elders 4.99

4.99
2.00

Coop 
boeren 
gehaktrol
pak 5 stuks 
elders 4.99

Coop hand-
sinaasappelen
net 2 kilo
elders 2.99

2.99 2.992.992.992.4.00 2.992.992.2.00

Iglo 
vissticks
pak 20 stuks
elders 3.95

Coop 
varkens-
saucijzen
fi jn, 450 gram 
elders 2.47/ 3.01

3.953.01 3.953.953.3.003.013.013.2.00

2.39Knorr 
Wereld Gerechten
voor 2-3 personen
per pak 
elders 2.27/ 2.39

2.391.00

Thuisbrouwers 
‘t Hopbelleke
Dit is een hele  nieuwe club in 
Schijndel. Gevestigd bij bier-
brouwerij Sint Servattemus. Ook 
mensen uit Sint-Oedenrode zijn 
bij deze fijnproevers  meer dan 
welkom. Als je nog nooit een 
biertje hebt gebrouwen, kun je 
dat ook bij ons leren.  Voor meer 
info kun je mailen naar  fransvan-
boxtel49@hotmail.com of bellen 
0644774071

MiK Pieter Brueghel laat je kennismaken met het 
draaien met klei
Klei is bijna magisch: zacht, soe-
pel en in veel vormen kneedbaar. 
Begenadigd keramiste Cecil Kem-
perink werkt al jaren met klei. 
Tijdens 5 lessen laat ze je ken-
nismaken met de kunst achter het 
draaien met klei. 

In 4 lessen leer je de basisbegin-
selen van draaien met klei op een 
elektrische draaischijf. Je ervaart 

de magie van het draaien met klei 
en water. Werken met je handen, 
werken met je hart, werken met 
klei. Ontdek wat er met klei ge-
beurt als je met een draaischijf gaat 
experimenteren met hoeveelhe-
den klei, water en de souplesse en 
kracht van je handen en vingers. In 
de 5e les ga je het werkstuk deco-
reren en glazuren. Tijdens deze les-
sen kun je ervaren of draaien iets 

voor je is. 
De lessen worden gegeven op: 28 
januari, 4 februari, 18 februari, 25 
februari, 4 maart 2013.  Voor meer 
informatie over deze korte cursus 
kun je contact opnemen met My-
riam Simons van MIK Pieter Brueg-
hel, via telefoonnummer 
0413-365675 of 
m.simons@pieterbrueghel.nl

Don Bosco Experience!

Uitdagende, gezellige en afwis-
selende kampen vindt je bij Don 
Bosco Experience!

Als je van avontuur houdt, nieuwe 
dingen wilt ontdekken en je hebt 
zin om nieuwe vrienden te ont-
moeten, ga dan met ons mee. Kom 
en ontdek of jij op deze geweldige 
locatie, midden op de Veluwe, het 
avontuur aandurft! De kampen 
worden georganiseerd op camping 
en kampeerboerderij Meerveld in 
Ughelen. Experience On Tour fietst 
langs mooie plaatsjes in Nederland 
en je slaapt elke nacht ergens an-
ders. Een week plezier maken met 
een groep jeugd- of jongeren en 
met een ervaren enthousiaste 
groep vrijwilligers die goed voor-
bereid is en elk moment van de 
dag een veilige omgeving creëert 
en bij elke activiteit aanwezig is en 
mee doet!

Voor ons geldt dat wij met ons hart 
met jeugd en jongeren werken, 
dat wij luisteren naar de mening, 

problemen en ideeën van jeugd en 
jongeren en dat wij hen de ruimte 
geven zichzelf te zijn. Iedereen is 
welkom op de kampen van Don 
Bosco Experience, een onvergete-
lijke ervaring!
We proberen de kampprijs zo laag 
mogelijk te houden zodat zoveel 
mogelijk deelnemers mee kunnen. 
Mocht het niet lukken dit bedrag 
te betalen? Dan is eventueel re-
ductie mogelijk.
Heb je een vraag of wil je meer in-
formatie om deel te nemen of je 
als vrijwilliger opgeven? Stuur een 
mail naar: info@donboscoexpe-
rience.nl of bel Melissa Gerritsen 
0615341448 
www.donboscoexperience.nl

Experience Adventure: 21 t/m 27 
juli, 10 t/m 12 jaar, € 100
Experience Adventure XL: 27 t/m 
27 juli, 13 t/m 15 jaar, € 100
Experience On Tour: 28 juli t/m 3 
augustus, 15 t/m 18 jaar, € 100
Najaarsweekend: 18 t/m 20 okto-
ber, 15 t/m 18 jaar, € 45

advertorial

Kinderen begeleiden in de natuur
Met je blote voeten lopen door 
het zand. Aandachtig een spin-
netje volgen. Spelend leren in 
het bos. Je verbonden voelen met 
een boom. Een brandnetelblaad-
je proeven. Verbanden ontdek-
ken tussen plant en dier. Verrast 
worden door een ree. Liggend de 
wolken aan je voorbij zien trek-
ken. Kortom: je thuis voelen in de 
natuur.

Heb jij ervaring in het begeleiden 
van kinderen en wil je jouw liefde 
voor de natuur met ze delen? Dan 
is vrijwilliger worden in Het Be-
waarde Land wellicht iets voor jou.

Dit voorjaar organiseert Het Be-
waarde Land op de volgende data 
van 20.00 tot 21.30 uur informa-
tieavonden voor potentiële vrijwil-
ligers:

•  Maandag 18/2, Kantoor Het Be-
waarde Land, Het Klaverblad 13, 
Boxtel (in de boerderij)

•  Dinsdag 19/2, Bezoekerscen-
trum Wolfslaar, Wolfslaardreef 
95, Breda

•  Woensdag 27/2 Kantoor van 
Scala Scholen, Kerkstraat 35, Els-
hout (gemeente Heusden)

“Het Bewaarde Land” is een na-
tuurbelevingsproject voor groep 
5 en 6 van het basisonderwijs. De 
hoofddoelstelling is om kinderen 
drie dagen in drie opeenvolgende 
weken met al hun zintuigen de na-
tuur te laten ervaren en zich er thuis 
te laten voelen. Het Bewaarde Land 
wordt in Brabant op vier locaties 
uitgevoerd, te weten in natuurge-
bied Kampina (Boxtel), twee loca-
ties in het Nationaal Park Drunense 
Duinen (zuid en noordkant) en in 
de Boswachterij Dorst (nabij Breda). 
Opleiding
De opleiding bestaat uit een drie-
daagse training op één van de 
Bewaarde Landlocaties gevolgd 
door drie dagen als hulpwachter of 
hulpfleur met een ervaren wach-
ter. Na de opleiding bepaal je zelf 
hoe vaak je een groepje kinderen 
wilt begeleiden. Wachter of Vrouw 
Fleur zijn is vrijwilligerswerk.

Meer informatie of aanmelding

Tijdens de informatieavonden 
wordt het programma van Het Be-
waarde Land gepresenteerd aan 
de hand van foto’s en een korte 
film. Verder komt de planning en 
de opleiding tot wachter aan de 
orde.

Meer informatie op de website: 
www.hetbewaardeland.nl, via 
@:info@hetbewaardeland.nl of T: 
0411 683407. 

Kennismakingsles 
“Meditatie en thuiskomen bij jezelf”
Op donderdagavond 31 januari 
a.s. geeft Marianne van Oorschot 
een kennismakingsles Meditatie.

Tijd: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: Iepenlaan 6, 5461 CS, 
Veghel.
Kosten: € 10.00 

In deze les maken we kennis met 
de wakkerte – meditatie waarin je 
leert met open ogen aanwezig te 
zijn in het Nu, te ontspannen en 
liefdevol te zijn naar alles wat zich 
aandient. Vanuit het dagelijks le-
ven zijn we vaak geneigd ons best 

te doen en proberen ons geluk na 
te streven. Door deze bewegingen 
te laten voor wat ze zijn, kan onze 
stralende aard tevoorschijn komen. 
En leren we rusten in wie we zijn.

Deze kennismakingsles is een 
voorproefje op de cursus Meditatie 
en Bewustwording die in het voor-
jaar 2013 start en tweewekelijks 
plaats vindt op donderdagavond. 
Het is ook een gelegenheid voor 
geïnteresseerden om te ervaren of 
het iets voor je is. Voor aanmelding 
en meer info zie:
www.mariannevanoorschot.nl 

Kiezen voor meditatie,
is kiezen voor kwaliteit in je leven,
is jezelf aanvaarden zoals je bent.

advertorial



Woensdag 23 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 25
Hemelse Klanken tijdens Mathieu Dirven koffi econcert

Zondagmorgen om half twaalf be-
gon het concert in het besneeuw-
de kasteel Henkenshage. Buiten 
was het koud en de wind deed de 
sneeuwvlokken in het rond dwar-
relen. Binnen in de grote zaal van 
het kasteel was het behaaglijk en 
in het midden van deze zaal zaten 
zeven harpisten en zeven fluitisten 
te wachten tot de laatste bezoekers 
op hun plaatsen zaten. De organi-
satie moest toch weer stoelen van 
het balkon halen, want er waren 
meer dan honderd toehoorders. 

Na het openingswoord van mevr. 
Riet Meijs, voorzitter van het RKK, 
hoorden ze de eerste hemelse 
klanken opstijgen, want het waren 
mooie melodische klanken van de 

fluiten en de harpen.

Het muzikale gedeelte werd ver-
zorgd door het Mik Recorder en-
semble (fluiten) o.l.v. Eleanor de 
Groot en het Lindenberg Telyn 
ensemble (harpen) o.l.v. Annelies 
Bremmers. De gastdirigent was 
Leo Spoor. De ensembles speelden 
de volgende stukken: Brasle de 
Torche, Pavane, Concerto Grosso, 
Largo uit Winter concerto nr. 4 en 
tenslotte het bekende Hijo de la 
luna (kind van de maan)
De ensembles begeleidden ook de 
zangeressen: Saskia Roeleveld  met 
het lied “The Nightingale” van 
Deborah Henson-Conant, Marja 
Arpunn zong het lied “Gabriellas 
Sang” uit de film “as it is in hea-

ven” en Edda Hoving verraste ons 
met het prachtige lied “The Voice” 
van Brendan Graham en bewerkt 
door A. Bremmers, in dit lied hoor-
den we de stem , de geschiedenis 
van Ierland.
Om kwart over één was dit hemels 
concert afgelopen en de voorzit-
ter van het Cultureel Platform, de 
heer Marius Wijnakker, bedankten 
de muzikale artiesten en de diri-
gent en zij werden ook in de bloe-
metjes gezet. Het was weer een 
mooi, sfeervol en intiem Mathieu 
Dirven Koffieconcert . Het volgen-
de concert is op 7 april “Meester-
Leerling” ook in Henkenshage om 
11.30 uur. De organisatie was deze 
keer ook van Roois Kultuur Kon-
takt en het Cultureel Platform.

Overweldigend aantal 
aanmeldingen Kunst in Rooi
Inmiddels is het jaar 2013 al weer 
een feit. De organisatie van Kunst 
in Rooi 2013 hoopt dat iedereen 
voor zichzelf en voor zijn en/of 
haar naasten een goede landing 
in het nieuwe jaar heeft gemaakt. 
Onze oproep van november 2012 
om kunstenaars uit Sint Oeden-
rode te motiveren voor de Kunst 
in Rooi 2013 route heeft geresul-
teerd in een overweldigende aan-
tal aanmeldingen.

Op dit moment – twee maanden 
en zevenenvijftig kunstenaars 
verder verdeeld over 29 locaties 
– kunnen we met recht zeggen 
dat Kunst in Rooi 2013 al zonder 
dat het heeft plaatsgevonden een 
groot succes is vanwege al die en-
thousiaste kunstenaars die zich bij 
ons hebben aangemeld. Voor het 
kunstminnend publiek zal deze 
dag 29 redenen gaan hebben om 

vroeg uit de veren te komen zo-
dat er met volle teugen van al het 
“aangeboden schoons” genoten 
kan worden.

Wij – Petra Thoen en Tineke Kleij-
van den Boomen – willen niet dat 
iedereen op die dag elkaar voor de 
voeten loopt, fietst of rijdt omdat 
u die dag hebt besloten al die lo-
caties in een record tempo te gaan 
bezoeken. Daarom hebben wij 
als organisatie van Kunst in Rooi 
2013 besloten dat de termijn van 
inschrijving per 1 februari a.s. zal 
worden gesloten. Wilt u vooraf al 
bekijken wat voor kunstige werken 
er op die dag zullen worden aan-
geboden? We hebben een website 
dus neem alvast uw voorproefje 
op www.kunstinrooi.nl. Namens 
de organisatie van Kunst in Rooi 
2013: Petra Thoen en Tineke Kleij-
van den Boomen

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
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5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

Hoe heet je ook alweer?

In Olland kwamen afgelopen zater-
dagavond zo’n tweehonderd men-
sen bijeen in de oude basisschool 
aan het Binnenveld. Als officieel 
afscheid van het gebouw – de nieu-
we school is inmiddels geopend 
in de Loop’r - werd namelijk een 
reünie gehouden. Het viel op dat 
veel mensen elkaar nog kenden uit 
het dagelijks leven. Toch werden 
hier een daar wat wenkbrauwen 
gefronst en hersens gekraakt. Hoe 
heet je ook alweer?

Stephan van de Moosdijk, Ronald 
van de Sande, Marjan Fassbender, 
Simone van Hoof, Karin Peters, In-
grid van Roosmalen en Meine Eng-
berts zijn maanden bezig geweest 
met de voorbereidingen. Karin: 
“Vorig jaar hebben we een reünie 
gehad van de oude zesde klas. Dat 
was echt ontzettend leuk. Ingrid 
kwam met het idee om een grote 

reünie te organiseren. Zij heeft deze 
zeven mensen bij elkaar getrommeld 
en toen zijn we aan de slag gegaan. 
We hebben vooral veel mensen 
benaderd via Facebook, maar ook 
hebben we flyers verspreidt en aan-
dacht gekregen in kranten. Of de 
oud-leerlingen kregen het via via te 
horen. Bijna iedereen heeft hier nog 
wel familie of kennissen wonen.”

Behalve oud-leerlingen liepen er ook 
enkele voormalig leraren en lerares-
sen rond. Onder hen Marijke van de 
Weide, lerares van 1979 tot 1996 en 
woonachtig in Boxtel. “Ik had in de 
krant gelezen van deze reünie. Ook 
heb ik nog steeds contact met een 
oud-collega. Die heb ik gebeld en 
dus zijn we samen gekomen. Ieder-
een is veel veranderd zeg! Ik ken er 
nog wel enkele. Zo zag ik net Henry 
Voets en Peter van Lierop lopen. Erg 
leuk om iedereen weer eens te zien.”

De school was in zijn geheel open, 
zodat iedereen een kijkje mocht ne-
men in de klaslokalen. Zo schoten 
er weer enkele mooie of minder 
leuke herinneringen binnen. Vooral 
bij het zien van de klassefoto’s die 
op een scherm werden getoond. Op 
de gang  en in de lokalen liepen de 
mensen elkaar tegen het lijf. Echte 
Ollandse gezelligheid volgde. 

De reüniecommissie wil graag be-
danken: Wovesto, Karin Adams en 
schoolbestuur De Sprongh (voor-
heen: Sint-Petrus), SKOSO, Rob 
van der Heijden, Bas Broers, cate-
ring/verhuur Putmans & Co, én na-
tuurlijk alle reüniegangers. Zonder 
al deze mensen was het niet mo-
gelijk geweest deze supergezellige 
hereniging van oud-leerlingen en 
oud-leerkrachten te organiseren. 
Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Archeologisch onderzoek van het 
voormalig Sint-Odakerkhof
In de 12e en 13e eeuw waren in 
Sint-Oedenrode al belangrijke ge-
bouwen aanwezig zoals de burcht 
van de graven van Rode.. Van 
2003 tot 2008 heeft een groot-
schalig archeologisch onderzoek 
van de burcht van Rode plaats 
gehad met veel bijzondere resul-
taten. 

Tijdens het archeologisch onder-
zoek zijn enkele tientallen mense-
lijke graven aangetroffen die waar-
schijnlijk dateren uit de periode dat 
Sint-Oedenrode de hoofdplaats 
was van het Graafschap Rode.  
Dertig skeletten waren in een zo-
danige conditie dat een absolute 
datering en fysische antropolo-

gisch onderzoek kon plaatsvinden. 
Dit onderzoek kan de veronder-
stelling misschien staven dat  twee 
skeletten de overblijfselen van de 
Graven van Rode (kunnen) zijn. 
Formeel wordt de relatie onder-
zocht tussen deze skeletten en 
de middeleeuwse aristocratie van 
Sint-Oedenrode.

De resultaten worden gepresen-
teerd door fysisch antropologe 
Constance van der Linde en en ar-
cheoloog Sem Peters. De presen-
tatie is op woensdag woensdag 30 
januari om 20.00 uur in de Knop-
torenkerk.
De entree is € 2,00

Huis aan Huis blad met het Offi ciële Gemeentenieuws.

Oplage 13.000 
Huis aan Huis in Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, Olland, Liempde, Sonnniuspark Son.
Afl egplaatsen: Schijndel, Lieshout, Liempde, Mariahout, Son, Breugel, Eerde, Zijtaart
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De Organisatie

Foto: Cor van Oorschot

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

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

HUISHOUDBEURS

 Busreis incl. entree € 32,00
 Zaterdag 16, dinsdag 19 
 en donderdag 21 februari.

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45
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Eén van de adressen die wij graag bezoeken in Draguignan is de Trattoria 
da Ago, een no-nonsense Italiaans restaurantje waar wij altijd binnen het 
budget eten, hoewel het niet echt goedkoop is. De eigenaar, Ago, is vol-
gens mijn én andere vrouwen een regelrecht stuk, type George Cloony, 
met prachtig grijs achterover gekamd haar en zwoele doorrookte stem. 
Ook voor mij valt er wat te gluren, want zijn serveersters zijn ware pin-ups, 
knap, sexy én vriendelijk. Sterke kant van deze zaak is het feit dat sexap-
peal hand in hand gaat met onberispelijke kwaliteit, hard werken en aan-
dachtige bediening. Hier aten wij ook voor het eerst “Café Gourmand” als 
dessert en dat staat nog steeds voor € 6,50 op de kaart, ongelooflijk goed! 
Ook al komen we er maanden niet, wij zijn vertrouwde gezichten voor 
hem en zelfs als de zaak vol zit zal hij altijd zijn best doen om ons nog er-
gens aan te laten schuiven. En de dunste pizza allertijden eet ik bij hem….
Wij kochten onze bouwgrond destijds van een oud weduwtje dat onder 
curatele stond, ze zat met een soort van maatschappelijk werkster tegen-
over ons bij de notaris. Waarom ze niet zelf mocht beslissen en tekenen 
is me nog steeds een raadsel, ze leek me bij haar volle verstand, in ieder 
geval had ze met wijlen haar echtgenoot een klein vermogen aan bouw-
percelen die ze stuk voor stuk verkocht. Die definieve overdracht was 
nog ’n hele heisa, trouwens, met erfdienstbaarheden en wat nog niet 
meer, met een officiële tolk er bij en het gluiperige Franse makelaartje, 
dat ons én de verkoopster nog een loer probeerde te draaien middels een 
“fiscale truc”. Eigenlijk hadden we hem er aan moeten hangen, maar ja, 
de euforie was groter dan de deceptie, dus waren we vergevingsgezind. 
De notaris, overigens, was een uiterst aimabele man, die met name de 
belangen van de koper goed in de gaten hield en ons wees op de conse-
quenties die het bouwproject met zich meebracht. Jaren later hebben mijn 
vrouw en ik nog ons Frans testament bij hem geregeld, omdat het erf-
recht daar ernstig afweek van het onze. Ook toen weer uitgebreide uitleg 
en oprechte interesse in ons wel en wee. Na de wettelijke plichtplegingen 
gingen we op zoek naar een architect en die vonden we in monsieur Zip-
per (Engelsen zouden zich rotlachen), te goeder naam en faam bekend in 
Draguignan. Na wat gesprekken en wat schetsen over en weer kreeg de 
definitieve tekening gestalte en zorgde hij voor de vergunning, bodemon-
derzoek, kadaster etc. Erg handig allemaal dat wij dat niet zelf hoefden te 
doen. Door omstandigheden begonnen we pas ’n paar jaar later met de 
bouw, nét voordat de vergunning afliep….
Wat ons blijft verbazen is hoe groen het hier is. We kijken door het dal 
van de Nartuby naar de stad, zo’n drie kilometer verderop, en weer veel 
verder daarachter naar de Roquebrune. En de rest van ons uitzicht, links, 
rechts en achter ons, bestaat uit beboste heuvels, zover het oog reikt. 
Duizenden hectaren pijnbomen met daartussen verschillende soorten eik 
en de ondoordringbare ondergroei. En waar het geen bos of bebouwing 
betreft vind je olijfgaarden of wijngaarden. Over de florerende wijnbouw 
van de Côtes de Provence heb ik al geschreven, maar die olijven zijn een 
verhaal apart. In bijna elk dorp heb je een “moulin à l’huile d’olive” waar 
je je eigen rijpe oogst naar toe kunt brengen om te laten persen (à la 
froide – eerste koude persing). “Des voleurs (dieven)” riep onze tijdelijke 
huisbaas Michel Guérin furieus, nadat hij van de honderd kilo moeizaam 
verkregen zwarte vruchtjes slechts zeven liter extra vièrge olie als op-
brengst zag. Wij hadden het vermoeden dat ie dat elk jaar riep, zat in z’n 
aard….. (wordt vervolgd)

Grand Aïoli (vega-versie) 6 pers.
Voor de aïoli: theelepel grof zout, 6-12 tenen knoflook,
2 eidooiers, 1 eetlepel citroensap, 5 dl vièrge olijfolie, handvol vers brood-
kruim
Voor het garnituur (bijvoorbeeld): 6 minibietjes, 6 vastk. aardappelen
500 gr bospeen, 500gr haricots verts, 6 verse jonge artisjokken, 1 kleine 
bloemkool, 
6 rijpe pomodoritomaten, 6 hardgekookte eieren (evt.).
Maak de aïoli: wrijf de tenen knoflook in een vijzel fijn met het zout en 
het broodkruim. Wrijf er 1 minuut de eidooiers door en begin dan met 
druppelsgewijs de olie er door te wrijven, zoals je ook een mayonaise 
maakt. Naarmate de massa dikker wordt kun je de olie sneller bijgieten. 
Voeg halverwege het citroensap toe. Maak de groenten: Kook de aardap-
pels in de schil en snijd in de lengte in parten. Doe de bietjes ca. ’n half 
uur in alufolie in de oven van 180°C. Schil de bospeentjes en laat er wat 
groen aan zitten. Kook ze 10-15 minuten. Maak de haricots verts schoon 
en kook ca. 8 minuten. Kook de bloemkoolroosjes 2-3 minuten en de 
schoongemaakte artisjokken ca. 20 minuten. Alles in zout water natuur-
lijk. Serveer alle afgekoelde groenten en de eieren mooi op een schaal met 
een kom aïoli erbij. Eet met je vingers. Wij aten dit gerecht voor het eerst 
in het sympathieke restaurant L’Oustaou in Flayosc, buiten, tijdens een 
zonovergoten lunch. Als God in Frankrijk….

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

Notities uit de Var (2)

Culinair Benefi etdiner Pan & Cook groot succes
Donderdag 17 januari was er in 
Pan & Cook een benefietdiner 
om geld in te zamelen voor een 
project in Zuid Afrika van Stich-
ting Kinderen van Viljoenskroon. 
Judith en Janneke volgen de op-
leiding gespecialiseerd pedago-
gisch medewerker op het Koning 
Willem 1 college in Den Bosch. Ze 
gaan drie maanden als vrijwilliger 
werken. Het was een zeer succes-
volle avond en deze bracht bijna 
3000 euro op. 

Zo’n 70 gasten schoven aan om 
te genieten van een heerlijk culi-
nair menu, verzorgd door Jan van 
Bommel van Pan & Cook. De vei-
ling van diensten verliep moeiteloos 
en bracht in korte tijd een groot 
geldbedrag op. De gasten boden 
spontaan nog andere diensten aan 
die gretig aftrek vonden. Judith en 
Janneke vertrekken op 1 februari 
voor drie maanden naar een klein 
dorpje: Viljoenskroon, 200 km on-
der Johannesburg. Daar is door Bra-
banders een hospice gebouwd voor 
kinderen van 0 tot 7 jaar die alle-

maal besmet zijn met HIV of Aids. 
De kinderen slapen ‘s nachts thuis 
in de Township onder erbarmelijke 
omstandigheden maar krijgen in 
de hospice elke dag medicijnen, 
gezonde voeding en dagbesteding 
aangeboden. 

Alle opbrengsten van dit diner en 
de veiling worden 
rechtstreeks gebruikt 
voor het project. De 
stichting en al haar 
vrijwilligers werken 
allemaal belangeloos; 
er blijft geen euro aan 
de strijkstok hangen. 
Ook de oprichter van 
Viljoenskroon, Wil-
lie Rovers uit Veghel, 
was tijdens het diner 
aanwezig en vertelde 
bevlogen over de op-
richting van de stich-
ting en de resultaten 
die geboekt worden 
in Viljoenskroon. Af-

gelopen week is er naast de hos-
pice een klein schooltje geopend 
met donaties uit Nederland, zodat 
er ook vanaf de leeftijd van 7 jaar 
onderwijs aangeboden kan worden. 

We willen iedereen bedanken voor 
zijn aanwezigheid, zijn gulle gaven 
en speciaal het personeel van Pan 
& Cook die gratis hebben gewerkt 
deze avond, Jan en Roy van Pan 
& Cook voor hun gastvrijheid. En 
verder alle sponsors: De MooiRooi-
krant, Boxsons lease, ABN AMRO, 
WeCycling BV Lieshout, Rosval BV 
Best, Traiteur-Slagerij Verheijen, 
Pan & Cook,  G&T Intern Transport 
BV, bedankt voor jullie steun! Als u 
Judith en Janneke nog wilt spon-
soren dan kan dat via een donatie 
op rekeningnummer 59.16.82.443 
t.n.v. Judith Stichting Viljoenskroon 
of kijk op de site: www.kinderen-
vanViljoenskroon.nl. U kunt Judith 
en Janneke ook volgen tijdens hun 
stage via www.waarbenjij.nu 

Lezing over alle mooie natuur in het Groene Woud

Op maandag 14 januari jl. was 
de zaal in d'n einder in Sint-Oe-
denrode bijna te klein om alle be-

langstellenden te ontvangen voor 
deze lezing, die werd georgani-
seerd door de Heemnatuurgroep 
van Rooi.

De spreker tijdens deze avond 
was dhr. Bert Vervoort. Middels 
een enthousiast verhaal onder-
steunde Bert een powerpoint-fo-
to-presentatie van vele prachtige 
natuurverschijnselen in het gebied 
het Groene Woud. Gelukkig kon-
den de aanwezigen vernemen dat 
er een toename was van o.a. het 

aantal aanwezige dassenburchten, 
houtsnippen, boomkikkers en de 
vele vegetatie die weer terug is in 
de mooie natuurgebieden.

Met moeizame filmopnamen mid-
dels infrarood-camera en zelfs ge-
luiden werd e.e.a. toegelicht. Een 
bezoek aan dit mooie gebied is 
zeker de moeite waard en het gaf 
aan dat we er met zijn allen zuinig 
op moeten zijn. Deze lezing was 
goed voor een leerzame en inte-
ressante avond.

Judith en Janneke (l)

Veel mensen namen deel aan het diner.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

Lekker Opstaan in het nieuw

Na een aantal maanden verbou-
wingsleegverkoop bij Lekker Op-
staan, is de eerste fase van de ver-
bouwing afgerond. De entree is 
het eerste deel dat geheel in een 
nieuw jasje is gestoken en later 
dit jaar zal het tweede deel aan-
gepakt worden. Direct al bij bin-
nenkomst vallen de rust en sfeer 
op waarmee de collectie bedden 
gepresenteerd worden.

Daarnaast hebben we onze collec-
tie bedden aangepast aan de hui-
dige wensen van de consument.
“Wij zijn één van de 25 dea-
lers in Nederland die het unieke 

boxspring-concept Caresse in de 
winkel hebben staan”, aldus Mari 
Schuurmans. Caresse boxsprings 
kenmerken zich door een unieke 
combinatie van een uitgebalan-
ceerd ligcomfort en fraaie afwer-
king in combinatie met een zeer 
eerlijke en betaalbare prijs. 

Door de combinatie van zuiver 
natuurlijke materialen als latex, 
paardenhaar, wol en katoen ont-
staat een heerlijk aangenaam 
slaapklimaat met een zeer goede 
ventilatie en vochtregulatie. Ook 
de combinatie met drukverlagend 
traagschuim voor extra ondersteu-

ning en drukverlaging behoort tot 
de mogelijkheden. Daarnaast is het 
ligcomfort individueel aanpasbaar, 
zodat het mogelijk is om voor de 
een een wat steviger en de ander 
een zachter ligcomfort te creëren. 

Standaard zijn de boxsprings al-
lemaal elektrisch verstelbaar en 
vrijwel allemaal voorzien van 
een “pullback-systeem”. Dit is 
een soort van terugloopsysteem, 
waarbij de hele boxspring als het 
ware naar achteren schuift zodra 
de rugsteun omhoog gezet wordt. 
Zo ontstaat een ergonomische 
verstelling en zitpositie. Bijkomend 
voordeel is dat het nachtkastje 
binnen handbereik blijft, omdat u 
als het ware naast het nachtkastje 
blijft zitten.

Deze zeer luxe complete box-
springs zijn nu extra aantrekkelijk 
geprijsd. Tijdelijk hanteren wij in-
troductieprijzen met 30% korting 
op de originele prijs. Het voordeel 
kan zo oplopen tot wel € 1200,-. 
Begin het jaar ook goed, met een 
nieuwe Caresse Boxspring van 
Lekker Opstaan, Molenstraat 15 
te Schijndel.

advertorial
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Voordelig sporten met het hele gezin voor slechts € 99,95 per maand!  
(maximaal 2 volwassenen en 3 kinderen tussen 12-21 jaar). En je krijgt 
ook nog eens allemaal een eigen pas, zodat je zowel individueel als samen 
kunt sporten op ieder gewenst moment.

Alle aandacht voor jou

Nieuw bij HealthCity: 
de gezinspas!
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• 2 volwassenen + 1 kind = 
€ 99,95 : 3 = € 33,30 p.p. onbeperkt sporten

• 2 volwassenen + 2 kinderen = 
€ 99,95 : 4 = € 24,99 p.p. onbeperkt sporten

• 2 volwassenen + 3 kinderen = 
€ 99,95 : 5 = € 19,99 p.p. onbeperkt sporten

HealthCity Sint-Oedenrode biedt meer dan 
alleen fitness:

 5 indoortennisbanen

 2 squashbanen

 onbeperkt frisdrank, koffie en thee

 Nieuwste apparatuur met eigen tv

 30 groepslessen

 4 personal trainers

 Zonnebank

 Sauna/stoombad

 Dvd uitleen

 Kinderopvang

Kom dus snel langs met jouw gezin en profiteer! 
Voor meer informatie ga naar healthcity.nl

HealthCity Sint-Oedenrode
Bremhorst 4, 5491 LR Sint - Oedenrode
Tel. +31 (0) 413 - 477250

Van der Aa krijgt speldje van bond

Handboogvereniging Sint Antonius na 125 jaar nog springlevend
Op de dag af 125 jaar oud en 
toch nog springlevend. Dat mag 
zeker gezegd worden van de 
Nijnselse Handboogvereniging 
Sint-Antonius. Afgelopen don-
derdag vierde de vereniging haar 
125-jarige bestaan. Dat deed zij 
met een receptie van en voor de 
leden, maar ook oud-leden en de 
Nederlandse Handboogbond wa-
ren van de partij.

“Wij vieren de verjaardag op de 
dag zelf”, antwoordt voorzit-
ter Jan van der Aa op de vraag 
of bekend is op welke dag Sint-
Antonius in 1888 werd opgericht. 
Het was dinsdag 17 januari 1888, 
toen een groep kaarters in café 't 
Leeuwke van Harrie van de Laar 
de reglementen vastlegde voor 
Handboogvereniging Sint Anto-
nius. Dat was overigens een an-
dere Antonius dan de Portugese 
Antonius van Padua. Die laatste 
is, sinds 1911, toen Nijnsel een ei-
gen parochie werd, bijna de ver-
plichte beschermheilige van alle 
Nijnselse verenigingen. Sindsdien 
heeft de handboogvereniging 
twee beschermheiligen en die 
hebben de vereniging zeker geen 
windeieren gelegd. Tenslotte 
haalt niet iedere vereniging deze 
eerbiedwaardige leeftijd. 

Geen schulden
Ondanks dat Sint Antonius met 
22 leden geen grote vereniging 
is, is de vereniging gezond. Een 
vereniging die in deze tijd geen 
schulden heeft en beschikt over 
een eigen accommodatie is voor 
haar voortbestaan niet afhanke-
lijk van subsidies. Juist die subsi-
diekraan wordt de laatste jaren 
steeds verder dichtgedraaid en 

dan ontkomt een vereniging niet 
aan contributieverhoging. Sint-
Antonius kent die zorgen niet, 
sterker zij helpen andere vereni-
gingen door hun accommodatie 
ter beschikking te stellen. Zo re-
peteert die andere Sint Antonius 
uit Nijnsel, de Nijnselse Harmonie 
regelmatig in het clubgebouw 
van de handboogvereniging. Ook 
handboogvereniging Pieter Breu-
gel uit Son en Breugel, die al jaren 
op een eigen ruimte wacht, is we-
kelijks 'thuis' in Nijnsel. Sinds een 
jaar of twee is ook het IVN-Rooi 
vaste gebruiker van het clubge-
bouw.

Koning, Keizer en Nar
Sinds 10 maart 1996 beschikken 
de Nijnselse boogschutters over 
deze eigen clubruimte. Daarvoor 
zat de vereniging 'in d'n hof van 
Piet van de Rijt achter de Beckart' 
vertellen Nol van Aarle, Jan Nolle 
en Theo Sanders II. De drie op 
respectabele leeftijd zijnde heren 
vertellen over hun belevenissen 
bij de club. Vooral Theo Sanders 
II vertelt graag over de club. Hij 
heet Theo Sanders II omdat een 
naamgenoot van hem al eer-
der lid was van de club. Theo II 
is de Nar van de vereniging. Die 
titel is eens ingevoerd omdat de 
Koning en de Keizer, dat zijn de 
beste schutters van de vereni-
ging, een hofhouding nodig heb-
ben. De schutter met de meeste 
punten wordt Koning en wie drie 
jaar achterelkaar Koning wordt, 
wordt automatisch Keizer. De 
schutter met de minste punten 
wordt Nar. Samen met zijn drie 
maten heeft Theo II regelmatig 
om die titel moeten strijden. Toch 
is Theo, volgens Nol en Jan, on-

omstreden de Nar.

Ondanks dat vereniging gezond 
is, maakt voorzitter Jan van der 
Aa zich toch wel zorgen. We heb-
ben veel oudere leden, maar het 
aantal jeugdleden loopt terug. 
Ondanks acties zoals Sjors Spor-
tief komen enthousiaste jongeren 
niet bij de club. De concurrentie 
met de muziekles, het tennis en 
voetbal is te groot.

Veertig jaar inzet voor club en 
bond
Paul Schellekens, de voorzitter 
van de Nederlandse Handboog-
bond (NHB), had naast felicitaties 
en complimenten voor de jarige 
vereniging ook nog een verras-
sing voor Jan van der Aa. Van der 
Aa is dit jaar veertig jaar lid van 
de vereniging. In die tijd zette hij 
zich ook met regelmaat in voor de 
NHB. Daarom kreeg Van der Aa 
als dank daarvoor een speldje na-
mens de bond opgespeld.

handboogschieten

v.l.n.r.: Gerrit Swinkels (Bestuurslid), Mies van de Bersselaar (Secretaris), Jan van 
der Aa (Voorzitter), Theo Sanders (Penningmeester), Toon Relou (Bestuurslid)

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

Stuur uw sneeuwfoto in en win!
De sneeuw kwam deze week met bakken uit de hemel. Zoals u van 
ons gewend bent, plaatsten we op www.mooirooi.nl een oproep om 
uw mooiste sneeuwfoto in te sturen. We kregen al tientallen inzendin-
gen binnen. Maar omdat de sneeuw ook deze week nog blijft liggen, 
geldt de oproep ook voor de komende dagen. Volgende week wordt 
de winnaar bekend gemaakt in DeMooiRooiKrant. Dus stuur een 
mooie of grappige foto in met als thema ‘sneeuw’ en win een mooie 
prijs! Succes!! De foto mag u sturen naar redactie@demooirooikrant.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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KV Nijnsel verliest vechtend de 
koppositie

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

De wedstrijd van afgelopen zon-
dag tussen KV Nijnsel en Odisco 
was niet zomaar een derby, maar 
een strijd om de koppositie in de 
binnencompetitie. De vorige wed-
strijd was zwaar, maar won KV 
Nijnsel uiteindelijk met overtui-
ging. Het beloofde dus een span-
nende strijd te worden.

Odisco opende de wedstrijd met 
een aanval waaruit direct een 
doelpunt viel. Door kort rond de 
aangeef te draaien viel er nog een 
doelpunt aan de kant van Olland. 
Nog geen drie minuten later kwam 
door een afstandsschot van Anne 
Sijbers een einde aan de 0 stand 
aan de kant van Nijnsel. Nadat 
Odisco hier meteen antwoord op 
had, vond Nijnsel het wel even 
mooi geweest en ging vol in de 
tegenaanval. Door kansen te zien 
in alle hoeken van het veld wer-
den er in korte tijd twee schoten 
afgemaakt door KV Nijnsel wat de 
stand gelijk bracht op 3-3. Door 
een verdedigingsfout van Odisco 
tijdens een vrije worp, maakte 
Nicole de Koning de terecht ont-
vangen strafworp keurig af. Nijn-
sel stond even op een voorsprong 
totdat Odisco een strafworp mee-
kreeg en vervolgens door weer 
kort rond de aangeef te spelen 

twee doelpunten maakten. Met 
een stand van 6-4 gingen de ploe-
gen de rust in.

Na de rust bleef het zo’n tien mi-
nuten rustig en vielen er geen 
doelpunten. Odisco toonde weinig 
variatie in het spel met als gevolg 
dat Nijnsel in de tweede helft be-
ter kon anticiperen op het spel van 
Odisco en de wedstrijd naar zich 
toe kon trekken. Dit werkte en 
Nijnsel scoorden in twee minuten 
twee afstandschoten en wel van 
Sandra Verhagen en Manon Wal-
beek. Na weer een lange tijd waar-
in er fel werd gestreden maar de 
korf niet werd gevonden gebeurde 
er twee keer hetzelfde. Odisco 
kreeg een strafworp mee en Nijn-
sel beantwoorde deze met een af-
standschot, stand 8-8.  Onder het 
zicht van een groot Roois publiek 
kwam Odisco op voorsprong en 
behield deze door het wederom 
ontvangen van een strafworp. Met 
een eindstand van 10-8 verliest 
KV Nijnsel helaas haar koppositie.  
Doelpunten: Manon van Walbeek 
2x, Anne Sijbers, Susan Witlox, Ni-
cole de Koning, Sandra Verhagen, 
Astrid van de Laar, Myrna Foolen  
1x. KV Nijnsel speelt aanstaande 
zondag om 10.15 in de Streepen 
tegen de Eendracht. 

Open Rooise Crosscompetitie 
2012-2013

Zondag 27 januari gaat alweer de 
4e wedstrijd van de Open Rooise 
Crosscompetitie in park de Kiene-
hoef aan de Zwembadweg in Sint-
Oedenrode van start.

Deze competitie, georganiseerd 
door SV Fortuna`67, staat open 
voor zowel leden als niet-leden 
van Fortuna`67. De klassementen 
beginnen zich te vormen en het 
is voor de atleten zaak om te pro-
beren zich nog te verbeteren of in 
ieder geval om zich te handhaven.

De belangstelling van jeugd en 
volwassenen is nog steeds groei-
ende, getuige de deelname aan 
de eerste 3 wedstrijden in het na-
jaar van 2012. Dit loopevenement 
staat open voor de zeer jeugdi-
gen en de wat oudere jeugd die 
in verschillende categorieën zijn 
ingedeeld.  Ook voor de volwas-
senen is de keuze in afstand afge-
stemd op verschillende niveaus en 
capaciteit en daarom geen reden 
om ook niet eens mee te doen. 
De laatste 2 wedstrijden van de 
Crosscompetitie zijn in januari en 
februari, telkens op de 4e zondag. 
De eerstvolgende is zoals gezegd 
op 27 januari a.s. De laatste wed-

strijd is op 24 februari.

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

Inschrijfgelden: t/m 16 jaar € 1,00 
per keer of € 4,00 voor de gehele 
cyclus. Leden van Fortuna t/m 16 
jaar betalen € 1,00 per keer of 
€ 3,00 voor de hele cyclus. Vanaf 
17 jaar € 1,50 per keer of € 6,00 
voor de gehele cyclus.
Klassement: Pupillen en junioren 
over 3 beste prestaties. Senioren, 
4,8 km en 8,0 km over de 4 beste 
prestaties

Jeugd: Indeling in Atletiekunie pu-
pillen- en juniorencategorieën.
4,8 km: Indeling in 2 categorieën 

te weten mannen en vrouwen;
8 km: Indeling diverse Atletiekunie 
categorieën, minimaal 5 deelne-
mers per categorie.    

hardlopen

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 15 werd er goed gescoord 
door Jachtrust en Wellie Win-
ne Welles (90), Boskant (88) en 
St.Joris 82 punten. 

Korte partijen: Peter van Zutven 
(Jachtrust) 20 car. in 6 beurten waar-
bij een serie van 13 (moy. 3,33), Ri-
chard van Liempd (Wapen van Eer-
schot) 36 car. in 10 beurten (moy. 
3,6), Dries van der Vegt (Oud Rooi) 
26 car. in 12 beurten (moy. 2,16), 
Albert Kusters (St.Joris) 38 car. in 13 
beurten (moy. 2,92), Antoon Kap-
teijns en Wim Kapteijns (Jachtrust) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53), 
Maarten Gruijters (Boskant) 48 car. 
in 14 beurten waarbij een serie van 
21 (moy. 3,42), Cees van Hout (D’n 
Toel) 30 car. in 14 beurten (moy. 
2,14) en Hans de Wit (Oud Rooi) 22 
car. in 14 beurten (moy. 1,57).

Uitslagen: Boskant – Krijt op Tijd 88-

52, St.Joris – Beurs 82-58, Dorps-
herberg – Kofferen 67-73, D’n Toel 
– Oud Rooi 61-79, ’t Pumpke – Wa-
pen van Eerschot 79-54, Gin Keus 
– Wellie Winne Welles 50-90, Jacht-
rust – B.C. Eerschot 90-50.
Stand: 1 Wellie Winne Welles 1113, 
2 Oud Rooi 1108, 3 St.Joris 1103, 
4 Wapen van Eerschot 1085, 5 Kof-
feren 1082, 6 Boskant 1070, 7 D’n 
Toel 1052, 8 Beurs 1045, 9 Gin Keus 
1034, 10 Jachtrust 1028, 11 B.C. 
Eerschot 1024, 12 Krijt op Tijd 1004, 
13 ’t Pumpke 937,   14 Dorpsher-
berg 906.

Progamma: Ma. 21 jan.: Kofferen 
– St.Joris, B.C. Eerschot – Dorpsher-
berg, Krijt op Tijd – Gin Keus
Di. 22 jan.: Wapen van Eerschot 
– Beurs, D’n Toel – Jachtrust, Oud 
Rooi – Boskant
Do. 24 jan.: Wellie Winne Welles – ‘t 
Pumpke   

vissen

ERHV zoekt nieuwe 
voorzitter
De jaarvergadering  wordt ge-
houden op donderdag 24 januari 
in ons clublokaal, het café restau-
rant de Kienehoef om 20.00 uur. 

Aftredend en herkiesbaar: se-
cretaris Jan Dorelijers en wed-
strijdcommissaris René de Haan, 
beiden zijn herkiesbaar. ERHV is 
een gezonde vereniging met een 
voltallig bestuur, op de voorzitter 
na. Het ledenaantal is jaarlijks ver 
boven de 300 senioren en jeugd-
leden. Wie komt het bestuur en 
de vereniging hierbij helpen in de 
functie als voorzitter? Interesse, 
Neem even contact op met een 
van de bestuursleden, of stuur 
een mailtje naar 
apm.vanboxmeer@online.nl

Familie Vorstenbosch doet mee 
aan Rooi D’huez

wielersport

Wij als familie hebben natuurlijk, 
net als iedere deelnemer aan de 
Rooi D’Huez en iedere inwoner 
van Rooi, helaas dierbaren verlo-
ren aan de grillige ziekte kanker. 
Grillig…., omdat je niet altijd 
merkt dàt je het hebt en omdat 
positieve en negatieve uitslagen 
elkaar in rap tempo af kunnen 
wisselen.

Naast de gezamenlijke argumen-
ten om mee te willen fietsen zoals 
het KWF, het grensverleggende 
aspect en de gezelligheid zijn er 
voor (bijna) alle deelnemers aan 
deze beklimming ook persoonlijke 
motieven:

Christien Vorstenbosch (60) is 
zelf in september 2011 met een 
voorstadium van deze ziekte ge-
confronteerd. Na een operatie en 
bestralingen is het gelukkig weer 
helemaal goed gekomen. Zelf is zij 
altijd bijzonder positief geweest, 
ook toen de uitslagen nog onzeker 
waren.Voor haar en Carlo sr. (64) 
dus een extra persoonlijk tintje aan 
hun deelname. Het idee om dit 
met het hele gezin en Marijn Muijs 
(vader Sandra) te mogen doen is 
voor beiden erg bijzonder.

Ook voor Marijn Muijs(71), die 
zijn altijd opgewekte en krachtige 
vrouw 7 jaar geleden verloor aan 
deze ziekte, is meteen vanaf het 
begin volop gaan trainen. Zelf 
loopt hij al jaren de Nijmeegse 
4-daagse en heeft hij in het be-
klimmen van de Alpe D’Huez een 
uitdaging gevonden die wat ver-
der reikt dan het grensverleggende 
aspect.

Carlo jr. (38) heeft vanaf zijn jeugd 
tot 2 jaar geleden altijd op een be-
paald niveau gevoetbald. Dit vergt 
een bepaalde discipline en hij mist-
te op een gegeven moment ook 
het neerzetten van een sportieve 
prestatie. Hij ziet in het beklimmen 
van deze berg weer een enorme 
sportieve uitdaging en dat hij dit 
met zijn naaste familie mag doen 
ziet hij dan ook als een pré.

Het enthousiasme groeide en 
groeide binnen onze familie en 
bereikte dus ook Miranda (39) en 
Hans (42) Zonder na te denken 
hadden ze allebei het sterke gevoel 
dit gewoon te moeten doen…
hun eigen steentje bijdragen…en 
iets te kunnen betekenen voor de 
mensen die zo keihard getroffen 
worden door deze grillige ziekte.

Bij Sandra (38) leeft steeds meer 
het besef dat ‘ons mam’ echt 
nooit, nooit meer terugkomt.
Ik kan niks meer voor haar doen, 
nooit meer met haar lachen en 
plezier maken.
Een kanjer was het, een en al vro-
lijkheid in hart en nieren!

Toen de beklimming van de Alpe 
D’Huez op ‘ons pad’ kwam door 
het enthousiasme van initiatief-
nemers Karine, Willian en Rinke, 
kwam bij Sandra het besef dat ze 
toch nog enigszins ìets voor haar 
moeder en alle anderen kon doen 
die de strijd tegen kanker helaas 
hebben verloren.

Het KWF heeft het extra geld 
dat wij met de gehele groep Rooi 
D’Huez bij elkaar fietsen hard no-
dig voor nieuwe ontwikkelingen 
in het genezen van deze slopende 
ziekte die steeds meer slachtoffers 
opeist.  Samen moeten we hem 
toch de baas kunnen?!!!!

Familie Vorstenbosch / van Genugten 
/ Muijs
Kijk voor meer informatie op de 
website van Stichting Rooi D’huez

v.l.n.r.: Hans van Genugten, Miranda Vorstenbosch, Sandra Muijs, Marijn Muijs, 
Carlo Vorstenbosch jr., Carlo Vorstenbosch sr. en Christien Vorstenbosch

Odisco pakt koppositie na 
spannende streekderby
Afgelopen zondag speelde Odisco 
1 thuis tegen de koploper Nijnsel 
1. Het verschil was slechts één 
punt en Odisco moest dus winnen 
om alles in eigen hand te houden.

Odisco begon fel en geconcen-
treerd aan de wedstrijd. Marieke 
van Heeswijk, Denise Steenbergen, 

Marlon van Heeswijk, Myrthe van 
Heereveld en Denna Essens waren 
de doelpuntenmakers in de wed-
strijd die met 10-8 werd gewonnen. 
Hiermee heeft Odisco de kopposi-
tie overgenomen van Nijnsel en zal 
deze proberen vast te houden. Vol-
gende week zondag moet Odisco op 
bezoek bij Omhoog 1 in Riethoven.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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Programma v.v. Boskant

voetbal

Er moet welhaast een wonder 
gebeuren wil er het aanstaande 
weekend gevoetbald worden. 
Voor de senioren is het dan oefe-
nen, voor onze jeugd competitie!

Het is volop winter op het moment 
dat deze tekst op papier verschijnt. 
En dat zal het gezien de voorspel-
lingen nog wel even blijven ook. 
De kans dat onze jeugd a.s. za-
terdag haar competitieprogramma 
kan afwerken lijkt nihil. Mogelijk 
kan er een tegenstander gevon-
den worden die in de gelukkige 

omstandigheden verkeert dat een 
kunstgrasveld aanwezig is, anders 
zal gezocht moeten worden naar 
een alternatieve inspanning. Een 
schaatsmarathon of bosloop?  Na 
afloop in ieder geval een heerlijke 
kop snert, die zal er dan wel in-
gaan!

Maar beste lezers, houdt het toch 
nog heel even in de gaten. De won-
deren zijn mogelijk toch de wereld 
nog niet uit!  Meer info vindt u op 
onze site: www.vvboskant.nl

Ollandia oefent tegen Avesteyn
Voor de meeste senioren duurt de 
winterstop m.b.t. de competitie-
hervatting nog tot 24 februari. Tot 
dan toe zullen er naast de trainin-
gen ook oefenwedstrijden worden 
afgewerkt. Voor Ollandia 1 staat 
er zondag op het sportpark in 
Dinther een oefenwedstrijd tegen 
Avesteyn op het programma. Een 
sterke tegenstander die momen-
teel op de 2de plaats staat in de 
4de klasse en nog volop meedoet 
om het kampioenschap. Een mooie 
gelegenheid dus om weer aan de 
conditie en het voetbalniveau te 
werken, maar ook om het verschil 
te testen tussen de top van de 4de 
en 5de klasse. Afhankelijk van 
het weer en of het kunstgras van 

Avesteyn sneeuwvrij is, valt op dit 
moment nog niets te voorspellen. 
Dus houd hiervoor de Ollandia 
website in de gaten. 

Voor de Ollandia jeugd begint de 
competitie al weer op a.s. zaterdag 
26 januari. Zowel de junioren als 
de pupillen beginnen dan met de 
voorjaarsreeksen, waarbij de meeste 
Ollandia teams vanwege de goede 
resultaten in de najaarsreeks wel 
sterkere tegenstand zullen krijgen. 
Als de winter nog even blijft aan-
houden is het ook hierbij natuurlijk 
de grote vraag of er zaterdag ge-
voetbald kan worden. Kijk voor af-
gelastingen, wijzigingen en alle an-
dere informatie op  www.ollandia.nl. 

Veel wedstrijden in sofftip single 
competitie

darten

Afgelopen week werden er veel 
single wedstrijden gespeeld in 
Rooi. Zo werd er op woensdag in 
café van Ouds een inhaalwedstrijd 
gespeeld tussen Mark van den 
Akker en Kenneth School. Mark 
opende leuk door de eerste leg 
winnend af te sluiten. Echter kwam 
toen toch de blessure om de hoek 
kijken.  De pols van Mark werkte 
niet echt mee. Hij verloor de wed-
strijd dan ook met 8 tegen 2.

Ook werd er zondag gedart in 
De Toel. Kappie Kapteijns moest 
hier tegen Kenneth School. Ook 
hier werd ruim anderhalf uur over 
tien legs gedaan. Kenneth verloor 
met 9-1. Na deze wedstrijd moest 
Freddie der Kinderen tegen Michael 
Toelen spelen. Het leek wel of dat 
Freddie vleugels had gekregen met 
een eindgemiddelde van 107 bij de 
01 spellen. Met een eind gemid-
delde van bijna 4 was Michael echt 
kansloos. Hij verloor de wedstrijd 
dan ook met 10 tegen 0.
In café van Ouds werd er gegooid 
door Harry Boomen en Donny 

Schevers. Wat niemand verwachte 
gebeurde uiteindelijk wel. Donny 
verloor met 9 tegen 1. Een troost 
voor hem: hij won wel de bier-
ronde. Na deze wedstrijd speelde 
de enigste dame uit het spelersveld 
tegen de verslapende Jeffrey van 
Liempd. Jeffrey had zijn gedachte 
ook nog niet echt bij het darten en 
verloor met 7 tegen 3. Zoals hij zelf 
zei: ‘waardeloos gedart vandaag’. 
Ook Jeroen van Rijckevoorsel 
speelde in café van Ouds, alleen 
dan tegen Peter Opheij. Jeroen 
won deze wedstrijd redelijk mak-
kelijk met 9 tegen 1.
De kraker van de week werd ge-
speeld op zondag om zes uur in 
Het Kofferen. Hein Jansen tegen 
Arno Van Roosmalen. Hein deed 
wat hij kon maar kon de eerste vier 
legs echt niet aan het niveau van 
Arno komen. Gelukkig herstelde 
Hein op tijd en kon hij er toch nog, 
na een paardje te hebben gegooid, 
een gelijk spel uit slepen: 5 tegen 
5.
Op maandag 21 januari wordt 
de inhaalwedstrijd tussen Mark 

van den Akker en Jorrit Foolen 
gespeeld in Den Dommel. Op 
Woensdag 23 januari wordt de 
inhaalwedstrijd tussen Harrie van 
Dinther en Mark Leenders ge-
speeld in Café van Ouds. Voor de 
inhaalwedstrijd tussen Hein Jansen 
en Freddie der Kinderen staat nog 
geen datum gepland.
Hieronder het speelschema voor 
de derde speelweek, 27 janauri:
Raymond Van De Ven - Peter Op-
heij  Kofferen 13:00 Uur
Jeroen V Rijckevoorsel - Jolanda Van 
De Ven Den Dommel 13:00 Uur
Jeffrey Van Liempd - Harrie Van 
Diinther  Den Toel  13:00 Uur
Mark Leenderts - Donny Schevers                      
Den Toel 14:00 Uur
Harry Boomen - Hein Jansen                                
Kofferen  14:00 Uur
Arno Van Roosmalen - Michael 
Toelen  Van Ouds   13:00 Uur
Freddie Der Kinderen - Kenneth 
School    Van Ouds  14:00 Uur
Kappie Kapteijns - Jorrit Foolen                            
Van Ouds   15:00 Uur
Mark Van Den Akker - Randy V 
Oostenbrugge Van Ouds  16:00 Uur

Voetbalvereniging Boskant op 
zoek naar verzorg(st)er
Voor volgend seizoen is v.v. Boskant 
op zoek naar een verzorger of ver-
zorgster voor de selectie. Van deze 
verzorg(st)er verwachten wij dat hij 
of zij op trainingsavonden van de 
selectie (dinsdag en donderdag) in 
Boskant aanwezig is om te tapen en 
preventieve sportmassages te ge-
ven. Voor zwaardere blessures wor-
den spelers doorverwezen. Tevens 
gaat de verzorger op zondagen mee 
met de wedstrijden van Boskant 1 
om de behandelingen voor en tij-
dens de wedstrijd te verzorgen. Heb 
je interesse in deze functie of ken je 
iemand die er geknipt voor is? Laat 
dit dan a.u.b. even weten via 
info@vvboskant.nl.
Er wordt dan op korte termijn con-

tact met je opgenomen. Eventuele 
afwijkingen van de omschreven 
eisen m.b.t. de aanwezigheid zijn 
bespreekbaar.

De Vresselse Ruiterspaardensport

Op 19 januari was er een mooi con-
cours in Oirschot voor de pony’s. 
Nina van Enckevort werd eerste in 
de klasse C-B met Raynair en won 
hiermee ook nog een mooie deken.

Daarna wederom gestart in het 

progressief springen met haar pony 
Ryanair en ook hier won Nina de 
eerste prijs en weer een deken! In 
de klasse C-L kwam Nina met Vin-
gino in de ring, nu bij het klassiek 
springen en mocht ze de 2e prijs in 
ontvangst nemen.

Dus weer een top weekend voor 
Nina. Ook helemaal super was 
Sydney Renders met haar pony 
Silver, zij startte in de klasse AB-L 
en behaalde hiermee de 1e prijs en 
ook een hele mooie deken! 
Proficiat meiden!

Arno Bloks koploper interne 
competitie RDS

De interne competitie van de 
Rooise damclub zit er voor de 
meesten bijna voor de helft op. De 
kopgroep begint zich inmiddels 
duidelijk af te tekenen. Arno Bloks 
staat met slechts één verliespunt 
aan de leiding; op de voet gevolgd 
door Martien van Erp en Gerben 
te Raa met respectievelijk drie en 
twee verliespunten. Het aantal 
gespeelde wedstrijden verschilt 
onderling enigszins maar het ziet 
er naar uit dat de kampioen uit de 
bovenste zes spelers van de hui-
dige tussenstand gaat komen.

De stand per 14 januari ziet er als 
volgt uit:

1. Arno Bloks 21 punten uit 11
2. Martien van Erp 19 uit 11
3. Gerben te Raa 18 uit 10
4. Leo van Vlerken 18 uit 11
5. Piet van Erp16 uit 10
6. Jacques Brouns 13 uit 9
7. Harm van der Veen 13 uit 12
8. Jan Vervoort 13 uit 12
9. Piet van Hoof 13 uit 13

10. Piet Gabriëls 12 uit 12
11. Wim Goossens 11 uit 13
12. Gijs van Aarle 10 uit 11
13. Nard van de Laar 9 uit 11
14. Martien Raaijmakers 6 uit 11
15. Joep Hulsen 4 uit 12
16. Ad van der Heijden 3 uit 11
17. Ad Peerenboom 2 uit 12
18. Jan Peerenboom1 uit 10

dammen

Anouk van den Nieuwenhuijzen kringkampioen 
springen klasse CM
Tijdens de Brabantse Kampioen-
schappen zullen verschillende 
Nijnselse ruiters aan de start ver-
schijnen, waarvan enkele met 
meerdere paarden. De eerste rui-
ter die aan de start komt is Eveline 
van de Ven met Allure. Zij doet 
mee in de klasse M2 dressuur. 

De kampioenschappen dressuur 
vinden plaats op 25/26/27 janu-
ari in Schijndel. Op 16/17 febru-
ari worden de kampioenschappen 
springen voor paarden gehouden 
in Roosendaal en de week erop, op 
23/24 februari, zijn de pony's daar 
aan de beurt. Bij de pony's werd 
Anouk van de Nieuwenhuizen 
kringkampioen in de klasse CM. Zij 
is dus al verzekerd van een plaatsje 

op de startlijst van de kampioen-
schappen. Er volgt nog één se-
lectiewedstrijd en dan zijn ook de 
overige geselecteerden bekend.
Bij de paarden zijn het in de klasse 
B Moniek van Gastel met Coco 
Flanel en Annet van Engeland met 
Cas, in de klasse L Suzan van Gas-
tel met de paarden Ao's Chuck en 
David Guetta, en Teun Kluijtmans 
met Cornelis. In de klasse M kring-
kampioene Eline Peters met Balin-
da Fs, Thom van Dijck met Coco 
Habana en Suzan van Gastel met 
Bankroet. In de klasse Z mogen 
André van Hooft met Vika Bella, 
Suzan van Gastel met Biesielot-
tie en Thom van Dijck met Archer 
een gooi naar het kampioenschap 
doen. Wij wensen allen heel veel 

succes!
 
Dit weekend werd er door en-
kele Nijnselse ruiters, ondanks 
het winterweer, ook op verschil-
lende plaatsen gesprongen. In 
Oirschot behaalde Larissa Laenen 
een mooie 2e prijs in de klasse DB 
springen met Kasandera en werd 
Anouk van de Nieuwenhuizen 3e 
in het DL klassiek en 2e in het DL-
progressief met Lachelle.
Noortje en Monique Gevers kwa-
men in Asten aan start. Ze wisten 
allebei een rubriek op hun naam te 
schrijven. Monique won met Cas 
de B en Noortje met Breaker de L. 
Noortje behaalde met Breaker ook 
nog een 7e prijs met breaker in de 
klasse L in Nistelrode.

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

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

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

Mooi Rooi 2013 jan kettingzaag.indd   1 12/28/2012   10:04:03 AM

Hilde van de Oever eerste in Hapert
Op de dressuurwedstrijd voor po-
nyruiters in Hapert hebben Hilde 
vd Oever en Rana een 1e plaats 
behaald in de klasse DE-L2. Laura 
Petersen en Divident werden 2e op 
de dressuurwedstrijd voor paarden 

in Geldrop. Tijdens jumping Oir-
schot hebben Pleun vd Vleuten en 
Bianca een 2e plaats behaald in de 
klasse DE-L springen.

Komend weekend worden in 

Schijndel de Brabantse Kampioen-
schappen dressuur paarden verre-
den. In de klasse B komen Willeke 
vd Velden en Enjoy Amaris in actie. 
Myrthe Evers en Ohlala strijden in 
de klasse Z1 om de Brabantse titel.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl

 

volop winterartikelen
strooizout-sneeuwschuivers-moonboots-schaatsen-sleeën- e.d.

overjarige modellen fietsen nu tot 30% korting
Nieuwe modellen fietsen 2013 al volop binnen
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Uitslagen

Rhode

Programma za 26/1:
Rhode A1-Schijndel A1  14:30u 
Rhode A2-Schijndel A2  14:30u
Boekel Sport B1-Rhode B1  14:45u
Gemert B3-Rhode B2  13:15u
Schijndel B3-Rhode B3  15:00u 
Rhode B4  vrij
ZVS C1-Rhode C1  13:15u
Rhode C2G-Gemert C3 13:00u
Sparta’25 C3-Rhode C3  13:00u
Rhode C4-MULO C4  13:00u
ELI C4G-Rhode C5  11:00u
Rhode MB1-St Hubert MB1  14:30u
Rhode MC1-Avesteyn MC1 13:00u
Rood Wit’62 D2-Rhode D1G  12:30u 
MVC D2-Rhode D2  uitgesteld
Rhode D3G-WEC D1G  11:30u
Rhode D4-Handel D1  11:30u
Rhode D5-Avanti’31 D3  11:30u
NWC D6-Rhode D6  11:30u
Mifano E1-Rhode E1  10:30u
Rhode E2-Avanti’31 E2 9:15u
Mierlo Hout E2-Rhode E3  10:30u
Rhode E4-WEC E2  9:15u
Handel E2-Rhode E5  10:00u
Rhode E6G-Sparta’25 E3  9:15u
Rood Wit’62 E7-Rhode E7  9:00u
Rhode E8G-Mariahout E2  9:15u
Avanti’31 E3G-Rhode E9  9:30u
Rhode E10-Avanti’31 E4G  9:15u
Rhode F1-Schijndel F1  10:30u
Mariahout F1G-Rhode F2  10:00u
Rhode F3-Erp F2  10:30u
Avanti’31 F2-Rhode F4  10:30u
Rhode F5-Mierlo Hout F4  10:30u
Boekel Sport F7-Rhode F6G  9:30u
Rhode F7-Schijndel F5  10:30u
Rhode F8-Brandevoort F8G  10:30u
Sparta’25 F3-Rhode F9  10:30u
Boekel Sport F6-Rhode F10  9:30u
Rhode F11-Sparta’25 F9  11:15u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00u

VV Boskant

Programma senioren zo 27/1:
Wilhelmina Boys 2-Boskant 2  12.00 u. 
(oefenwedstrijd)
Programma senioren di 29/1:
Boskant 1-Herpinia 1  19.30 u. 
(oefenwedstrijd)
Programma jeugd za 26/1:
Blauw Geel A3-Boskant A1  v.13.15u.
Boskant B1–VOW B1  a.14.30u.
Boskant C1–Schijndel/Vitam C2  a.13.00u.
Gemert D5–Boskant D1  v.10.30u. 
Blauw Geel E3-Boskant  v. 8.15u. 
Boskant E2–Boekel Sport E3  a. 9.30u.
Boskant F1–Sparta ’25 F5G  a.10.30u.

VV Nijnsel

Nijnsel A1 - SCMH A1  14:30u
SCMH B1 - Nijnsel B1 14:30u
Nijnsel C1G - Sparta’25 C2 13:00u
WEC C2 - Nijnsel C2 13:00u
Blauw Geel’38 D5 - Nijnsel D1G 11:30u
Nijnsel E1 - DVG E2G 10:00u
Blauw Geel’38 E10 - Nijnsel E2G 9:15u
Gemert E12 - Nijnsel E3G 9:15u
Nijnsel F1G - Ollandia F1G 10:00u

Ollandia

Programma senioren zo 27/1:
Avesteyn 1 - Ollandia 1 14.30u

Programma jeugd za 26/1:
Venhorst B1-Ollandia B1  v:13.15u
Rkvv Keldonk C1-Ollandia C1G  v:12.15u
Sparta’25 D2-Ollandia D1G  v:10.15u
Ollandia E1G-Blauw Geel’38 E7   9.30u
Ollandia E2G-Boekel Sport E8  10.30u
Nijnsel F1G-Ollandia F1  v:9.00u
BlauwG’38 F11G-Ollandia F2G  v:9.15u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Uitslagen Ma 14/1:
Odisco 2 - Flamingo’s (M) 4       14 - 3
Za 19/1:
Flamingo’s (M) A1 - Odisco A1    8 - 1
Emos C1 - Odisco C1         4 - 10   
Tuldania E1 - Odisco E1          0 - 4
Zo 20/1:
Odisco 1 -  Nijnsel 1      10 - 8

Programma Za 26/1:
Odisco A1 - Alico A1       17:00u
Odisco C1 - Alico C1        16:00u
Odisco E1 - BMC E1             11:00u
Zo 27/1: 
Omhoog 1 - Odisco 1           11:15u
Ma 28/1:
Odisco 2 - Corridor 6       20:00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Odisco 1-Nijnsel 1  10-8
Celeritas (S) 4-Nijnsel 2  7-5
Nijnsel 3-Geko 5  8-8
Nijnsel B1-Vessem B1  13-0
Nijnsel B3-De Korfrakkers B3  2-6
Nijnsel D1-Avanti (S) D2  11-0
Nijnsel E1-Vessem E2  12-16, 
strafworpen 3-4.

Programma: Woe 23/1: 
Nijnsel 2-Odisico 2  a.19.45u. 
Alico 2-Nijnsel 3  v.19.15u. 
Za 26/1:
Avanti (S) B2-Nijnsel B2  v16.15u. 
Nijnsel B3-Prinses Irene B2  a14.15u. 

KV Concordia

Uitslagen
Concordia B2-Avanti B2  6-0
Flamingo’s C2-Concordia C1  2-2
Altior D2-Concordia D1  5-2
Altior E1-Concordia E1  1-4
Concordia E2-Be Quick E1  0-5
Altior F2-Concordia F1  0-12

Programma woe 23/1:
Concordia 4-Flash 3  a. 21.30u.

Programma za 26/1:
Altior A1-Concordia A1  v. 13.30u. 
Emos B2-Concordia B2  v. 15.15u. 
Concordia C1-De Korfrak. C3  a. 14.00u. 
Concordia D1-De Korfrak. D4  a. 10.00u. 
Prinses Irene E2-Concordia E2  v. 13.15u. 
Concordia F1-BMC F1  a. 09.00u. 
Concordia W1-Altior W1  a. 09.00u.

Programma zo 27/1:
Prinses Irene 1-Conc./Bosk. 1  a. 11.15u. 
Corridor 3-Conc./Bosk. 2  a. 11.20u.

hardlopen

Dieprijtcross Eersel 20 januari 
 
Meisjes PB 
1.Veerle van Erp 01.500 m 
   5.42
Meisjes JB 
4. Sanne van Lieshout 03.600 m 
  19.40
7. Simone van Wieringen 03.600 m 
  23.59
Jongens JB 
4. Marc van Lieshout 05.000 m 
  23.29
6. Marco  Verbeek 05.000 m 
  23.38
Vrouwen korte cross 
4. Irene van der Velden 03.600 m 
  20.06
Mannen 55 
7. Henry  Wijffelaars 08.600 m 
  43.40
Vrouwen 50 
2.Rikie  Huyberts 05.000 m 
  27.55
Vrouwen 55 
1.Antoinette van de Laar 05.000 m 
  26.20

bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 16/1:
A-lijn: 1.Jan van Lanen & Jaap Laman 
Trip  60,42 2.Christine van Heertum & 
Mieke Janssen  57,99 3.Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad  57,92 4.Theo 
Janssen & Robert Janssen  56,94
B-lijn: 1. Maria Broeke & Lin de la Parra 
58,68 2. Lia van Ham & Leny Kremers 
56,94 3.Theo van Geffen & Jan Kuij-
pers 55,21 4/5.Marijke van den Berk 
& Francine de Koning 52,43 4/5.Riet 
van Heijningen & Theo van Heijningen 
52,43
C-lijn: 1/2.Hermien Botter & Dick Bot-
ter 57,92 1/2.Mieke Ketelaars & Le-
nie v.d. Wall 57,92 3/4.Jan Verbunt 
& Christ Verhoeven 55,00 3/4.Tonnie 
van Acht & Jos van Acht 55,00

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 16/1: 
A Lijn.1. Mia Poels-Ria .v. Zon 67.19 
% 2. Peter Schepers-Liesbeth Bekkers 
59.27 %  3/4 Harrie en Marianne Tim-
mermans en Mari en Nellie v.d.Vleuten 
52.60 %. B lijn.1.Truus v. Heesch- Ad-
die Rijkers 64.17 % 2. Ardie v.Bakel-
Leny wijn 53.75 % 3. Hennie en Wil 
Merkelbach 51.88 % 4. Thea Huij-
bers-Ger Vervoort 49.17 %. zie ook: 
www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 17/1:
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
 63.54; 2. Nellie & Ad Vervoort 61.80; 
3.Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 60.06; 
4. Heleen Wiers & Frans v.d. Boomen 
56.59. B-lijn: 1. Ans v.d. Velden & Mien 
v.d. Velde 60.20;  2. Bertha v.d. Laar & 
An v. Erp 58.40; 3 en 4 gedeeld: Ans 
v.d. Laar & Janneke v. Oosterhout en 
Annie Kastelijn & Addy Rijkers 56.00.

ZBC  Zijtaart 

Competitie 15/1
A-lijn:  1.Cor & Marietje Mollen 61,41 
% 2.Mien Vermeulen & Petra v.d.Hurk 
60,42 % 3.Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 56,77 % 4.Henk v.d.Linden & 
Mien Vissers 52,08 % B-lijn: 1.Harry 
& Marietje v.d.Wijgert 60,83 % 2.Toos 
Vissers & Mieke Toebast 58,33 % 
3.Bert & Diny Kanters 56,25 %  4.Jana 
v.d.Akker & Anny v.d.Hurk 55,83 %.

KBO Zijtaart

Competitie 18/1
A-lijn: 1.Cees & Riet v.Hout 66,07 % 
2.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk 
59,23 % 3.Piet v.Schaijk & Mari 
v.d.Steen 57,74 % 4.Ad & Riet Koevoets 
en Toon & Marietje v.Schaijk 53,57 % 
B-lijn: 1.Ad v.d.Sangen & Christ de Laat 
60,94 % 2.Martien v.Cleef & Marietje 
v.d.Horst 58,13 % 3.Cor v.d. Berg & Jan 
Rijkers 57,29 % 4.Jo Verhoeven & Cor 
v.d.Brand 53,75 %.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 21/1:
A-lijn: 1. Truus v. Heesch & Nelleke 
Kappen 57.55; 2. Harrie v. Erp & Har-
rie Hutschemaekers 55.47; 3 en 4 
gedeeld: Maria Broeke & Francien d. 
Koning en Anja Lafleur & Els Raaij-
maakers 54.95.
B-lijn: 1. Mia d. Leyer & Jan v Rooy 
62.15; 2 en 3 gedeeld: Jan v. Gerwen 
& Riet v.d. Laar en Wilmien & Albert v. 
Gastel 56.60; 4. Ria & Toon Habraken 
54.51.
C-lijn: 1. Ans v.d. Laar & Addie Rijkers 
62.60; 2. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
60.52; 3. Ria Jongepier & Stephan v.d. 
Wiel 53.23; 4. Truus Vissers & Mijn v. 
Rooij 52.90.
Voor alle uitslagen www.bcdeneul.nl

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 16/1:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
63,89 % 2 Mevr. M.v.Schijndel - Hr. 
A.v.Hommel 62,15 % 3 Echtpr. See-
gers 59,72 % 4 Dms. B.v.d.Laar- 
M.Verhagen 59,03 %.

Bridgeclub ‘t Koffertje

Uitslag 21/1:
A-lijn: 1. Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 66,67%, 2. Jan Machielsen 
& Rien Voets 62,92%, 3. Irmgard Et-
man & Dirk Gillissen 58,33%, 4. Hetty 
van Geffen & Wil Schilder 56,25%. 
B-lijn: 1. Jan Derks van de Ven & Ge-
rard Verkade            56,77%, 2. Wil-
ma van den Biggelaar & Jan Janssen 
53,65%, 3. Christ Verhoeven & Jan 
Verbunt 53,13%, 4. Nelly Derks van 
de Ven & Jo Renders en Tonny van 
Acht & Ben van der Steen 52,60%. 
C-lijn: 1.  Agnes Obbema & Gerard 
Obbema 66,17%, 2. Marcel Janse & 
Willy Swinkels 59,42%, 3. An van Ge-
nugten & Wil van Gerwen 58,00%, 4. 
Wil Janse & Veva van de Wiel 56,17%.             

Amateurcoach leeft bij Rhode, 
Boskant en Nijnsel

In navolging van VV Nijnsel, dat 
een aantal jaar geleden gestart is 
met het voetbalspel  Amateurcoach,  
zijn daar vorig seizoen Boskant en 
dit seizoen Rhode bijgekomen.  Bij 
het voetbalspel Amateurcoach kan 
iedereen zijn of haar favoriete se-
lectie selecteren met spelers uit-
komend in de diverse elftallen van 
hun vereniging. Doelpunten, gele 
kaarten en het stoppen van penal-
ty’s leveren de spelers en indirect 
dus de coaches vervolgens (min)
punten op. 

Inmiddels heeft de winter Nederland 
al enige weken in haar greep. Een 
mooie kans om eens te kijken naar 

de voetbalken-
ners bij deze drie 
verenigingen. Bij 
Rhode staat Kevin 
Raaijmakers inmid-
dels al enkele we-
ken aan de leiding. 
Op gepaste afstand 
volgen Teun Latijn-
houwers en Jesse 
Essens. In totaal 
nemen er bij Rhode 

ongeveer 70 voetballiefhebbers deel 
aan de Amateurcoach. Wekelijks 
worden de topspelers aangespro-
ken door hun coaches en de grote 
vraag is nu natuurlijk of Kevin de 
eerste plaats weet vast te houden 
tot aan de Rhode-clubdag, wanneer 
de prijsuitreiking plaats gaat vinden. 

Bij VV Boskant doen er ook onge-
veer 70 deelnemers mee aan de 
Amateurcoach-competitie.  Aty 
Hastenberg lijkt daar de grootste 
voetbalkenner. Na een superstart 
van het seizoen lijkt het er nu ech-
ter op dat zowel Patrick Rovers als 
Frank vd Heijden steeds dichterbij 
komen.  Halverwege het seizoen is 

er dus bij VV Boskant dus nog van 
alles mogelijk. 

Bij VV Nijnsel mocht Hans vd Linden 
zich kronen tot Herbstmeister. Het 
podium wordt hier gecompleteerd 
door Nick Lathouwers en Frans vd 
Berk. De verschillen zijn echter mini-
maal in de top van het klassement. 
Er zijn daardoor nog tientallen kans-
hebbers om Kelly van Duijnhoven 
op te volgen als winnaar van het 
Amateurcoach-klassement.  Bij VV 
Nijnsel zijn er overigens ruim 120 
deelnemers. 

Het Gouden Schoen-klassement 
wordt gedomineerd door Rhode 
5-speler Sjors van de Laar. Met 
een gemiddelde score van 9.5pt 
per wedstrijd is Sjors ook de spe-
ler die bij alle drie de verenigingen 
samen het hoogste scoort. In Bos-
kant is Boskant 4 topschutter Jan 
van Esch koploper in het Gouden 
Schoen-klassement. Zijn score is 
8,1pt. Mark van Happen van de 
Nijnselse Veteranen leidt het Gou-
den Schoen-klassement daar met 
7,9pt gemiddeld. 

voetbal

Kevin Raaijmakers, de leider van Amateurcoach Rhode

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Jur fi etst door Hapertse sneeuw
In de eerste weken van het sei-
zoen kwamen Stef en Jur al in 
actie in de regio. Stef heeft ech-
ter een blessure aan zijn schouder 
waardoor hij voorlopig uit de rou-
latie is. Afgelopen weekend stond 
Jur aan de start in Hapert.

Afgelopen zondag mocht Jur na 
een weekend rust van start in de 
sneeuw van Hapert. Het was vre-
selijk koud met de snijdende wind 
en sneeuw die over het parcours 
heen waaide. Hij ging als 5e over 
het smalle gladde paadje het veld 
in. Er waren veel valpartijen. Ook 
Jur viel en raakte een boom.

Uiteindelijk werd Jur zesde. Ko-
mende zaterdag staat de laatste 
wedstrijd van het seizoen voor de 
deur, het NK in Moergestel. 
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Argo: zwemmen en waterpolo

zwemmen

Afgelopen zondag is er door 38 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 3e Com-
petitiewedstrijd in zwembad ‘De 
Beemd’ in Veghel. Tijdens deze 
wedstrijd is er 5 keer een 1e plaats, 
5 keer een 2e plaats en 6 keer een 
3e plaats behaald. Er zijn 60 per-
soonlijke records gezwommen.

Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad “De Neul” deel aan 
de 3e Speedo wedstrijd, aanvang 
15.00 uur.

Waterpolo
Programma Zaterdag in Z.I.B. te 
Best:
Argo E1 - Argo E2 15.45u 
D1 - Zeester-Meerval 16.30u
C1 - Zeester-Meerval 17.15u
Heren 2 – Aquamigos 18.00u
Dames 1 – Njord 18.45u
Heren 1 – Njord 19.45u

Zondag:
De Stormvogel - Heren 1, in Vrij-
burgbad te Vlissingen 15.00u

Uitslagen
D1 – Aegir 15-3
E1 – Aegir 11-8
E2 – Njord 12-7
Heren 1 – Arethusa 5-9
Heren 2 – Aegir 3-12

Handboogclubs blijven thuis door 
slechte weer

handboogschieten

Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer een onderlinge 
wedstrijd geschoten. Dag winnaars 
waren Antoon Vervoort en Jan van 
Bergen met een score van 221 pun-
ten. Verdere uitslag Albert van Of-
wegen 212, Leo van Breugel 209, 
Ron Spijker 202, Jan van Erp 201, 
Jan Gordijn 175, Wim Boonstoppel 
173, Ad Hastenberg 162, Jan Lat-
houwers 119 en Toon Hermes 116.

Dinsdagavond was de 4e wedstrijd 
uit de 25m1p competitie van de 
NHB. Door de winterse omstandig-
heden hebben alle deelnemende 
verenigingen de wedstrijd thuis ge-
schoten. De uitslagen van Ontspan-
ning waren: Piet van den Berg 233, 
Martie Verhoeven 222, John van 

Mulukom 192, Agnes Vissers 152, 
Albert van Ofwegen 158 en Jos van 
den Berg142.
Vrijdagavond heeft de jeugd van 
Ontspanning in thuis de 4e compe-
titiewedstrijd geschoten. De scores 
waren: Piet van den Berg 233, Mar-
tijn de Kok 224 (PR), Floris Mesu 
208, Daan Martens 196, Lotte Ste-
ijaert 195 (PR), Dione Mesu 192, 
Teun Martens 155, Luc van de Klok 
127 en Dani Hobbelen 118.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond. Op dinsdagmiddag wordt er 
bij de Rozelaer geschoten. Vrijdag-
avond wordt een F2F wedstrijd ge-
schoten, altijd leuk. Het is vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

tafeltennis Dirk ‘Ping-Pong’ Kastelijn 
Clubkampioen 2013

Afgelopen zaterdag zijn de club-
kampioenschappen weer ge-
speeld van TTV Attaque in sport-
hal de Kienehoef . Dit jaar bestaat 
onze vereniging maar liefs 50 jaar, 
dus een extra dimensie om club-
kampioen 2013 te worden.

Er werd gespeeld in een 
poulesysteem, waar uiteindelijk de 
kwartfinales duidelijk werden. 
De halve finales werden gespeeld 

door Frank van de Zanden en Co 
Stamps (allebei al ruim 30 jaar lid) 
en Dirk Kastelijn  en Bram Sche-
pens. Frank wist van Co te winnen 
in 3 sets met een minimaal verschil. 
Dirk won zeer overtuigend van 
Bram Schepens die daardoor de 
finale haalde. In de finale troffen 
jong en oud elkaar, wat zeer toe-
passelijk is voor dit jubileumjaar.
Frank won hem maar liefs 7 keer, 
dus een brok ervaring in de strijd. 

Dirk kwam het gelukkigst uit de 
strijd en won  in een hele sportieve 
partij zijn clubtitel. Een prachtige 
prestatie voor Dirk, in Rooi ook 
wel Ping Pong genoemd.

Ook was er een strijd in de dubbels 
die elk jaar geloot worden. Deze 
clubtitel werd in de wacht gesleept 
door Cliff van Driel en Henry van 
Casteren. Binnenkort meer info 
over ons 50 jarig bestaan.

judo Dai Ippo pakt ook weer prijzen in 
Gemert

Afgelopen zondag gingen 9 ju-
doka’s van Dai Ippo naar Gemert. 
Normaal gesproken een goed 
toernooi. Ook deze keer is men 
in staat geweest om alles weer 
in goede banen te leiden. Voor 
Kaj van Putten, Zjuul Rovers, Jort 
van de Laar en Seb Pruisen waren 
er deze keer geen prijzen wegge-
legd. Jort wist nog wel twee par-
tijen met ippon te winnen maar 
toen hield het even op. We kun-
nen in ieder geval wel zeggen dat 
hij steeds meer in het wedstrijd-
ritme komt. 

Martijn van Dalen had vorige 
week de training over moeten 
nemen omdat de trainer ziek was 
en hij zelf met  een zeer pijnlijke 
grote teen zat. Dit weekend heeft 
hij deze pijn even op een zijspoor 
gezet en draaide 5 stevige partijen. 
In de 4e partij moest hij even pas-
sen. Hij kreeg geen grip op de te-
genstander en wist niet tot score 
te komen. Zijn tegenstander echter 
wel. In zijn 5e partij moest het dan 
maar gebeuren. Martijn kreeg nu 
wel de juiste pakking en wist deze 

partij te winnen met een mooie ip-
pon. Dus toch een 2e plaats. 

Ryan en Dewy Lo-A-Njoe schijnen 
van een andere planeet te komen. 
Vorige week goed gepresteerd op 
het zware Espoir toernooi, nu won-
nen ze weer al hun partijen. Ryan 
won de eerste 5 partijen met ippon 
voordat hij in de finale kwam. Hier 
kreeg hij te maken met een Lim-
burgse judoka die nog iets recht 
wilde zetten van vorige week. Het 
werd een pittige strijd. Ryan werd 
uiteindelijk door een scheidsrech-
terlijke beslissing als winnaar aan-
gewezen.  Zusje Dewy won eerst 
met zeer speels judo 3 partijen 
met ippon. In de finale trof ze een 
tegenstander die niet zomaar op 
wilde geven. Toch kwam Dewy op 
voorsprong met wazari. Ze draaide 
haar partij rustig uit en werd ook 
kampioen.

Jim van de Ven en Quint Rovers, 
twee binken van de Weievense-
weg,  maakten het zondag hele-
maal spannend. Jim begon met 
een verliespartij. Stond hij dan 

weer te slapen? Nee, echt niet. Hij 
wilde gewoon veel partijen ma-
ken. Nou, hij kon zijn lol op. In het 
gehanteerde systeem kun je nog 
al wat partijen draaien. Jim ging 
gestaag verder en won 5 partijen 
op rij, waarvan 4 zelfs met ippon. 
Het mooie van Jim was dat hij zo-
veel technieken toepaste dat het 
elke keer weer een verrassing was 
wat hij ging doen. De tegenstan-
der lezen en dan pas toeslaan? 
We weten het nog niet. Ook Jim 
verliest nog weleens en dat moet 
voorkomen worden. Uiteindelijk 
wist hij een mooie 3e plaats binnen 
te halen maar moest hiervoor  wel 
8 partijen draaien. Tja, dan Quint 
Rovers. Hij had deze week  trainin-
gen over moeten slaan vanwege 
een griep. Zondag was daar niets 
van te merken. Hij moest maar 
liefst 9 partijen draaien voordat hij 
een zeer verdiende 2e plaats op 
het podium mocht betreden.  Met 
5 ippons en 2 partijen met yugo  
en 2 keer verlies was het toch nog 
een zeer mooie dag voor Quint 
geworden. Proficiat.

Individuele voorwedstrijden 
3e divisie

Na het grote succes tijdens de 
voorwedstrijden van de 4e divisie 
van afgelopen weekend was het 
dit weekend de beurt aan de meis-
jes uit de 3e divisie. Echter, vlak 
voor het weekend werden vanwe-
ge organisatorische redenen een 
aantal wedstrijden door de KNGU 
afgelast, waaronder die voor de 
categorieën Pupil II en Junior. Erg 
jammer natuurlijk, maar hiermee 
hebben Sterre van den Brand, 
Eline Mathôt en Jade van Vechel 
zich wel rechtstreeks geplaatst 

voor de Regiokam-
pioenschappen, die 
aankomend week-
end in Eindhoven 
zullen worden ge-
houden. De wedstrij-
den van de Pupillen I 
en Jeugd gingen wel 
gewoon door.

Z a t e r d a g m i d d a g 
mocht Julia van Hoof 
(Pupil I) in Eindhoven 
het grote podium 
betreden. Erg span-
nend, want het was 
haar allereerste in-
dividuele wedstrijd. 
Maar door vooral 
heel netjes te wer-
ken heeft ze zich 
prima staande ge-
houden in het sterke 
deelnemersveld. Met 
een mooie score van 
12.350 pt voor haar 
overslag over de pe-
gases en een nette 
11.000 pt voor haar 
vloeroefening wist 
Julia een knappe 

19e plaats te behalen. Helaas net 
niet voldoende voor kwalificatie 
voor de Regiokampioenschappen, 
waar de beste 16 turnsters naartoe 
mochten, maar zeker een prestatie 
om trots op te zijn.
Zondagochtend was het in Tilburg 
de beurt aan Zoë Strik (Jeugd I). 
Haar eerste grote wedstrijd na 2 
seizoenen blessures én haar eerste 
grote wedstrijd in de kleuren van 
Dioscuri. Zoë startte deze vierkamp 
met een zeer strakke oefening op 
brug, goed voor 10.700 pt. Ook 

op de evenwichtsbalk turnde Zoë 
een mooie en stabiele oefening. 

Helaas verloor ze haar evenwicht 
bij de afsprong, waardoor ze deze 
niet goed kon uitvoeren en ten val 
kwam. Ondanks dit puntenverlies 
mocht ze een 9.350 pt noteren. 
Als derde toestel was vloer aan de 
beurt. Heel sierlijk en met een stra-
lende lach werkte ze haar oefening 
af. Een genot om naar te kijken. 
Zo oordeelde ook de jury: 10.850 
pt. Tot slot het onderdeel sprong. 
Zeker niet Zoë’s favoriete toestel. 
Maar ook nu wist ze iedereen te 
verbazen door twee geldige spron-
gen te tonen. Uiteindelijk eindig-
de Zoë op een 29ste plaats met 
40.550 pt. Helaas niet voldoende 
om door te stromen, maar wel een 
hele grote persoonlijke overwin-
ning waar zij erg trots op mag zijn. 

turnen

Julia van Hoof

MHC Rooi dames 1 degradeert uit 
Topklasse
Afgelopen weekend stond er weer 
een weekendje  vol met zaalhockey 
gepland in Eindhoven. De dames 
waren gebrand om dit weekend 
punten te pakken wat helaas vorig 
weekend niet lukte. Zaterdag moes-
ten de Rooise dames tegen Eindho-
ven. Na een nederlaag vorig week-
end, waren ze vastberaden om dat 
recht te zetten. 

De wedstrijd verliep goed. Goed 
combinatiespel, maar dat mocht niet 
baten. De goals wilden niet vallen. 
Daarentegen wist Eindhoven ze wel 
te maken. De Rooise dames verloren 
deze wedstrijd met 2-3. De volgende 
wedstrijd was tegen Were Di. Ook 
dit zou een lastige wedstrijd worden, 
maar Rooi liet zich niet zomaar opzij 
zetten. Ook hier was goed combina-
tiespel van beide teams, en kwamen 
beide niet veel tot scoren. Deson-
danks wist Were Di zijn kansen te  
benutten, en won deze wedstrijd 
met 1-3. Een dag met nul punten 
helaas, wat betekende dat de dames 
zondag moesten knokken om in de 
Topklasse te blijven.
 
Zondag hadden ze maar liefst drie 
wedstrijden. De goed uitgeruste 
dames waren gefocust om nu wel 
punten mee  naar huis te nemen en 
het belangrijkste, om hun plek te be-
houden in de Topklasse. De Rooise 
dames moesten tegen MEP, HOD 
en Nuenen. De eerste wedstrijd was 
tegen MEP. Het ging gelijk op maar 
ook hier lukte het de Rooise dames 

niet om te scoren. Ze verloren deze 
wedstrijd met 2-1. Op naar de vol-
gende wedstrijd, HOD. Rooi moest 
hier punten pakken wilde ze nog 
kans maken om in de topklasse te 
blijven. Dit keer wisten de vrouwen 
wel te winnen. Met een magere 1-0 
maar dat was onbelangrijk, ze zaten 
nog in de race. 

De laatste en beslissende wedstrijd 
tegen Nuenen. Beide teams waren 
vermoeid door de zware wedstrij-
den ervoor. Dat was te merken. De 
Rooise dames maakten al snel de 1-0 
met een strafcorner. Nu moesten ze 
dit vasthouden, nog drie minuten 
te gaan. Na een misverstand tus-
sen scheidsrechter en speelsters wist 
Nuenen te scoren. Deze werd goed-
gekeurd en dat betekende een eind-
stand van 1-1. Helaas betekende dat 
voor MHC dames 1 degraderen uit 
de Topklasse.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

Iedere vrijdagavond
Koopavond

Sint-Oedenrode

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen

Odendael

13 januari - 26 februari 
Tentoonstelling 
René Schiffers

Mariendael

23 januari 
Ontbijten in de bieb

Bibliotheek Sint-Oedenrode

24 januari 
Rikken

Kantine v.v. Boskant

25 januari 
CD presentatie 
VC Le Gerage
café Van Ouds

25 januari 
Film “Rundskop” van Michaël R. 

Roskam
Mariendael

25 januari 
Hillstreet Hardstyle

De Beurs

26 - 27 januari 
Tentoonstelling 
55 jaar Papgat
Gemeentehuis

26 januari 
Optreden Dirk Scheele

Mariendael

26 januari 
Boekpresentatie 

Ria van Aarle
Odendael

26 januari 
Kapellenavond

De Beurs

26 januari 
Band Reservoir Dogs

Oud Nijnsel

26 - 27 januari 
Ladies Night
OJC De Werf

27 januari 
Stash

café d’n Dommel

27 januari 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

30 januari 
Presentatie: Archeologisch onderzoek 

voormalig Odakerkhof
Knoptoren Sint-Oedenrode

1 - 2 februari 
Ollandse bonte avonden 

Loop’r 

1 - 2 februari 
Bonte Avond

Nijnsel

2 februari 
Dansen op zaterdagavond

De Ontmoeting

4 februari 
Natuurfi lms Cor Speek

d’n einder

6 februari 
Culturele Middag 50+

Odendael

6 februari 
Culturele Avond 50+ 

Odendael

6 februari 
Lezing Wim van Lent

Bibliotheek Sint-Oedenrode

7 februari 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

8 - 12 februari 
Carnaval 

Sint-Oedenrode

9 - 12 februari 
JeugdCarnaval

Jeugdtent Markt

9 februari
Carnavalsbal met live muziek 

van Piet de Koning
Odendael

12 februari 
KBO fi lm: Departures

Odendael

12 februari
Snertconcert 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy

12 februari 
Carnaval voor mensen met een 

beperking
Jeugdtent op de Markt

14 februari 
Training Lichter Leven 

Nijnsel

16 februari 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap

17 februari 
Olat wandelsportvereniging

Helenaveen

17 februari 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

20 februari 
Roois Biergilde
café Van Ouds

21 februari 
Film “The descendants” 

van Alexander Payne 
Mariendael

22 februari 
Jaarvergadering KBO 

Sint-Oedenrode Centrum
Odendael

22 februari 
Uit Etenclub van KBO
Restaurant de Golfclub

23 - 24 februari 
Boeken-en platenbeurs 

Odaschool

27 februari 
Lezing: 

Emigranten vanuit Oost-Brabant 
naar Amerika tussen 1848-1960

Knoptoren sint-oedenrode

2 maart 
Dansen op zaterdagavond

Odendael

3 maart 
Vocaal Close 

Harmony Concert
Knoptoren

3 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

5 maart 
Lezing Ted van Lieshout

Kasteel Henkenshage

7 maart
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

8 - 10 maart 
Halfvasten 

Spektakel Weekend
Café Oud Rooy en de Markt

8 maart 
Blijspel 

“een bevalling met 
naweeën” 

Zalencentrum de Beckart 

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

www.facebook.com/demooirooikrant
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