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Heel Nederland kon zien waar de boeken- en platenbeurs goed voor is
Meer dan honderd vrijwilligers zijn 
ieder jaar betrokken bij het verwe-
zenlijken van de boeken- en pla-
tenbeurs in Sint-Oedenrode. Ook 
dit jaar was het weer een enorme 
operatie. Aangezien het voormalig 
Fioretti College al is bezet, toog de 
organisatie naar basisschool Dom-
melrode. Het nieuwe onderkomen 
vergde een andere aanpak, maar als 
vanouds slaagde de organisatie met 
vlag en wimpel. De verkoop verliep 
uitstekend. Er werd een recordbe-
drag opgehaald van bijna 20.000 
euro, dus Stichting Behoud Marti-
nuskerk was weer in haar nopjes. 

Zo ook de honderden boekenwur-
men die een bezoekje kwamen bren-
gen aan de Kasteellaan. Het was dan 
wel een steenworp verderop, maar 
de bezoekers ondervonden geen 
hinder van de nieuwe indeling. 

» lees verder op pag. 14

Maandaanbieding Maart
Mediceu+icals

Voor de geVoelige huid.

3 halen, 2 betalen
Mgr. bekkersplein 6a

0413 - 478388

www.savohs.nl

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Oscarwinnaar The Artist gebaseerd op leven beroemde Rooienaar
De Franse stomme film The Artist 
werd afgelopen weekend overla-
den met Oscars. Erg bijzonder dat 
een film van dit genre zoveel prij-
zen in de wacht sleept. Maar er is 
nog iets wat nog veel specialer is 
aan dit schouwspel. Het verhaal is 
namelijk gebaseerd op het leven 
van een legendarische Nederlandse 
acteur, Lou Tellegen (1883-1934), 
die in Sint-Oedenrode geboren is. 
Dat schrijft journaliste Marijke Hil-
horst in het tijdschrift Elsevier.

Volgens haar zijn er in de film te 
veel parallellen met het leven van 

Tellegen, om toeval in dit geval uit 
te sluiten. In haar artikel schrijft ze 
dat Lou Tellegen in Sint-Oedenro-
de is geboren en dat hij een bui-
tenechtelijke zoon is van Anna van 
Dommelen en Isidore Louis Ber-
nard Edmon Tellegen. Later werd 
hij een ontzettend populaire acteur 
op het witte doek van Hollywood. 
Hij was een idool van duizenden 
Amerikaanse vrouwen. In totaal 
speelde hij in zeker meer dan veer-
tig speelfilms en zestig toneelstuk-
ken. Daarin speelde hij onder an-
dere samen met Sarah Bernhardt, 
een wereldberoemde actrice.

In het artikel beschrijft Hilhorst 
dat Tellegen het als filmster moest 
hebben van zijn uiterlijk. Hij was 
lang, slank, atletisch en hij had een 
mooie kop waar de vrouwen als 
een blok voor vielen. In 1931 pu-
bliceerde Tellegen een autobiogra-
fie onder de naam ‘Women Have 
Been Kind’. In 2011 verscheen er 
in Amerika een serieuze biografie 
van Tellegen. Het boek, The Rise 
and Fall of Lou Tellegen, werd ge-
schreven door David M. Menefee. 

» lees verder op pag. 21

Peter en Joke krijgen prachtig afscheid in de huiskamer van Rooi
Ere wie ere toekomt. Peter en Joke 
de Koning kregen afgelopen zon-
dagmiddag een prachtig afscheid 
in De Beurs.  Bijna veertig jaar 
waren zij uitbater van wat inmid-
dels wel de huiskamer van Rooi 
mag worden genoemd. Iedere 
Rooienaar is wel eens te gast ge-
weest in De Beurs. Voor een feest, 
een koffietafel, een middagje car-
navallen, om een kaartje te leggen 
of om te oefenen met de blaaska-
pel. Altijd weer stonden Peter en 
Joke klaar om alles in goede ba-
nen te leiden. 

Het was druk in de Beurs, erg 
druk. Het leek wel alsof heel Sint-
Oedenrode een kijkje kwam ne-
men om Peter en Joke de hand 
te schudden en te bedanken voor 
de afgelopen jaren. Zo werd maar 
weer eens duidelijk hoe diep het 
koppel in de Rooise samenleving 
zit geworteld. Verenigingen, fa-
milie, vrienden, oud-werknemers, 

de hele horeca-afdeling van Sint-
Oedenrode en nog veel meer. Ie-
dereen had een mooi presentje 
bij voor het Koning(s)koppel. Zo 
kreeg Peter van Stichting Papgat 
het eerste kaartje van de Prinsen-
zittingen 2013, één van de belang-
rijkste festijnen van het jaar die De 
Beurs altijd zo goed verzorgde.

Dochter Kim keek trots toe. 
“Prachtig om te zien wie er al-
lemaal zijn. Ik zag zelfs oud-per-
soneel wat mij de fles nog heeft 
gegeven. Dat zat toen in de func-
tieomschrijving, haha. Ze hebben 
altijd veel gegeven en het is mooi 
dat ze die waardering op deze ma-
nier terug krijgen.”

“Het was werkelijk fantastisch. Ik 
heb vandaag iedereen bedankt”, 
zegt Peter tegen het eind van de 
receptie. “Zonder hen was dit al-
lemaal nooit mogelijk geweest.” 
Typisch Peter, erg sociaal en de be-

scheidenheid zelve. Maar zondag 
was het tijd om Peter en Joke te 
bedanken en daar hebben geluk-
kig enorm veel mensen gebruik 
van gemaakt.

Behalve een aantal prachtige ca-
deaus werd Peter ook nog onder-
scheiden met een titel.

» lees verder op pag. 3

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

www.rabobank.nl/stos
Volg ons op Twitter: @RaboSTOS

Rabobank. Een bank met ideeën.

Starten met een voorsprong. 
Dat is het idee.

Als starter wil je zo snel mogelijk
starten met ondernemen.
Als startende ondernemer wil je snel aan de slag, maar wel op een doordachte manier. En de grootste

bank voor starters kan je dan goed adviseren. Met toegankelijke en kwalitatieve hulpmiddelen en

producten kun je op een makkelijke manier daarvan profiteren. Niet alleen lokaal maar ook landelijk en

internationaal. Zo start je met een voorsprong. Ontdek het snel op rabobank.nl/stos.

Doe de Rabo

StartProof

Voor de warme belangstelling en het medeleven na het over-
lijden van ons pap, mijn lieve vriend, schoonvader en opa

PIET BROUWERS

Danken wij u hartelijk.

In het bijzonder willen wij Dokter van Osch, Jeannne Tijs, 
buurman Kees, Richard de Visser (avondwake) en diaken 
Geert Hendriks (uitvaartdienst) bedanken voor hun gewel-

dige inzet en steun.

Christien, kinderen en kleinkinderen

Kwikstraat 10 5492 PA  Sint-Oedenrode

(De opbrengst voor KWF kankerbestrijding was € 468,-)

DANKBETUIGING

Beschuit met muisjes 
op Kinderboerderij  
‘Kienehoeve’

Afgelopen donderdagmorgen  werden de vrij-
willigers van de kinderboerderij verrast dat in 
de nacht van woensdag op donderdag een 
ezelsveulentje geboren was, zij wisten dat er 
een veulentje op komst was maar zo snel had 
niemand verwacht. Bij de bevalling is dan ook 
niemand aanwezig geweest en deze is op na-
tuurlijke wijze verlopen. Maar uit verhalen van 
de buren heeft de moeder de hele buurt laten 
weten dat zij aan het bevallen was.    

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Lezing over betekenis voorpootrecht
Het pootrecht, ook wel voorpoot-
recht, recht van voorpoting en 
plantrecht genoemd, is een een-
wenoud recht dat nog steeds be-
staat in de Meierij. Het voorpoot-
recht houdt in dat grondbezitters 
het recht hebben om bomen te 
planten, te bezitten en te rooien in 
de berm van de weg die grenst aan 
het eigen perceel. Dit oud-vader-
lands recht is ontstaan in de mid-
deleeuwen. In documenten uit de 
12e en 13e eeuw wordt al gewag 
gemaakt van dit recht. Dit cultuur-
historische fenomeen heeft in be-
langrijke mate bijgedragen aan de 
structuur van het Meierijse land-
schap en is nog steeds actueel.

Op dinsdagavond 6 maart as. zal 
om 20.00 uur de heer Rien van 
de Laar uit Kasteren, als deskun-
dige op dit terrein,in het cultureel 
centrum Mariëndael een inlei-
ding houden over de historische 
en hedendaagse betekenis van 
het(voor-) pootrecht.

Het initiatief tot deze thema-avond 
is genomen door de Stichting Het 
Roois Landschap, de Heemkun-
dige Kring De Oude Vrijheid en 
de Stichting Roois Cultureel Erf-
goed. Deze organisaties zijn van 
mening dat het voor de Meierij 
unieke (voor-) pootrecht aandacht 
verdient vanwege zijn cultuurhis-
torische, landschappelijke en he-
dendaagse betekenis. Het hertog-
dom Brabant telde oorspronkelijk 
veel bossen. Toen de bevolking 
groeide was er een grote behoefte 
aan hout als bouwmateriaal en 
brandstof. Op grote schaal werden 

bomen gekapt wat leidde tot ont-
bossing. De Hertog van Brabant 
greep in en gaf de eigenaren van 
de aan hem toebehorende wegen 
het recht om in de bermen bomen 
te planten. Bij iedere kap moest de 
poter belasting betalen, houtschat 
genaamd. Deze belasting is in 
1795 afgeschaft. Bij de totstand-
koming van ons Koninkrijk wer-
den de gemeenten eigenaar van 
de openbare wegen. Vanaf 1838 
werden geen voorpootrechten 
meer gegeven.

De historische pootrechten in het 
gebied van de Ruilverkaveling 
Sint-Oedenrode zijn in 1989 door 
de Landinrichtingsdienst geïn-
ventariseerd. Alle grondeigenaren 
hebben toen hun rechten kunnen 
aangeven waarna deze rechten 
uiteindelijk kadastraal zijn vast-
gelegd. Ieder die zijn pootrech-
ten toentertijd niet heeft gemeld, 
heeft zijn rechten verspeeld. De 
desbetreffende beplantingen zijn 
sinds 2005 in eigendom en beheer 
van de gemeente gekomen en op 
een kaart ingetekend.

De landschappelijke en econo-
mische betekenis van dit aloude 
recht is groot te noemen. Hoewel 
geen nieuwe rechten meer kun-
nen worden gegeven is het toch 
interessant om het maatschappe-
lijk belang van het pootrecht die 
avond door een deskundige te la-
ten belichten.

Het bijwonen van deze thema-
avond is gratis.

Kaarten in Boskant
Op donderdag 1 maart 2012 is de vijfde kaart-
avond georganiseerd door de 3 gezamenlijke 
buurtverenigingen De Beukenbuurt, Boskant-
West en Ritabuurt.

De laatste kaartavond is op donderdag 5 april. Op 
die avond worden de periode prijzen definitief ver-
deeld. Deze uitslag staat nu nog niet vast en tot op 
de laatste avond kan er nog veel wijzigen. De lei-
ding van het klassement was in handen van Toon 
van Zutphen en is nu overgenomen door Daan de 
Brouwer, tevens winnaar van de laatste avond.
Daan de Brouwer en Toon van Zutphen worden 
gevolgd door Theo Merks, Toon der Kinderen en 
Dinie de Haas. De kaartavond vindt plaats in de 
Huiskamer bij De Vriendschap om begint 20.00 
uur. Iedereen is welkom.
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Alleen Dommeloevers laanboomvrij
De laanboomteelt in het buiten-
gebied van Sint-Oedenrode is tot 
op heden overal mogelijk. Met het 
nieuwe bestemmingsplan buitenge-
bied zou dit compleet aan banden 
worden gelegd om kwetsbare ge-
bieden en soorten te beschermen. 
Omdat de gemeente aanvankelijk 
niet van plan leek om daar maat-
werk te leveren, sloegen de boom-
kwekerijen en de Stichting Roois 
landschap, die ieder een ander be-
lang hierin hebben, de handen in-
een. Ze stellen voor om een com-
missie op te richten met richtlijnen 
om aanvragen te kunnen toetsen.

Wat in ieder geval niet meer zou 
mogen, is het vestigen van laan-
boomteelt in het feitelijke beekdal 
van de Dommel, stellen ze voor. 
Daaronder worden verstaan bo-

men hoger dan 1.50 meter. Telers 
die daar nu al laanbomen hebben 
staan, moeten proberen hun be-
drijf zo goed mogelijk in te pas-
sen en zo mogelijk door vrijwillige 
grondruil te verplaatsen. In Rooi 
komt alleen het bedrijf Kuppens 
daarvoor in aanmerking.  

In het resterende deel van het 
beekdallandschap, met bestem-
ming Cultuurhistorisch waarde-
volle akker, zal per geval bezien 
worden of daar via een aanlegver-
gunningenstelsel toestemming ver-
leend kan worden. De commissie 
die daarvoor wordt ingesteld zou 
een bindend advies moeten geven. 
Als dit een biotoop voor dassen is, 
zal streng gekeken worden of drai-
nage mag worden toegestaan, om-
dat het hoofdvoedsel voor dassen 

bestaat uit regenwormen en die 
leven in vochtige grond. 

Voor struweelvogels komt het met 
de grondwaterstand niet zo nauw. 
Op gronden waar nog niet duide-
lijk is of er kwetsbare soorten ver-
blijven, wordt later in het seizoen 
onderzoek verricht. Als ergens am-
fibieën, reptielen en bepaalde plan-
ten worden aangetroffen wordt 
bezien of die kunnen worden inge-
past worden bij boomkwekerij.

Belangrijk beoordelingspunt voor 
de commissie zal ook zijn of het 
Dommellandschap ter plekke 
“leesbaar” blijft. Met andere woor-
den: dat je het meteen als Dom-
mellandschap herkent. Er wordt 
een convenant opgesteld met de 
kenmerken van die leesbaarheid. 

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Gekruid gehakt + 4 

roomschijven

samen

5

95

SPECIAL

Hazelino

100 gram

1

80

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram rookvlees

gratis 100 gram eiersalade

WEEKAANBIEDING

KIPREEPJES,saus &

broodjes

SAMEN VOOR

6

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

KIPHOUTHAKKERS

4 STUKS

5

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Tot 14 maart 

10 % korting 
op al onze 

OOZOO horloges

Lieshoutseweg 34
5492 HR Sint Oedenrode (NIJNSEL)

0413-470210 www.kapsalon-amazing.nl

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

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Vervolg voorpagina

Peter de Koning benoemd tot lid van verdienste 
KHN afdeling Sint-Oedenrode

Peter de Koning is tijdens zijn af-
scheidsreceptie van afgelopen 
zondag in zalencentrum de Beurs, 
door Fred van Rooij, voorzitter van 
Koninklijke Horeca afdeling Sint-
Oedenrode, benoemd tot lid van 
Verdienste van Koninklijke Horeca 
Nederland afdeling Sint-Oedenrode.

“Door zijn jarenlange inzet voor 
onze vereniging heeft Peter deze 
onderscheiding van de KHN dik 
en dik verdiend”, aldus Fred van 
Rooij. “Peter is jarenlang voorzitter 

geweest van de toenmalige kas-
teleins vereniging en was daarna 
nog enkele jaren lid van het da-
gelijks bestuur van de plaatselijke 
horecavereniging . Wij als bestuur 
van KHN hebben Peter voorgedra-
gen bij het Landelijke Bestuur van 
KHN voor deze onderscheiding 
binnen onze vereniging. Toen wij 
in onze bestuursvergadering dit 
ter tafel brachten was er absoluut 
geen moment van twijfel om dit 
verzoek in te dienen. Peter is een 
ondernemer die altijd verder heeft 

gekeken dan alleen naar zijn ei-
gen onderneming. Hij heeft altijd 
de kijk gehad voor de gehele ho-
reca sector.”  Het landelijk bestuur 
heeft hier positief op gereageerd. 
Peter en Joke werden op het po-
dium gevraagd en reageerden zeer 
enthousiast op de onderscheiding.

Binnen KHN zijn er verschillende onderscheidingen nl. :
a.  Het erevoorzitterschap van Koninklijke Horeca Nederland; 
b. Het erelidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland; 
c.  Het lidmaatschap van verdienste van de Vereniging Koninklijke 
 Horeca Nederland; 
d.   Het lidmaatschap van verdienste van de afdeling/sector van Koninklijke 
 Horeca Nederland.

¤ 349.500

as Zondag 4 Maart

OPEN HUIS

Incl. Meubels & Stoffering
Ruim huis met 4 woonlagen 

Gelegen in het Centrum

Sluisplein 48
4 Maart 10.00-15.00u
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Wordt er illegaal
in Rooi gerooid dan voelt men
zich fors gepeppeld.

   Kees Hermis

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

Thuishonk van starters krijgt steeds meer smoel

Eind vorig jaar werd het voormalig 
Fioretti College aan de Kasteel-
laan officieel omgedoopt tot het 
thuishonk van Starterscollectief 
Sint-Oedenrode. Beginnende on-
dernemers krijgen er de kans om 
voor een mooie prijs een ruimte 
te huren en zo de eerste stappen 
te maken in het bedrijfsleven. Er 
wordt op dit moment druk ver-
bouwd en daardoor krijgt het ge-

bouw steeds meer smoel.

Zowel boven als beneden herbergt 
de oude middelbare school inmid-
dels enkele jonge bedrijven die 
pas net om de hoek komen kijken. 
Klassieke lokalen zijn omgebouwd 
tot professioneel ogende kanto-
ren. Tot op heden zijn er acht á ne-
gen startende ondernemingen ge-
vestigd, maar er lopen nog steeds 

aanvragen. Hoewel enkele kan-
toren al in gebruik zijn, wordt er 
ook hard gewerkt aan de realisatie 
van nieuwe onderkomens. Iedere 
dag, avond of weekend is er wel 
iemand aan het klussen.
Ook leden van het starterscollec-
tief zelf doen er veel aan om het 
gebouw een fris en modern ge-
zicht te geven. De oude aula krijgt 
een facelift en zal straks als hippe 

ontmoetingsruimte worden ge-
bruikt. Mede dankzij de Ahrend 
wordt dat een succes. De kan-
toormeubelenfabrikant levert de 
meubels en heeft mee geholpen 
met het ontwerp van de indeling. 
Op de schetsen valt te zien hoe 
de ontvangstruimte eruit komt te 
zien. De huiskleuren van het star-
terscollectief zijn goed vertegen-
woordigd. 

Starter van de maand

FAQ Computers: Kwaliteit voor een betaalbare prijs

“Ik wil dat de klant écht blij is”, 
vertelt Soedesh Bechan. Sinds 
kort mag hij zich de trotse ei-
genaar noemen van zijn eigen 
ICT-bedrijf. FAQ Computers: Uw 
adres voor reparatie aan uw hard-
ware, installatie van software en 
het oplossen van aanverwante 
ICT-problemen. FAQ Computers 
levert kwaliteit voor een betaal-
bare prijs. Een kleine investering 
in tijd en geld geeft u weer lang 
plezier van uw apparaat. Soedesh: 
“Veel bedrijven komen bij pro-
blemen snel met oplossingen, die 
vervolgens weer extra geld kosten 
en niet eens altijd goed werken. 
Dat probeer ik te voorkomen.” 

Tot een paar maanden geleden 

werkte de IT specialist bij een 
grote fabrikant waar computer-
onderdelen en laptops worden 
gemaakt. Als Senior Desk had hij 
een eigen team. Systemen testen 
en problemen oplossen was aan 
de orde van de dag. Vanwege de 
pieken en dalen in de markt fluc-
tueerde het aantal mensen dat hij 
onder zich had nogal en zo was hij  
constant bezig mensen in te leren. 
De kneepjes van het vak kent hij 
dan ook als geen ander. Eind 2010 
maakte zijn baas bekend dat het 
werk zou worden uitbesteed aan 
Polen. De hele afdeling zou ver-
dwijnen. Dat was het moment dat 
Soedesh het roer om moest gooi-
en. Samen met een aantal vrien-
den begon hij zich te oriënteren. 

Aangezien Soedesh mantelzorg 
verleent aan zijn ziekelijke va-
der, besloot hij voor zichzelf te 
starten. “Ik laat mijn vader doen 
wat hij kan, zodat hij het leven 
kan houden dat hij gewend is. 
Daarom moet ik regelmatig thuis 
zijn; vooral in de avonden. Maar 
ook ík moet mijn kostje verdie-
nen. Op deze manier kan dat.” 
Voor Soedesh is plicht belangrij-
ker dan plezier. Dat zie je terug in 

zijn privéleven, maar ook in zijn 
zaken. Bij FAQ Computers staat 
de klant centraal. Soedesh: “Beter 
goed dan snel. Soms kom ik met 
creatieve oplossingen. Ik maak 
graag mijn klanten blij.  Kan een 
probleem niet worden opgelost, 
dan kies ik ervoor geen kosten in 
rekening te brengen. Gelukkige 
klanten worden je fans en dat zijn 
uiteindelijk weer je beste kopers.” 
Momenteel verricht FAQ Compu-
ters met name reparaties bij par-
ticulieren en kleine bedrijven. Om 
op de toekomst voorbereid te zijn, 
volgt de ondernemer de cursus 
Microsoft Certified IT Professional 
(MCITP) en Cisco Certified Net-
work Associate (CCNA) . Pittige 
cursussen, maar wel van belang 
voor de nieuwbakken eigenaar. 
Zodra hij deze cursussen met goed 
gevolg heeft afgesloten, is hij offi-
cieel gecertificeerd IT Professional 
en kan hij zijn diensten ook aan 
grotere bedrijven aanbieden.

Heeft u problemen met uw PC, 
notebook, mobiel etc? 
Kijk voor de mogelijkheden op 
www.faqcomputers.nl of bel naar 
06-12902904 voor het maken 
van een afspraak. 

FAQ Computers komt graag bij u 
langs. 

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

HOSTINGWEBDEVELOPMENT

GRAPHIC DESIGN

UW PARTNER 
in het ontwerpen en realiseren
 van digitale en gedrukte media

www.pixelboxdesign.nl

Ruud van de Pol
Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
06 24 80 95 65
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

Wij zijn een particulieren uitvaartonderneming.
Dit betekend dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

30 jaar... 

 
 

En nog steeds sexy!

Geboren, 21 februari 2012

JADE

Anna Maria
Dochter en zusje van 
Femke, Levi en Finn.

Tarwe 9, 
5491 NJ, Sint-Oedenrode

Geboren, 23 februari 2012

LiEkE

Dochter van 
Twan en Kim Koot

Dommelrodelaan 6, 
5492 GJ, Sint-Oedenrode

Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met 

het lezen 
van DeMooiRooiKrant

Een opkikkerend frietfeestje in het ziekenhuis

En daar gingen ze weer op weg 
naar Nijmegen. Op weg naar het 
UMCN Radboud ziekenhuis. Gitte 
van den Eertwegh moet regelma-
tig met haar zoontje Rob naar Nij-
megen om hem te laten behande-
len. Hij heeft zelfs al 31 operaties 
achter de rug. De laatste was twee 
weken geleden op een donderdag 
. Het werd een zeer zware opera-
tie. Gitte, haar zoon en meerdere 

ouders en kinderen van kinderaf-
deling ‘het Strand’ zaten er de 
zondag erna even doorheen toen 
ze wachtten op het ‘saaie’ zieken-
huis eten. Ze besloot een berichtje 
op het sociale netwerk te gooien.

De Nijnselse is een fervente Twit-
teraar en daar bereikt ze veel ver-
schillende kanalen mee. Zo heeft 
ze binnenkort een afspraak met 

staatssecretaris Marlies Veldhuizen 
van Zanten over het PGB en over 
veilige zorg door het PGB. Een 
thema waar Gitte iedere dag mee 
te maken heeft. Toch ging het die 
zondag over iets heel anders. Stefan 
de Vries, van Frietfeest.nl uit Sint-
Oedenrode, zag het twitterberichtje 
van zijn dorpsgenoot en gooide zijn 
schema van die dag overhoop.

Stefan: “Ik was toevallig even op 
Twitter aan het kijken en zag de 
tweet van Gitte voorbijkomen. De 
ouders en kinderen zaten er door-
heen en hadden zin in een frietje. 
Eigenlijk had ik (eindelijk) een vrije 
dag, maar ik besloot om er naar 
toe te gaan. Ik ben de frietwagen 
gaan halen en met mijn kinderen en 
Gerry van Hastenberg naar het zie-
kenhuis gereden om friet voor ze te 
bakken. Gerry komt ook uit Rooi. Ze 
had zich via Twitter aangemeld om 
mee te helpen. We hebben er voor 
de hele afdeling friet gebakken en 
Gerry heeft het binnen uitgedeeld. 
De ouders waren super dankbaar, 
maar ook de kinderen. Een klein 
ziek meisje met een wit gezichtje 
trok aan mijn mouw en vroeg of ik 
de man van de frietjes was. “Ja”, 
zei ik. Toen ze ‘dank je wel’ zei ging 
mijn haar overeind staan. Dat was 
een echt kippenvelmoment.”

“Het is onvoorstelbaar wat Twitter 
teweeg kan brengen”, reageerde 
Gitte via het Sociale Media kanaal. 
“Zelfs de directie van het zieken-
huis en de Raad van Bestuur rea-
geerden. De goede medewerking 
van hen was vooral te danken aan 
Cathry van Beeck van de RVB. 
Door Twitter kregen we van 200 
mensen ook nog eens een kaartje, 
onvoorstelbaar! Prachtig dat Stefan 
dit wilde doen. We willen hem dan 
ook graag nogmaals bedanken.” 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Lieve Gasten en Collega’s

Samen met Peter en Joke de Koning 
neem ik afscheid van De Beurs. Op deze 
wijze wil ik iedereen bedanken voor de 
fijne  samenwerking in de afgelopen ja-
ren. Maar ook voor de vele trouwe gasten 
en de mooie complimenten. Het was een 
fantastische tijd.
Dank je wel. Richard Eijkemans

Chef-kok Restaurant de Beurs
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Zorgeloos overstappen 
met een gratis uitgebreide 

installatie t.w.v. € 95,-!

Kijk voor meer informatie op onze site www.TriNed.nl 
of bel naar onze klantenservice 0413  477885.

*Actieperiode tot 31 maart 2012.

Advies aan huis? 
Maak gratis een 

afspraak via onze 
klantenservice!

Stap nu over naar 
100% glasvezel 

zonder eenmalige kosten!

INTERNET TELEVISIE
 

BELLEN
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Marye Klaasen (19) versterkt het 
bestuur van de VVD

In de onlangs gehouden algemene 
ledenvergadering van de lokale li-
beralen hebben de leden unaniem 
Marye Klaasen gekozen als be-
stuurslid Communicatie & PR. Zij 

volgt Joän Markgraaff op die na 3 
jaar afscheid neemt.

Marye Klaasen studeert Rechten 
aan de Juridische Hogeschool in Til-
burg. “Bestuursrecht en de politiek 
hebben mijn interesse altijd al gehad 
en mijn visie hierop sluit erg goed 
aan bij de VVD.” aldus Marye Klaa-
sen. De VVD is trots op dit nieuwe 
talent. “Het is prettig om met jonge 
en ambitieuze mensen te werken. 
Samen werken we verder aan de 
groei van de VVD” aldus voorzitter 
Harry Bekkers.  Ook zal Marye Klaa-
sen het bestuur en de fractie on-
dersteunen bij het organiseren van 
activiteiten voor de volgende Ge-
meenteraadsverkiezingen in 2014.

Sale bij You!
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Bij aankoop van 

NYDJ jeans 
een leuke 

attentie cadeau 
(Zolang de voorraad strekt)

de ijSMAAKerij
ambachtelijk schepijs en chocola met smaak !

het ijsseizoen begin
t 

weer op 

donderdag 1 maart !

openingstijden dinsdag t/m. zondag 12:00 - 20:30
0413 470600 Hertog Hendrikstraat 4 Sint Oedenrode

oproepmedewerkers m/v 
gevraagd 0413 470600

Cursus voor leerkrachten: ‘muziek vanuit een prentenboek’

26 Leerkrachten nemen deel aan 
de cursus ‘muziek vanuit een 
prentenboek’ in regio de Meierij

Op woensdag  29 februari start de 
cursus ‘muziek vanuit een pren-
tenboek’ voor leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 4. De marktplaatsen 
cultuureducatie in de Meierij heb-
ben hiervoor de handen ineen ge-
slagen. Alle scholen in de gemeente 
Sint-Michielsgestel, Boxtel, Sint-Oe-
denrode, Schijndel, Veghel, Vught, 

Haaren en Bernheze hebben een 
uitnodiging gehad voor de cursus. 
Maar liefst 26 leerkrachten schreven 
zich in voor deze cursus, die gege-
ven wordt door Elly Admiraal.  

Centraal in deze cursus staat het 
boek: “het prentenboek als invals-
hoek” van Christiane Nieuwmeijer. 
In dit boek staan zeven prachtige  
prentenboeken centraal, waar zeer 
uiteenlopende lesideeën aan wor-
den gekoppeld. In de cursus, waarin 
3 prentenboeken worden uitgelicht, 
(“Woeste Willem”, “Kleine Bever 
en de Echo” en “Bang Mannetje”) 
ligt het accent op culturele en ex-
pressieve vorming: musiceren, mu-
ziek en beweging, muziek beluiste-
ren en muziek grafisch noteren.

Waarom de cursus ‘muziek vanuit 
een prentenboek’? Omdat het pren-
tenboek ideaal is voor thematisch 
onderwijs. Omdat kinderen infor-
matie, die zowel verbaal als visueel 
wordt aangereikt, beter verwerken. 
Omdat voor zowel individuele leer-
krachten als voor teams dit een ple-
zierige manier is om in drie avonden, 
tal van nieuwe lesideeën te ontdek-
ken, die direct toepasbaar zijn.

Na afloop van de cursus zijn de 
leerkrachten in staat om zelfstan-
dig aan de slag te gaan met wille-
keurige prentenboeken. Ze kunnen 
daarin cultuureducatie verankeren 
op het gebied van muziek en be-
weging met de in de cursus aan-
geboden handvatten.

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Opening showroom UwVeranda: zaterdag 3 maart vanaf 09.30 uur 

Knopjes komen aan de bomen, de 
dagen worden langer en hier en 
daar fluit al een vogeltje. Voorte-
kenen dat het voorjaar weer voor 
de deur staat. Dan wordt het tijd 
om lekker buiten te gaan zitten. 
Heerlijk achter het huis, genieten 
van de buitenlucht. Maar wat doet 
u als het regent? UwVeranda biedt 
de ideale oplossing. UwVeranda 
maakt kwalitatief zeer goede ve-
randa’s en tuinhuizen. Aanstaande 
zaterdag opent UwVeranda een 
nieuwe showroom waar ze u alle 
mogelijkheden kunnen laten zien. 
En dat zijn er nogal wat.

UwVeranda is een dochteronderne-
ming van Van den Brand Timmer-
werken, een ervaren timmerbedrijf 
met verstand  van zaken én verstand 
van veranda’s. Die plaatsen ze im-
mers al jaren. De vraag ernaar werd 
echter steeds luider.
De showroom is gevestigd aan de 
Europalaan 81 in Schijndel. Daar is 
te zien wat UwVeranda allemaal te 
bieden heeft. Eigenaar Bart van den 
Brand: “Er is veel vraag naar de bouw 

van veranda’s. Wij zien het als een 
verlenging van de woonkamer. Het 
geeft het huis iets extra’s, maar ook 
biedt het extra comfort. De tuinmeu-
belen kunnen gewoon buiten blijven 
staan, u kunt langer buiten blijven 
zitten, waardoor u langer kunt ge-
nieten van uw tuin en uw kozijnen 
hebben minder onderhoud nodig. In 
onze showroom kunt u zien wat we 
allemaal kunnen maken.”
UwVeranda kan veranda’s vervaar-
digen in alle soorten hout (o.a. ei-
ken, vuren en hardhout), maar ook 
zijn ze te verkrijgen in aluminium. 
“Sinds kort zijn we dealer van Gar-
dendreams”, legt Van den Brand 
uit. “Zij leveren aluminium veran-
da’s van degelijke Duitse kwaliteit. 
Het kan als een bouwpakket gele-
verd worden, maar ook kunnen wij 
de veranda voor u plaatsen. Voor 
de verkoop van aluminium veran-
da’s zijn we de goedkoopste in de 
regio, maar zeker ook het snelste. 
Uw veranda hebben we altijd bin-
nen één of twee dagen geplaatst. 
Enkele nevenproducten die we 
verkopen zijn vlonders, geïmpreg-

neerde schuttingen, RVS- en stei-
gerhouten tuinmeubelen, terras-
verwarming, verlichting en op maat 
gemaakte tuinhuizen. Die zijn er in 
allerlei soorten en maten. Voor ie-
der wat wils. We laten graag zien 
wat we allemaal te bieden hebben. 
Daarom nodigen we iedereen van 
harte uit tijdens de opening van 
onze showroom op zaterdag 3 
maart aanstaande, vanaf 09.30 uur. 
Tevens profiteert U deze dag van 
speciale openingsaanbiedingen….
Misschien heeft u wel plannen om 
niet alleen een veranda te plaatsen 
maar om uw hele tuin een opknap-
beurt te geven? Dat kan ook via 
UwVeranda. Ze hebben contacten 
met zeer bekwame hoveniers en 
regelen alles van A tot Z. U maakt 
uw wensen kenbaar en UwVe-
randa zorgt ervoor dat alles goed 
komt. Alleen op deze manier bent 
u pas echt klaar voor het voorjaar.

UwVeranda, Europalaan 81, 
5481 JD, Schijndel, 
tel. 073-7515070
www.uwveranda.nl 

advertorial

Persoonlijke 
aanmelding op 
Zwijsen en Fioretti

Voor leerlingen van groep 8 én hun 
ouders/verzorgers is de overgang 
van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs een flinke 
stap. Het Zwijsen College en het 
Fioretti College vinden het belang-
rijk om al bij de aanmelding per-
soonlijk kennis te maken met de 
nieuwe leerling en zijn of haar ou-
ders/verzorgers. Zij nodigen u van 
harte uit om op 12, 13 of 14 maart 
uw kind persoonlijk in te schrijven. 

Leerlingen verlaten hun vertrouw-
de schoolomgeving en komen in 
een compleet nieuwe dynamiek 
terecht. Beide scholen bieden 

brugklassers en hun ouders/ver-
zorgers daarbij de nodige begelei-
ding en ondersteuning. Dat begint 
al bij de aanmelding van het kind 
als nieuwe leerling. 

Op maandag 12 maart en dinsdag 
13 maart kunnen nieuwe leerlin-
gen en hun ouders/verzorgers te-
recht tussen 19:00 en 21:00 uur. 
Op woensdag 14 maart kan dat 
tussen 16:00 en 17:00 uur. Voor 

het Zwijsen College (havo-mavo, 
havo, atheneum en gymnasium) 
aan het Prins Willem Alexander 
Sportpark 15 in Veghel en voor het 
Fioretti College (mavo, vmbo en 
praktijkonderwijs) aan de Munte-
laar 4 in Veghel. 
Op www.fioretticollege.nl en 
www.zwijsencollege.nl vindt u in-
formatie over de formulieren en 
gegevens die meegebracht dienen 
te worden.



Woensdag 29 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe8 

vruger ha’n wij d’n tijd, naw hè d’n tijd ons
(Vroeger hadden wij de tijd; nou heeft de tijd ons)
Bron: Brabants Spreukenboekje. Verkrijgbaar in ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

Ook jeugd bezoekt boek en platenbeurs

Kunt u 
mij misschien

vertellen waar de stand
met downloads staat?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Lawine

  

soms overvalt ons een lawine van pijn
die het uitzicht doet verdwijnen
overmacht schijnt dan heerser te zijn
het doet onze verwachting ondermijnen

niemand ontkomt aan 
schaduwen van het bestaan,
hoe edel de mens ook is,
ieder wordt ooit geslagen
met een worstelend gemis

als ze niet meer worden gesproken
ademen woorden slechts in stilte
men sluit elkaar dan in de armen
en tracht te delen in de immense kilte

geen mens ontkomt aan
schaduwen van het bestaan
het nodigt ons ook uit,
elk op eigen wijze,
met de naaste verder 
onderweg mee te gaan

 

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week: 

Henk Tops

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Elle de Koning

Sweelinckplein 22
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Expositie foto’s Rooise sporters
Vrijdag 9 maart houdt de gemeen-
te Sint-Oedenrode  het jaarlijkse 
Sportgala in Cultureel Centrum  
Mariëndael. Rooise sporters en vrij-
willigers, actief in de sport, worden 
dan geëerd en gelauwerd. In dit 
kader hebben leden van ‘Fotoclub-
Rooi’ Rooise sporters gefotogra-

feerd. In samenwerking met de ge-
meente, FotoclubRooi en het Roois 
Kultuur Kontakt is er in de foyer van 
Mariëndael een kleine tentoonstel-
ling ingericht met foto’s van Rooise 
sporters. De tentoonstelling is te 
bezoeken op werkdagen van maan-
dag 5  tot 17 maart 2012.

“Wat nou weer”?
 
Wij ouderen zijn de laatste tijd nogal in 
beeld. Zo las ik onlangs in de krant dat Sint-

Oedenrode er een Seniorenraad heeft bijgekregen. Mijn eerste reactie 
was: wat nou weer!  Zaten we hierom verlegen? Welke instanties, die 
zich bezig houden met het ouderenbeleid, hebben hierom gevraagd? 
Volgens mij bestaat er een uitstekende samenwerking tussen Salus, 
K.B.O., Odendael en Wovesto, e.a.

Aan voorlichting geen gebrek, want wat hebben we de laatste tijd zoal 
kunnen lezen: K.B.O.werkt met ouderenadviseurs ‘lekker thuis blijven 
wonen’ en niet te vergeten dat uitstekende boekje ‘Ouder en Wijzer’. 
Wat denkt de Seniorenraad hieraan toe te voegen? Het wiel is al uit-
gevonden en ik zit niet te wachten op hetzelfde in een nieuw jasje. 
Wat ik nu zo vreemd vind, is dat de oprichters van de Seniorenraad 
reeds functies bekleden in bovengenoemden organisaties. Het lijkt mij 
handig om uw [ik citeer] ‘denktank in het belang van het welzijn van 
alle senioren’ eens uit te proberen bij uw eigen organisatie. Of voelt u 
zich daar niet gehoord?
 

Marianne de Grebber
Strobolse Heidesteeg 8

Nijnsel

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 2 maart liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom. 
Angele heeft dan de koffie en thee 
klaar. Zij heeft de hapjes al in de 
koelkast staan om jullie tijdens het 
kaarten te verwennen. Er wordt ook 
weer een loterij gehouden.m a k e l a a r d i j  b v

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

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

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

WERKSCHOENEN

Schoenen Mooi Rooi.indd   1 2/23/2012   10:23:18 AM

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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opening zaterdag  3 maart  

Showroom UwVeranda 
Europalaan 81, 

5481 JD, Schijndel, 
tel: 073 - 7515070

vanaf 09.30 uur

openingstijden: 

Iedere vrijdag: 
van 17.30 tot 20.30 uur.

 
Iedere zaterdag: 

van 09.30 tot 16.00 uur. 

maandag t/m donderdag
 op afspraak. 

uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...

Curioso en basisscholen onderstrepen het belang van Kunst en Cultuur

Hoe belangrijk is Kunst en Cultuur 
voor de jeugd en wat doet het met 
de hersenen? Het zijn prangende 
vragen, waarvoor op dit moment 
naar antwoorden wordt gezocht. 
Er loopt een wetenschappelijk on-
derzoek naar de invloed van Kunst 
en Cultuur op schooljeugd van 
jong tot ouder. Fieke Barten van 
Curioso volgt het met grote inte-
resse. Zelf weet ze al hoe belang-
rijk het voor de kinderen is. Ze 
staat in nauw contact met de ba-
sisscholen om hen ieder jaar een 
educatief kunstzinnig en creatief 
programma aan te bieden waar de 
leerlingen veel van opsteken.

De uit Sint-Michielsgestel afkom-
stige Fieke Barten is sinds iets meer 
dan een jaar de opvolgster van In-
grid Vissers. Curioso, oftewel de 

Marktplaats voor cultuureducatie, 
is een mediair tussen het aanbod 
van cultuur en de vraag ernaar van 
basisscholen. Fieke: “In eerste in-
stantie richtten we ons alleen op 
de basisscholen, maar de gemeen-
te is nu ook voor het zogenaamde 
plusmodel. Dat houdt in dat we 
het nog breder willen gaan  trek-
ken. Buitenschoolse opvang, peu-
terspeelzalen en kinderdagverblij-
ven, Odendael, maar ook bedrijven 
kunnen daartoe gaan behoren. 
Lokaal gezien bieden we culturele 
educatie en dat proberen we dus 
uit te breiden. Kunst en Cultuur is 
in ieder geval ontzettend belang-
rijk. Het onderzoek dat nu loopt 
heet: Cultuur in de Spiegel. Het 
is een doorlopende leerlijn vanaf 
groep 1. De kinderen krijgen input 
en uit deze pilot moet gaan blijken 

wat het effect is. Uit hersenonder-
zoek, wat daarnaast ook gebeurd, 
is in ieder geval gebleken dat als 
kinderen met deze onderwerpen 
bezig zijn, ze zowel de linker- als 
de rechterhersenhelft stimuleren. 
Interesse en talent spelen natuurlijk 
een rol, maar zo geef je de talenten 
van een kind wel sneller een kans.”

Alice in Wonderland
Vorig jaar was het cultuureducatie-
ve programma, wat scholen kregen 
voorgeschoteld vanuit de Kunstba-
lie, gespitst op beeldende kunst. 
Dit jaar is dat theater en volgend 
jaar staan film, video en media cen-
traal. Het landelijke theaterproject 
Alice in Wonderland sluit naad-
loos aan bij het thema van deze 
jaargang. Vandaar dat Curioso er 
volop aandacht aan gaat beste-

den. Alice in Wonderland wordt in 
de zomer van dit jaar opgevoerd 
op het buitenpodium van Mariën-
dael. Lokale verenigingen zorgen 
voor de acteurs, de muziekaspec-
ten, de kleding enzovoorts. Samen 
proberen ze er een onvergetelijke 
voorstelling van te maken. Als het 
aan de Marktplaats ligt krijgen de 
kinderen van de basisscholen de 
kans om een kijkje te nemen in de 
keuken van het theater. “Er zijn al 
ontzettend veel ideeën, die molen 
draait volop. De kinderen mogen 
niet alleen zien hoe het theater – 
zoals o.a. het licht en het geluid 
– in elkaar zit, maar ook mogen 
ze leuke dingen doen rondom het 
thema  Alice in Wonderland. Dan 
kun je denken aan een high-tea, 
een levensgroot schaakspel, expo-
sities in etalages en allerlei work-
shops”, legt Fieke enthousiast uit.

Gemeente denkt goed mee
Juridisch gezien valt Curioso onder 
MiK. Een overkoepelende instantie 
die zich bezig houdt met kunstedu-
catie. De gemeenten Veghel, Sint-
Oedenrode, Sint-Michielsgestel, 
Vught en Boxtel/Haaren werken 
vaak samen aan gezamenlijke pro-
jecten. Door bezuinigingen wordt 

steeds meer naar regionalisering 
gezocht. Dat zal wel moeten, want 
in 2013 stopt de cofinanciering van 
de Provincie en zullen de gemeen-
ten het zelf moeten rooien. Ook ge-
meente Sint-Oedenrode zal moeten 
kijken hoeveel geld ze wil besteden 
aan dergelijke kunsteducatieve pro-
jecten. Fieke is positief gestemd. 

“De gemeente denkt nu al heel 
goed mee over hoe eventuele ga-
ten straks ingevuld kunnen worden. 
Daarom lopen er al veel gesprekken 
met het onderwijs om bijvoorbeeld 
leraren bij te scholen op gebied van 
Kunst en Cultuur. Dat komt de kin-
deren ontzettend ten goede en daar 
draait het tenslotte om.”

Niet in bed, maar op straat
Een goed voorbeeld van een cultu-
reel erfgoedproject wat al jaren via 
Curioso en de basisscholen draait 
is het Koster Brock project. “Zo le-
ren de kinderen niet in bed uit een 
boekje, maar gaan ze de straat op 
en krijgen ze meer binding met 
het eigen dorp”, motiveert Fieke. 
“Samen met Erfgoed Brabant zijn 
we bezig met Ahrend. Het bedrijf 
werkt ook al mee met het Koster 
Brock project door de oude smede-
rij van Van de Kamp beschikbaar te 
stellen. Nu is er het idee om kinde-
ren van groep 8 tevens de fabriek 
te laten zien om zo dingen bij te 
brengen op het gebied van indus-
trialisatie en duurzaamheid. Ahrend 
loopt voor op dat gebied, dus voor 
de leerlingen is het erg interessant.”

Curioso heeft genoeg plannen 

voor nu en de toekomst. Maar ook 
de basisscholen onderstrepen het 
belang van gedegen opvoeding op 
kunstzinnig en cultureel vlak door 
bijvoorbeeld het organiseren van 
theaterdagen binnen de eigen mu-
ren. Belangrijk, het zou natuurlijk 
jammer zijn als het talent van een 
kind verloren gaat.

“ZO GEEF JE DE TALENTEN VAN EEN 
KIND SNELLER EEN KANS”



Woensdag 29 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe10 Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 21 februari tot en met 27 februari 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente in-
gekomen:
- van Scouting Rooi voor het organiseren van de nationale Scoutingdag op 10 maart 2012 in de kiosk op de 
Markt te Sint-Oedenrode.
- van dhr. R. Verhagen voor het organiseren van een straatfeest op 14 april 2012 in de Bernardstraat te Sint-Oedenrode
- van dhr. B. ten Broeke voor het organiseren van een besloten feest op 21 april 2012 in een tent aan de 
Sonseweg 17 te Nijnsel.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - aan Stichting Sportevent Son voor het inrichten van een gelegenheidscamping van 25 tot en met 27 mei 
2012 aan de Rooiseweg te Sint-Oedenrode ten behoeve van het Sportevent in Son.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
 - van TWC Dommeldal voor het organiseren van een veldtoertocht op 11 maart 2012 in de gemeente Sint-
Oedenrode.

 Melding meerjarenvergunning 
 - van Oudervereniging Odaschool voor het organiseren van een sprookjesfeest op 14 juni 2012 in het park 
bij kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Donkerblauwe langwerpig damesportemonnee
- Zilverkleurige broche met gekleurde steentjes
- Zwarte damesportemonnee met bovenknip
- Felrode Adidas vest
- Oorbel goud/zilver met steentjes
- Black berry mobiel
- I phone-apple witte achterkant in zwart hoesje
- Zwarte meisjesjas met bontkraag merk Arma
- Paarse dames portemonnee
- Beige meisjesjas capuchon met bont merk Moscow
- Trolly/rugzak groen met rode stukken inh heuptasje/portefeuille/sleutels
- Zwarte lange damesjas merk Mexx maat 38/40

Gevonden voorwerpen
- Witte vlaggemast

Gevonden voorwerpen uit de tent met carnaval Jassen/handschoenen/
sjawls/sleutels/diversen U kunt hiervoor binnenlopen gedurende onze 
openingstijden. 
Voor fietsen die met carnaval zijn blijven staan kunt u terecht bij de ge-
meente werf

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 1 maart en vrijdag 2 maart
- Buurtvereniging Vressel; container donderdag de hele dag en vrijdag 
tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. de Vresselse Hut;

Zaterdag 3 maart
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin 
van 10.00 tot 12.00 uur;
- Buurtvereniging Heikant, container aan de Gerbrandystraat of 
Dreesstraat tussen 09.00 en 13.00 uur

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

Inzameling wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval op vrijdag 2 
maart

Sjors Sportief sportmiddag 14 maart a.s.

Op woensdag 14 maart organi-
seert Sjors Sportief samen met de 
gemeente Sint-Oedenrode een 
sportmiddag. Deze middag is voor 
de leerlingen in de groepen 3, 4, 5 
voor basisscholen in de gemeen-
te. De sportmiddag vindt plaats in 

sportzaal de Kienehoef. We gaan 
deze middag gezellig sporten en 
bewegen. Inschrijven voor het 
evenement gaat via de website 
van Sjors Sportief 
www.sjorssportief.nl.

De gemeente Sint-Oedenrode is 
sinds juni 2011 begonnen met 
het sportstimuleringsproject Sjors 
Sportief. In het najaar van 2011 
hebben de leerlingen van groep 
6, 7 en 8 dit traject al doorlopen. 
In april 2012 zijn de leerlingen van 
groep 3, 4 en 5 aan de beurt. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid komt 
er een Sjors Sportief sportmiddag. 
Een gezellige, sportieve en vrolijke 
middag om samen met Sjors Spor-
tief te sporten. 

Wie weet krijg je na het bewe-
gen nog meer zin om te sporten? 
Dan kun je je op deze middag 
inschrijven voor nieuwe kennis-
makingscursussen. Dus kijk van 
te voren of je mee wilt doen aan 
kennismakingscursussen en of dit 
mag van je ouders! De kennisma-
kingscursussen starten in april en 
eindigen eind juni. Je mag ook je 
ouders of andere familie of vrien-
den meenemen. Het enige wat je 
hoeft te doen is je in te schrijven 
via de website van Sjors Sportief. 
Meer informatie is te vinden op de 
website.

Schrijf je snel in, want het is al op 
14 maart!

Verdere vereenvoudiging en versoepeling van het 
welstandsbeleid
In de welstandsnota ligt vast hoe 
de welstandstoets wordt uitge-
voerd. Vanaf 1 januari 2010 geldt 
de nieuwe welstandsnota, waarin 
de welstandstoets is vereenvou-
digd. Ook zijn daarin bepaalde 
situaties welstandsvrij gemaakt.

Om de welstandstoets nog een-
voudiger te maken heeft de ge-
meenteraad pas objectcriteria 
vastgesteld. Dit zijn duidelijke 
richtlijnen voor een aantal vergun-
ningplichtige standaard-bouwwer-
ken bij woningen. De objectcriteria 
kunt u vinden op de gemeentelijke 
website www.sint-oedenrode.nl

- Past het bouwplan binnen deze 
richtlijnen? Dan is het bouwplan 
voor welstand akkoord. 

- Past het bouwwerk niet binnen 
deze richtlijnen? Dan zal de wel-
standscommissie moeten beoorde-
len of het voldoet aan de criteria 
uit de welstandsnota.

Bouwwerken op het achtererf zijn 
vaak al welstandsvrij of vergun-
ningsvrij. Daarom hebben de ob-
jectcriteria alleen betrekking op 
bouwwerken die naar de voor-
kant zijn gericht. Het gaat daarbij 
om aan- en uitbouwen, erkers, 
bijgebouwen, overkappingen, 
dakkapellen, dakopbouwen, erf-
afscheidingen en kozijn- of gevel-
wijzigingen. Hebt u een dergelijk 
bouwplan? Kijk dan eerst of dit 
past binnen de objectcriteria. 

Naast het vaststellen van deze 

richtlijnen heeft de gemeenteraad 
besloten om een proefproject te 
starten. Dit proefproject houdt 
in dat de wijk Kienehoef vanaf 
1 maart 2012 voor één jaar wel-
standsvrij zal zijn. Dus; vraagt u 
tijdens de proefperiode een ver-
gunning aan voor een bouwplan 
in de wijk Kienehoef? Dan zal de 
gemeente het bouwplan niet toet-
sen of het voldoet aan de redelijke 
eisen van welstand. Na een jaar 
kijken we of het werkt en of zich 
dan geen ongewenste ontwikke-
lingen voordoen.

Meer informatie kunt u vinden op 
onze website www.sint-oedenrode.nl.
Wilt u een verdere uitleg krijgen? 
Dan kunt een u bellen met
 (0413) 481 911

Raadsvergadering verschoven van 1 maart naar 
15 maart 2012
Volgens het vergaderschema zou 
op 1 maart a.s. de raadsvergade-
ring plaatsvinden. In verband met 
de extra ingelaste vergadering van 

de Voorbereidingscommissie over 
het bestemmingsplan Buitenge-
bied, zal de aanvankelijk op 1 maart 
a.s. geplande de raadsvergadering 

worden gehouden op donderdag 
15 maart 2012. De agenda van 
deze vergadering wordt volgende 
week gepubliceerd.

Grote schoonmaakdag zaterdag 
10 maart in Sint-Oedenrode
De Wildbeheereenheid Midden Bra-
bant organiseert in samenwerking 
met de gemeente Sint-Oedenrode 
op zaterdag 10 maart a.s. weer 
een schoonmaakdag. Op die dag 
steken de bewoners van Sint-Oe-
denrode hun handen uit de mou-
wen voor hun eigen leefomgeving. 
Deze schoonmaakdag wordt in heel 
Nederland georganiseerd en is een 
initiatief van de stichting Nederland 
Schoon in samenwerking met het 
ministerie van VROM. Gemeenten 
en andere organisaties die actief zijn 
in de strijd tegen zwerfafval, hebben 
zich aangesloten en hun eigen op-
schoonactie op deze dag gepland. 

De activiteiten in Sint-Oedenrode 
starten om 9.15 uur op het bur-

gemeester Wernerplein ( vóór het 
gemeentehuis).
Het programma voor de Op-
schoondag in de gemeente Sint-
Oedenrode ziet er als volgt uit:
09.15 uur Verzamelen deelnemers 
opschoonactie op het Burgemees-
ter Wernerplein
09.20 uur Welkomstwoord en 
opening door wethouder Dekkers
09.30 uur Startsein opschoonactie
12.00 uur Afsluiting opschoonactie 
op het Burgemeester Wernerplein 

Aanmelden
Omdat wij graag willen weten 
of u op zaterdag 10 maart aan 
deze actie mee wilt doen, vra-
gen wij u om u aan te melden via 
w.vanderlinden7@chello.nl

Koopzondagen 2012
Op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders aan de Ondernemersvereniging Rooi 
2000 ontheffing verleend voor 6 koopzondagen in 2012.

25-03-2012 Mooi Rooi
24-06-2012 Jaarmarkt
16-09-2012 Mooi Rooi

18-11-2012 Koopzondag
09-12-2012    Winterbraderie
23-12-2012   Koopzondag
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Procedures
Ter inzage en informatie

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

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

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

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge- 
 richt;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage
Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na 
de datum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:
- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen  Omschrijving
Lieshoutseweg 66 a 5491 RR  15-02-2012 Verbouwen en heroprichten woning
Hoogstraat 80 a  5492 VW 13-02-2012 Plaatsen dakkapel 
Jkr. M. v. Gerwenlaan 36 5492 GE  09-02-2012 Bouwen garage
Lieshoutsedijk 10  5491 SN  13-02-2012 Slopen 2 bijgebouwen
Geelgors 18  5492 PN  10-02-2012 Aanbouwen veranda
Eversestraat 57  5491 SR  13-02-2012 Slopen asbest uit dak ligboxenstal en schuur
Baars 2   5491 XS  13-02-2012 Plaatsen raamkozijn voorgevel boerderij
Boskantseweg 41  5492 BV  03-02-2012 Bouwen wasboxen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving.

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Eerschotsestraat 42 5491 AD  16-02-2012 Verbouwen garage/hobbyruimte
Jekschotseweg 4  5491 RB  22-02-2012 Kappen van 1 eik
Schout van Peellandlaan 3 5492 HC  22-02-2012 Kappen van 1 den
Broekdijk 11  5492 TV  22-02-2012 Kappen van 1 kastanjeboom
Borchmolendijk 22 5492 AK  23-02-2012 Uitbreiden tuinberging
Sluitappel 77  5491 TS  23-02-2012 Aanbrengen lichtreclame
Kofferen 23  5492 BL  27-02-2012 Wijzigen voorgevel
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Omschrijving
Damianenweg 1a  5491 TJ  Wijzigen van luchtwasser en dierbezetting, act. milieu
Bus 16   5492 SL  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Bobbenagelseweg 3 5491 VL  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Everse-Bergen 2  5491 SP  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Hoogstraat 29  5492 VT  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Hoogstraat 75  5492 VV I ntrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Mosbulten 16  5491 PH  Intrekking omgevingsverg. voor houden van varkens
Nieuwstraat 36  5491 VD  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Ollandseweg 156  5491 XC  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Rooise Heide 4  5492 TG  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Rijsingen 13  5491 VK  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Vernhout 11  5492 VN  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Vresselseweg 36  5491 PD  Intrekking omgevingsverg. voor houden van dieren
Bij een aantal van bovenstaande bedrijven waar sprake is van een intrekking kunnen nog overige bedrijfsactiviteiten 
plaatsvinden.
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 1 maart 2012 
ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Bikkelkampen 8 5491 SM  Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Vresselseweg 6 5491 PC  Veranderen van kampeerboerderij/ groepsaccomodatie ingevolge het Besluit 
    algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een kapvergunning hebben verleend voor het vellen van: 30 populie-
ren (18,7 are) staande op perceel sectie N nummer 174 (ged.) aan de Nijnselseweg nabij nummer 26 te Sint-Oedenrode. 
De vergunning is verleend onder voorwaarde van herplant. (verzenddatum 23 februari 2012)
Hierop is procedure 3 van toepassing.

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

kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Autospiegels vernield tijdens carnaval
Tijdens de carnaval zijn er tientallen autospiegels vernield aan de Rijc-
kevorsel van Kessellaan en de Koninginnelaan. Dit is vooral gebeurd 
tijdens de nachten van zondag op maandag en van maandag op dins-
dag. Mocht er iemand iets hebben gezien, meld het dan bij de politie. 
Tel: 0900-8844

Denkt u mee over de toekomst van de gemeente?
Samen met inwoners van Sint-Oe-
denrode, leden van de gemeen-
teraad en medewerkers van de 
gemeente is een visiedocument 
samengesteld en vastgesteld: 'De 
Rooise Draad'. In dit visiedocu-
ment zijn de lijnen uitgezet voor 
beleid van 2005 tot 2020, zodat 
in de toekomst de juiste beslissin-
gen worden genomen. Want, een 
slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid!

Maar zitten we nog wel op de 
juiste koers? Die vraag stelt de 
gemeenteraad zich en niet zonder 
reden. Er spelen allerlei ontwikke-
lingen, waar ook Sint-Oedenrode 

mee te maken heeft of krijgt. 

Om goed voorbereid te zijn op 
deze wellicht veranderde toekomst 
wil de gemeente kijken of we met 
de huidige visie op koers liggen. 
Het kan ook zijn dat we misschien 
(enigszins) van koers moeten wij-
zigen. 

De gemeente Sint-Oedenrode, dat 
bent u! 
Het gaat dus ook over úw toekom-
stige woon- , werk- en leefomge-
ving. Het gaat wel om de hoofd-
lijnen, ofwel strategisch niveau. 
Niet dus om die stoeptegel of hon-
denpoep, maar om grote thema’s 

zoals woningbouw, leefbaarheid 
of economie. Kunt u denken op 
strategisch niveau en bent u bereid 
er enige tijd in te steken om met 
ons mee te denken? Meldt u dan 
vóór 4 maart aanstaande aan via 
herijkingvisie@sint-oedenrode.nl. 
We zoeken naar vijf tot tien perso-
nen én ook een goede balans tus-
sen de partijen en deelnemers. Zo 
zorgen we ervoor dat we de visie 
vanuit verschillende invalshoeken 
opnieuw bekijken of herijken.  

Onze visie kunt u vinden op de 
website van de gemeente Sint-Oe-
denrode, onder informatie - bestuur 
en organisatie -gemeenteraad.

Uit met ouders
Alcohol en jongeren zijn veel be-
sproken onderwerpen. Er verschij-
nen ook regelmatig berichten over 
uitgaansdrugs en uitgaansgeweld. 
Aan welke gevaren staan tieners 
bij het uitgaan bloot? En hoe reëel 
is de bezorgdheid van ouders? Ob-
jectieve informatie en een kijkje ter 
plekke geven een duidelijk beeld.

De gemeente heeft het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) gevraagd 
om in samenwerking met onder-
staande cafés, politie, GGD, No-
vadic-Kentron en jongerenwerk 

Salus “Uit met Ouders” te organi-
seren in Sint-Oedenrode. ‘Uit met 
Ouders’ is een actie om ouders van 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 
en met 17 jaar  te informeren over 
verschillende aspecten van uitgaan 
in Sint-Oedenrode.
Wilt u weten waar tieners tijdens 
het uitgaan verblijven en waar 
zij tegen aan kunnen lopen? Ga 
dan mee met ‘Uit met Ouders’ 
in Sint-Oedenrode op woensdag 
21 maart aanstaande van 19.00 
tot 22.00 uur, start gemeentehuis 
Sint-Oedenrode.

Na een korte inleiding gaan we 
naar het uitgaansgebied. Daar be-
zoeken ouders in groepen verschil-
lende cafés. In elk café wordt een 
korte presentatie gegeven over de 
thema’s:
•‘Alcohol en jongeren’ door de 
GGD, Café van Ouds 
•‘Drugs en jongeren’ door Nova-
dic Kentron, Mariëndael
•‘Uitgaan en Veiligheid’ door Poli-
tie en portier, Café ‘t Pumpke      
•Vertoning van de film “Bezo-
pen”, jongerencentrum De Werf 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in ‘Uit met Ou-
ders’ en heeft u een zoon/dochter 
die op stap gaat of binnenkort mis-
schien op stap zal gaan. Dan kunt u 
zich tot uiterlijk 16 maart 2012 aan-

melden. U doet dit door een email te 
sturen naar info@cjggeeftantwoord.
nl met uw contactgegevens en het 
aantal personen. Ook kunt u bellen 
naar 0800 – 254 00 00. Hier kunt u 
ook terecht voor eventuele vragen.
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Te koop/Te huur

   
Waar leefden deze zusters en wordt er iemand herkend op deze foto?

Weet u antwoord op deze vragen? Bel dan naar 0413-479322, stuur een mailtje naar 
redactie@demooirooikrant.nl of loop eens binnen op ons kantoor aan de Heuvel 17 in Sint-Oedenrode.

Oplossing week 8
Op de foto uit de krant van woensdag 22 februari, die gemaakt is 
op de klompenbeurs in Rooi, staat een bekende van me. De mid-
delste man met sigaar is Harrie van Laarhoven uit de Vleut  (Best) 
van de Gebr. v. Laarhoven. Ik herkende de man meteen. Ik heb er 
zelf een paar jaar gewerkt.  
Harry Sanders uit Boskant.

Ik herken mijn vader op de foto, Lin Asveld. Het is de man in het 
midden. Hij was klompenmaker bij Van de Laar. 
Inzender: Antoon Asveld

De man links op de foto is Wim van Hastenberg: zoon van Hannes van Hastenberg uit Liempde. Hij stamt uit 
een echte klompenmakersfamilie geboren en getogen in Boskant.
Afz. Ad van Hastenberg 

Even een antwoord op de foto van vorige week in DeMooiRooiKrant. De eerste persoon links is mijn broer 
Wim van Hastenberg geboren in Rooi. En de tweede is Willem van Houtum uit Liempde. De derde persoon 
kennen wij niet 
Groetjes Riek Prinsen 

Historische beelden
FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
Koopjeshoek:
Diverse woon accessoires  vanaf 
€ 1,00 tot € 5,00
Tuincentrum Krans
--------------------------------------
KAARSEN!!! voor huwelijk, com-
munie doop, uitvaart, jubileum e.a.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
BEDRUKKINGEN: laat uw (sport)
kleding bedrukken, vanaf € 7,98.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Uitnodigingen, bedankkaartjes, 
geboortekaartjes.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
ERKENDE OFFICIËLE PASFOTO’S.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Uw vijvervissen hebben weer honger.
Groot assortiment visvoer van het 
eigen huismerk
Tuincentrum Krans
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie! 
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Pasen en 1e week meivakantie nog 
vrij voor EUR 625,00 per week.
Andere periode’s op aanvraag. 
Tel. 06-53231903
Info@robbescheuten.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl.
--------------------------------------

Dieren

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

Cursussen/workshops

Percussie-Mozaïek- Glaskralen-
Schilderen-Masker. Anjo Brohm 
0413-473588
www.atelierdemuze.nl
--------------------------------------
Neem jij tijd voor jezelf?
Kijk voor meer info over yoga en 
massage
op www.de-bodhiboom.nl  of 
bel:06-52 21 36 52.
--------------------------------------

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

Personeel

Aspergestekers gevraagd.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met: 
Toon Vervoort  06-51310576 
Vervoort asperges te Sint-Oedenrode
--------------------------------------

5-Daagse KBO reis naar Friesland 
Verblijf in Hotel Gaasterland*** 
in Rijs, Gaasterland, Friesland.       
Het hotel beschikt over een lift. 
Vervoer per comfortabele tou-
ringcar van Van Hoof Reizen met 
vriendelijke chauffeur/reisleider 
Hein Bos.

Maandag: Op de heenreis brengen 
we een bezoek aan het Nationaal 
Park ‘De Weerribben’.Na de lunch 
in Ossenzijl bij restaurant de Kluft, 
gaan we aan boord bij Tiemen 
Vaartjes. De ervaren schipper ver-
telt u tijdens de rondvaart uitvoerig 
over het beste dekriet van Europa.
Dinsdag: We bezoeken vandaag 
het Douwe Egberts Museum in 
Joure. Hier krijgen we een rond-
leiding door het Johannes Hes-
sel pakhuis en Egbert Douwes 
geboortehuisje. Na het bezoek 

hebben we een heerlijke koffie-
tafel.‘s Middags bezichtigen we 
het Woudagemaal in Lemmer.  ’s 
Avonds hebben we een gezellige 
bowlingavond in het hotel.
Woensdag: Varen we met de veer-
boot over het IJsselmeer naar Enkhui-
zen. In Enkhuizen brengen we een 
bezoek aan het Zuiderzeemuseum.
Donderdag: In Bolsward bezoeken 
we de Berenburg destilleerderij waar 
we ‘us nasjonale slokje’ gaan proe-
ven. Na de lunch brengen we een 
bezoek aan het Schaats-museum in 
Hindeloopen. Daarna gaan we on-
der leiding van een deskundige gids 
een stads-wandeling maken.
Vrijdag: Op de terugreis brengen 
we een bezoek aan de Orchideeën 
Hoeve in Luttelgeest. Als afscheid 
krijgt u een orchidee in cadeau-
verpakking. Ter afsluiting genieten 

we onderweg van een goed ver-
zorgd afscheidsdiner.
Rollators kunnen mee.
Prijs: (exclusief verzekeringen)
€ 429 pp tweepersoonskamer.
€ 469 pp eenpersoonskamer. Het 
aantal eenpersoonskamers is be-
perkt, dus wie het eerst komt!!!
Op 25 februari en 3 maart kunt u 
inschrijven voor de vakantie naar 
Friesland, telkens van 10.00 tot 
11.30 uur in de Ontmoeting van 
Odendaal. Hierbij kunnen per-
soonlijke vragen gesteld worden 
en is er hulp bij het invullen van 
het inschrijfformulier. Bij binnen-
komst krijgt u een nummer voor 
de volgorde van inschrijving.
Volgorde van deelname wordt be-
paalt door overmaken van het af-
gesproken bedrag op de rekening 
van de KBO.

Vakantiesfeer in de keuken
De charme van op vakantie gaan 
is vaak het bijzondere eten. Maar 
er is geen enkele reden waarom 
u die vakantiesfeer niet in uw ei-
gen keuken zou kunnen oproepen. 
Exotische ingrediënten zijn tegen-
woordig alom te koop. En de KBO 

biedt u twee bijzondere workshops 
aan om eens wat andere recepten 
aan uw repertoire toe te voegen. 
Op 6 maart neemt Farkhonda Faiq 
u mee naar het Midden-Oosten 
en op 20 maart kunt u met Wies 
Scheutjens een Italiaanse maaltijd 

koken. Een workshop duurt van 
15.30 tot ongeveer 19.00 uur. De 
kosten zijn € 16,-  / € 18,- inclu-
sief ingrediënten. Aanmelden kan 
bij Corrie van der Heijden, e-mail 
p.vanderheyden1@chello.nl 

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

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

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

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

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

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

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

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Rectificatie:
In het artikel van week 8 ‘biodi-
versiteit in onze tuin’ zijn enkele 
onwaarheden ingeslopen door en-
kele aanpassingen in de tekst. Deze 
zin klopte niet: De natuur terug 

in onze tuinen, zodat ook vogels, 
vlinders en bijen weer terugko-
men. Goed voor de biodiversiteit 
en duurzaamheid. Het moet zijn: 
De natuur terug in onze tuinen, 

zodat ook vogels, vlinders en bijen 
weer terugkomen. Biodiversiteit en 
duurzaamheid.  Ook stond er ‘che-
mische troep’. Dat moet zijn: che-
mische middelen. 

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 
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De Politiek Dichterbij
De redactie wil het plaatselijke en 
regionale nieuws op een open, 
uitnodigende en vriendelijke wijze 
onder uw aandacht brengen. De 
plaatselijke politici mogen daarbij 
niet ontbreken. Ons valt op dat de 
Rooise burger weinig of niets van 
het Rooise raads- of commissielid 
weet. DeMooiRooiKrant geeft in 
de maandelijkse rubriek “De poli-
tiek dichterbij” het woord aan de 
persoon achter het raads- en com-
missielid. De interviews worden af-
genomen op het voor hem of haar 
mooiste plekje in Sint-Oedenrode. 
Wij streven naar een open en aan-
genaam gesprek waarbij op de 
persoon wordt ingezoomd en niet 
op politieke standpunten.

Deze keer in de Politiek Dichter-
bij: Freek Glorius (VVD)

Waarom heb je het bankje aan het 
Hooibeemdenpad in Nijnsel geko-
zen als favoriete plek?
“Op zondagochtend gaan mijn 
vrouw Marloes en ik vaak wan-
delen met de kinderen. Daarom 
wil ik ook graag dat de kinderen 
mee op de foto gaan. We wonen 
in de Margrietstraat en binnen een 
paar passen staan we in de natuur. 
Meestal maken we dan een wan-
deltocht van ongeveer een uur. 

Daar maken we een echt avontuur 
van. Vogels, krokodillen, koeien, 
alles komen we tegen, haha. Dat 
vinden ze fantastisch!”

Ben je een echte Rooienaar?
“Ik ben wel in Rooi geboren, maar 

op mijn tweede zijn we naar Veg-
hel verhuisd. Daar heb ik ongeveer 
twintig jaar gewoond. Na wat om-
zwervingen ben ik met Marloes op 
zoek gegaan naar een huis. Een 
aantal maanden zijn we iedere 
zondag op pad geweest om te kij-
ken in welk dorp we graag wilden 
wonen. Natuurlijk kon er maar één 
de winnaar zijn: Sint-Oedenrode!

Hoe lang ben je al politiek actief? 
En altijd al voor de VVD?
“Pal voor de dood van Fortuyn 
ben ik lid geworden van de VVD. 
Dat had zeker te maken met de 
komst van de LPF. Zij schreeuwden 
vooral zonder inhoud en daar heb 
ik een hekel aan. Met oplossingen 
komen en verbinden moet een 
drijfveer zijn, daarom koos ik voor 
de VVD. Begin 2005 werd ik bena-
derd door Harrie Bekkers voor een 
politieke bijeenkomst van de VVD. 
Plots was ik secretaris en ook toen 
Dekkers me vroeg voor de raad 
heb ik dat meteen gedaan.”

Wie is je politieke voorbeeld en 
waarom?
“Ik heb er twee, maar ik denk 
dat een combinatie van beide het 
beste is. Het zijn René Dekkers en 
Gerrit Zalm. René is een geweldige 
man. Hij is een natuurtalent met 

een bijzonder oog voor samen-
werking. Daarbij maakt hij alles 
logisch en begrijpelijk. Ik heb veel 
van hem geleerd. Zalm heeft een 
goede inhoud, gecombineerd met 
een positieve levensattitude. Dat 
past wel bij mij.”

Wat doe je voor werk?
“Ik zal het zo eenvoudig mogelijk 
proberen uit te leggen. Ik werk al 
12 jaar bij G2speech in Nuenen. 
Het was mijn eerste baan na mijn 
studie. We implementeren inno-
vatieve ICT-oplossingen voor de 
zorg, zoals bijv. spraaktechnolo-
gie.  Zo worden gegevens van pa-
tiënten veel sneller verwerkt. Dat 
werkt mee aan het verkorten van 
de wachtlijsten.”

Je bent ook zeer actief op andere 
gebieden. Kun je een voorbeeld 
noemen?
“Mijn gezin en politiek zijn mijn 
hobby’s, maar daarnaast ben ik al 
een aantal jaar trots lid van Kiwa-

nis Sint-Oedenrode. We zetten ons 
in voor verschillende goede doe-
len. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig 
met het bouwen van een nieuwe 
speeltuin achter basisschool Nijn-
sel. Ook heb ik de Klumpkesrace 
mede georganiseerd. Dat is werke-
lijk prachtig om te doen. Daarnaast 
volg ik nu een VVD masterclass. 
Dat valt niet te onderschatten.  Ik 
moet veel lastige materie lezen en 
reflecties schrijven over o.a. staats-
recht. In mei ben ik er mee klaar 
en houd ik gelukkig weer wat tijd 
over, haha.”

Wat was vroeger je gezinssituatie 
en hoe is die nu?
“Ik heb twee broers. Eentje woont 

er in Almere en eentje in Veghel. 
Ook mijn ouders wonen nog in Veg-
hel. Ik ben inmiddels zeven jaar ge-
trouwd met Marloes en we hebben 
twee kinderen: Puk (5) en Jip (3).”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Wie weet word ik nog wel eens 
burgemeester van Sint-Oedenrode, 
haha! Je weet maar nooit! Ik wil in 
ieder geval zeker politiek actief blij-
ven. Ook zie ik mezelf werkzaam 
zijn als innovator in de gezond-
heidszorg. Verder moet je nooit te 
ver vooruit kijken vind ik. Het enige 
wat ik wel zeker nog ooit wil doen, 
is een boek schrijven. Misschien wel 
een politieke thriller met de kop: ‘de 
Slag om het Buitengebied’, haha.”

“DEKKERS HEEft EEN BIjzoNDER ooG VooR 
SAMENwERKING. DAARBIj MAAKt HIj AllES 
loGIScH EN BEGRIjPElIjK.”

Kinderen speciaal onderwijs ook zeer welkom

Zevensprong 2012: Striphelden gezocht!!

Op 3-4-5 en 6 juli 2012 organiseert 
Stichting de Zevensprong alweer 
voor de 26ste keer een kinderva-
kantieweek voor alle kinderen van 
groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. 
De afgelopen jaren deden er ruim 
300 kinderen mee van zowel het 

basis- als het speciaal onderwijs. 
De kerngroep is reeds begonnen 
met de organisatie om ervoor te 
zorgen dat ook dit jaar weer een 
groot succes wordt. Het thema 
van dit jaar is Striphelden gezocht! 

Speciaal onderwijs
Helaas is het voor ons als organisa-
tie niet meer mogelijk om kinderen 
op speciaal onderwijs buiten Sint-
Oedenrode via de gemeente te be-
naderen. Heeft u als ouder een kind 
op het speciaal onderwijs, dan ont-
vangt u dit jaar geen brief. Wij ho-
pen dat berichtgeving in de lokale 

pers als deze voldoende is om u te 
bereiken. Voor kinderen die niet in 
Sint-Oedenrode op school zitten, 
kunt u via e-mail, zevensprong@
xs4all.nl een inschrijfformulier aan-
vragen. Ook met vragen kunt u zich 
altijd wenden tot dit e-mailadres. 
Wij zullen u dan z.s.m. de informa-
tie en formulieren doen toekomen.

Leiding
De kerngroep is nog op zoek naar 
ca. 15 vrijwilligers die tijdens de 
week een groepje kinderen wil be-
geleiden. Ben jij in deze week be-
schikbaar en vind je het leuk om 

met kinderen bezig te zijn, geef je 
dan op via zevensprong@xs4all.nl.

Inschrijfavond
Op dinsdagavond 17 april vindt 
de inschrijfavond plaats van 19.30 
tot 20.00 uur in Cultureel Centrum 
Mariendael. Kinderen op het regu-
liere onderwijs in Sint-Oedenrode 
ontvangen de inschrijfformulieren 
begin april via school. 
Voor meer informatie verwijzen wij 
ook graag naar de website van de 
Zevensprong: www.zeven-sprong.nl. 
Op de website is het inschrijfformu-
lier binnenkort ook te downloaden.

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

De hele maand maart:
Voor iedere klant een mooi geschenk 

en iets lekkers bij de koffie!

Kapsalon Unique 
bestaat 1 jaar!!

Lips Kehrens Snoeks

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

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Kofferen 22,
5492 BN Sint Oedenrode.

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

Uw skikleding
weer als nieuw !

Met 
persoonlijke
aandacht en

deskundig 
advies

lid van:
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Sterker nog, logistiek gezien zat 
het geheel logischer in elkaar dan 
vorig jaar.

Op zoek naar dat ene mooie boek, 
raakten de mensen niet verdwaald 
in het onbekende gebouw. Hoe-
wel de ingang krapper was dan 

vorig jaar bood het pand voor de 
rest meer ruimte. Het enige na-
deel ten opzichte van het Fioretti 
College was dat het minder toe-
gankelijk bleek voor minder vali-
den. Enkele boeken en de gehele 
platencollectie bevonden zich na-
melijk op de bovenste verdieping, 
die niet bereikbaar was per lift. 
Ook de organisatie beschouwde 
dat als enige minpuntje. 

In totaal sjouwden de vrijwilligers 
vorige week zo’n 1200 dozen vol 
boeken en platen het gebouw bin-
nen die ingedeeld waren in 27 cate-
gorieën. Van humor tot streekroman 
en van geschiedenis tot kunst. De 
platen en boeken voor de bovenste 
verdieping werden zelfs aangereikt 
via een hoogwerker, omdat de pal-
lets het gebouw  niet inkonden. Dat 
had nog aardig wat voeten in de 
aarde, maar het werd er toch goed 
vanaf gebracht. Op zaterdagoch-
tend stonden zo’n kleine 300 men-
sen klaar om aan te vallen. Zoals ie-
der jaar zijn de echte koopjesjagers 
er als eerste bij. Op zowel zaterdag 
als zondag was het een drukte van 
belang. De Rooise boeken- en pla-
tenbeurs blijft voor veel mensen een 
vast agendapunt. Beetje bij beetje 
werden de dozen leeggeplukt. 

Al het geld wat ieder jaar door 
deze beurs wordt opgehaald, komt 
ten goede aan Stichting Behoud 
Martinuskerk. Toevallig of niet, af-
gelopen zondag bracht de EO een 
bezoekje aan Sint-Oedenrode. De 
zender zond vanuit de Martinus-
kerk een hele mis live uit. Zo kon 
heel Nederland zien waar de boe-
ken- en platenbeurs goed voor is. 
De Martinuskerk zag er goed uit 
op tv.

Vervolg voorpagina

Boeken- en platenbeurs

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het strakke 
van nu en 
het warme 
van vroeger

De ideale 
thuiswerk-plek

TELECOM
MMMMM MMMMMMMMMMMM MMM MM MMMMMMMMM 
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Dig i totaa l
Heuvel  20
5492AD S int-Oedenrode

GRATIS
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SMMMMM MMM MM MMMM MMMM SSSS MMMMMMMMMMMMMS
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0413-473567
info@dig i totaa l . com
w w w.dig i totaa l . com

Ma~Do:  09:00  tot  18:00
Vr :  09 :00  tot  21:00
Za:  09 :00  tot  17:00

D IGITOTAAL ,  EEN DUIDEL I JK  VERHAAL

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l
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Cellulite weg 
en Centimeters verliezen!
Kom naar Body Result en doe de Vacustep!

Want het is weer zo voorjaar 
en dan willen we er allemaal 

weer goed uitzien!

Start nu en betaal
 

€ 175,00 

in plaats van € 200,00 
voor 20x Vacustep.

(geldig in februari en maart 2012)

Maak een vrijblijvende afspraak 
en informeer naar de mogelijkheden. 

Bosseweg 7c                                                        
5682 BA in Best 
Tel: 0499 – 37 97 87  

                                             

Mgr. Bekkersplein 4
5491 EB  St. Oedenrode

Tel: 0413 – 87 00 48

www.bodyresult.nl 

tegen inlevering 
van deze bon

advertorial

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

t/m 3 maart 
15 % 

KORTING 
op de nieuwe collectie
m.u.v. basiscollectie 

en accessoires

ÓÓK 15 % 
EXTRA KORTING 

OP DE SALE!!

Switch Fashion viert jubileum met klanten

Proost! Switch Fashion bestaat 
deze week twee jaar en dat laat 
de hippe kledingzaak niet onop-
gemerkt voorbijgaan. Afgelopen 
maandag hadden ze een speci-
ale VIP koopavond voor de vaste 
klanten, die ze sowieso regelmatig 
in de watten leggen. De rest van 
deze week loopt er een aantrekke-
lijke actie bij Switch. Op de gehele 
nieuwe voorjaarscollectie ontvan-
gen klanten 15% korting. Op de 
wintercollectie nog eens 15% ex-
tra korting boven op de sale. Dat 
geeft aan dat het echt feest is!

De afgelopen twee jaar heeft de 
dorpse winkel met stadse allure 

een flinke schare ‘fans’ om zich 
heen verzameld. Niet alleen kle-
dingliefhebbers uit Rooi, maar 
vooral ook van daarbuiten. Vooral 
nu de nieuwe webshop aanslaat 
wordt die kring alleen maar uitge-
breid. Er wordt nu zelfs regelmatig 
kleding verkocht aan klanten in de 
randstad, die naar iets specifieks op 
zoek zijn. Een gedeelte van de col-
lectie staat op www.switchfashion.
nl. Er zijn ook veel mensen die op 
internet kijken wat er binnen is en 
daarna naar de winkel komen om 
gezellig te shoppen.

Met de sfeer zit het wel goed bij 
Switch Fashion. Niet voor niets 

is het personeel een vaste groep 
dames die er al vanaf het begin 
werkt. Ook maandag hing er een 
ontspannen en opgetogen sfeer. 
Klanten keken rustig rond, kregen 
een glaasje champagne en iets 
lekkers, pasten wat aan en luis-
terden naar de adviezen van het 
personeel. Voor de dames is op dit 
moment goud en zilver erg in de 
mode, kortom veel ‘bling-bling’. 
Maar ook fel roze op fel groen of 
fel blauw mag deze zomer. Merken 
als Esqualo, Supertrash en binnen-
kort Josh V. trekken veel publiek. 
Moeders en dochters kunnen mak-
kelijk slagen aan het Kofferen.

Ook de mannen kunnen goed sla-
gen bij Switch. Ze vinden er hippe 
kleding voor een zeer betaalbare 
prijs. De collectie spijkerbroeken is 
zeer ruim. Voor de jongere jeugd 
liggen er broeken, maar ook voor 
de wat rijpere man. Een populair 

merk in deze is Antony Morato, 
stijlvol en gunstig voor de porte-
monnee. Daar komen de mannen 
voor. Een mooi horloge of sneakers  
erbij en ze zijn geslaagd. Switch 
heet u van harte welkom om het 
tweejarig bestaan mee te vieren.
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Bakkerij ’t Stoepje: iedere woensdag op Rooise Markt
Bakkerij ’t Stoepje is een landelijk 
opererende bakker die op meer 
dan honderd plaatsen de meest 
overheerlijke broden en lekker-
nijen verkoopt. Veel inwoners van 
Sint-Oedenrode was het opgeval-
len dat sinds kort ook op de Rooi-
se Markt een opvallend gele bak-
kerswagen staat van ’t Stoepje. 
Iedere woensdagochtend dwarrelt 
de geur van lekker vers brood door 
het centrum van Rooi. Het wordt 
hoog tijd om er eens een kijkje te 
gaan namen, want ze hebben heel 
veel lekkers.  

Bram en Greet Koelewijn uit Spaken-
burg reizen al 23 jaar door heel Ne-
derland om brood en andere versna-
peringen aan de man te brengen. Ze 
staan onder andere in Beesd, Hedel, 
Capelle aan de Ijssel en Boxtel. “Het 
Brabantse volk ligt ons erg goed”, 
glimlacht Greet. “Ze zijn altijd erg 

open en zeer vriendelijk. Dat mer-
ken we ook hier in Sint-Oedenrode. 
Steeds meer inwoners weten onze 
kraam te vinden en dat is erg leuk. 
We zien het hier zeker zitten.”

Het brood wat het bakkersduo in 
de kraam heeft liggen is supervers. 
Soms wordt er zelfs op locatie nog 
gebakken. Behalve alle soorten 
broden verkoopt ’t Stoepje nog 
veel meer. Eierkoeken, krentenbol-
len, muffins, puddingbroodjes, al-
lerlei soorten koeken en Woepies. 
Dat is een  overheerlijke lekkernij 
van chocola en kaneel. ’t Stoepje 
heeft meerdere specialiteiten, maar 
de Brabantse worstenbroodjes zijn 
erg bijzonder. Evenals de cake, die 
zeer goed smaakt bij de koffie. 

Bakkerij ’t Stoepje staat iedere 
woensdagochtend op de Markt 
van 08.00 tot 12.30 uur. 

Reclame: de hele maand maart
10 worstenbroodjes voor €6,50 (de lekkerste van Nederland) + 10 witte of tarwepuntjes GRATIS

Elke woensdag een broodsoort voor slechts €1,-             Elke woensdag een koeksoort: 10 voor €5,50

Elke woensdag van 08.00 – 12.30 uur op de Markt in Sint-Oedenrode

advertorial

workshop cinekidStudio MiK-Pieter Brueghel

Kinderen maken eigen mediaproducties
Nieuwsuitzendingen, videoclips, 
tekenfilms of muziek maken en 
deze vervolgens uitzenden, ver-
sturen en delen met andere kinde-
ren, vrienden of ouders. Het kan 
allemaal met CinekidStudio.

Tijdens de workshop leer je teken-
films maken, geluid mixen, mon-
teren en radio maken. Ook ga je 

een ‘stop motion film’ maken met 
ongebruikelijke materialen en een 
tekenfilm waarin je zelf de hoofdrol 
speelt. Tijdens CinekidStudio ga je 
zelf creatief met de computer aan de 
slag en via je eigen studionaam kun 
je overal waar internet is – dus ook 
lekker thuis – aan je film werken. 
Voor wie: Kinderen uit groep 6, 7 en 
8 van de basisschool. Aanvangsda-

tum: Woensdag 29 februari 2012. 
Duur: 8 bijeenkomsten van 2 uur. 
Tijd: 14.30-16.30 uur Prijs: € 69,00. 
Locatie: Pieter Brueghel, Middegaal 
23-25 in Veghel. Docente: Laura 
Nieuwenhuis Voor meer informatie 
of aanmelden kunt je contact opne-
men met MiK-Pieter Brueghel, via 
www.pieterbrueghel.nl of  telefoon-
nummer 0413-365675. 

Tommy Wieringa geeft lezing in Sint-Oedenrode
Op dinsdag 6 maart houdt Tommy 
Wieringa (1967) een lezing in kas-
teel Henkenshage.  Wieringa heeft 
een belangrijk deel van zijn jeugd 
doorgebracht op de Antillen. Hij 
studeerde Geschiedenis in Gro-
ningen en Journalistiek in Utrecht. 
Wieringa heeft zich ontwikkeld tot 
een veelzijdig schrijver.

Wieringa schreef eerder onder an-
dere de romans Alles over Tristan 
(2002), Joe Speedboot (2006) en 
Caesarion (2009).  Ik was nooit in 
Isfahaan (2006) bevat een bunde-
ling van zijn reisverhalen. Wieringa’s 
laatste publicatie Ga niet naar zee ( 
2010) bevat een persoonlijke selec-
tie uit de korte stukken die hij eerder 
schreef. Een belangrijk motief hierin 

is de spagaat tussen stad en land, 
tussen drukte en volmaakte rust. 
Momenteel werkt Wieringa aan 
een nieuwe roman met de werktitel 
Exodus, een migratiegeschiedenis.

Essays en beschouwingen van 
Wieringa verschenen in de Volks-
krant en NRC Handelsblad. Verder 
heeft Wieringa een vaste column 
in De Pers en in Hollands Diep. Het 
werk van Tommy Wieringa wordt 
wereldwijd vertaald, onder meer in 
het Hebreeuws, het Koreaans en 
het Frans, Duits en Engels. In 2010 
heeft Wieringa het Groot Dictee 
der Nederlandse taal opgesteld. Hij 
wilde breken met de traditie van 
de “grappige” dictees en heeft zijn 
dictee een duidelijke politieke la-

ding gegeven.

In de pauze is er gelegenheid om 
boeken van Tommy Wieringa  te 
kopen en te laten signeren. Na de 
pauze is er ruimte voor het stellen 
van vragen.

Deze avond wordt georganiseerd 
door Bibliotheek De Meierij, Boek-
handel  ‘t Paperas en de werkgroep 
literatuur van het R.K.K.

Aanvang van de lezing 20.00 uur. 
Entree €7,50 inclusief consumptie. 
Leden van Bibliotheek de Meierij 
betalen € 6,50 indien zij hun kaart-
je van tevoren in de bibliotheek ko-
pen. Scholieren en studenten beta-
len € 3,- op vertoon van hun pas. 

Informatiepanelen op Sint-Martinuskerkhof
De afgelopen jaren heeft Heem-
kundige Kring De Oude Vrijheid 
op diverse historische locaties 
en monumentale panden binnen 
onze gemeente informatiepane-
len geplaatst. Ook op deze manier 
wil onze vereniging bijdragen aan 
versterking van de Rooise identi-
teit en aan verbreding van de ken-
nis over de historie van ons dorp.

Aan deze serie panelen worden er 
twee toegevoegd die bezoekers 
van het Sint-Martinuskerkhof infor-
meren over het monumentale ka-
rakter van deze begraafplaats.  Het 
Sint-Martinuskerkhof dat dateert 
uit 1854 en nog zijn oorspronke-

lijke aanleg heeft behouden,  is na-
melijk één van de rijksmonumenten 
die de Gemeente Sint-Oedenrode 
rijk is. Het kerkhof dat in zijn op-
zet gebaseerd is op het kruis, heeft 
drie kunstmatige heuvels: op het 
eind van de middenpad de rijk met 
beelden versierde Calvarieberg, 
aan weerszijden van het dwarspad 
de eeuwenoude Sint-Odaheuvel en 
links de Sint-Martinusheuvel, ver-
noemd naar de patronen van res-
pectievelijk de Sint-Maartenskerk 
in Eerschot en de voormalige Sint-
Odakerk in Rode. 

Op het kerkhof bevinden zich di-
verse levensgrote, zandstenen hei-

ligenbeelden uit circa 1860/1870.  
Verder zijn er een groot aantal bij-
zondere grafmonumenten, waar-
onder ook enkele uit de begin-
jaren van dit kerkhof. Op vrijdag 
30 maart aanstaande worden deze 
informatiepanelen officieel aan het 
bestuur van de Heilige-Odaparo-
chie overgedragen.

De onthulling en overdracht van 
deze informatiepanelen vindt 
plaats om 16.00 uur bij de hoofd-
ingang van het Sint-Martinuskerk-
hof. De vervaardiging van deze 
panelen is mogelijk geworden 
dankzij sponsoring door Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel.
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Ondernemers opgelet !

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

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

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

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

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

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden

Airco service
Accu’s
Remmen
Uitlaten

 

Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 
Tel: 0413 - 42 05 00  www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Verkoop van 
gebruikte auto’s

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

Dj’s Kees Groot Kormelink en Harrie Passier

Stap in de tijdmachine, nog één keer terug naar Jan Bosch

Over een paar dagen is het zo-
ver. Dan kunnen de oude kroeg-
makkers en barvriendinnen elkaar 
weer om de hals vliegen. Dan 
vindt in café t Pumpke namelijk 
‘Nog één keer Jan Bosch’ plaats. 
De inmiddels al enige tijd overle-
den Bosch was een legendarische 
kastelein die veel Rooienaren een 
onvergetelijke jeugd bezorgde. 
Door zijn doen en laten, door zijn 
aanwezigheid, door zijn woest 
gezellige kroeg. Zaterdag stapt ie-
dereen even terug in de tijd met 
muziek van weleer.

Daar zullen een aantal dj’s zich 
over ontfermen. Geheel in stijl zijn 
dat geen puistige tieners die even 
een zakcentje bij komen verdie-
nen, maar mannen die verstand 
hebben van muziek uit de jaren 
zestig en zeventig. Mannen die 
herinneringen hebben bij het ho-
ren van Led Zeppelin of the Beat-
les. Zij die destijds ook al muziek 
draaiden, onder toeziend oog van 
Jan, die een keer met zijn vingers 
knipte als hij de muziek wat zach-
ter wilde hebben. Kees Groot Kor-
melink en Harrie Passier, jong en 
onbezonnen als ze waren, gehoor-
zaamden gewillig, alvorens ze de 
favoriete plaat van een vaste gast 
op de platenspeler legden. Onder 
andere die twee platendraaiers 
van het eerste uur gaan zaterdag 

de bezoekers in laten stappen in 
hun tijdmachine. Nog één keer Jan 
Bosch in ’t Pumpke.

“Ik heb een flink gedeelte van mijn 
jeugd bij Jan Bosch versleten”, 
denkt Kees terug. “Het was een 
fantastische tijd. We klokten om 
acht uur in en het feestje duurde 
meestal tot een uur of twee. Het 
is dus een fabeltje dat vroeger de 
mensen veel eerder thuis waren. 
Na Jan Bosch gingen we namelijk 
nog verder, haha.” De pretoogjes 
van Harrie verraden dat hij terug-
denkt aan de streken die ze met 
hun kameraden in die tijd uithaal-
den. Harrie: “Ik zette wel eens ooit 
een lange plaat op als ik buiten 
afscheid nam van een meisje. Als 
dj waren we tenslotte best wel po-

pulair. We hadden zelfs eigen fans, 
omdat we allemaal een eigen ma-
nier van draaien hadden. Als het 
dan een keer niet druk was, kon ik 
me dat best aantrekken.”

Omdat beide heren vaak in de 
kroeg aanwezig waren, als gast of 

als dj, kenden ze Jan Bosch op een 
gegeven moment door en door. 
Kees: “Jan was alles. Hij was bar-
man, portier, licht- en geluidstech-
nicus en ober. Alles hield hij in de 
gaten en met een klein gebaar kon 
hij ons iets laten doen. Er gebeurde 
nooit iets naars. De mensen had-
den respect voor Jan. Als iemand 
dan toch een keer lastig was, pak-
te hij degene bij de arm. Niemand 
wist echter hoe hard hij kneep. 
Daarna trok hij hem in het keu-
kentje en wat daar gebeurde wist 
helemaal niemand, maar daarna 
bleef het rustig in de kroeg!” “Het 
was gewoon een hele nette zaak”, 
merkt Harrie daarna op. “Jan had 
zo zijn principes. Hij brak eens 
een plaat door van Frits Wünder-
lich. Dat vond hij een afschuwelijk 

nummer. Waarschijnlijk omdat hij 
dacht dat er een schunnig woordje 
in voorkwam.”

Behalve principieel, netjes en op-
lettend was Jan ook zeer soci-
aal. Iedereen voelde zich thuis in 
de kroeg en de mensen kwamen 

dan ook graag weer terug om een 
potje bier te drinken. “Er stonden 
weleens een paar honderd fietsen 
voor de deur”, denkt Kees terug. 
Harrie: “Wanneer het erg druk 
was trakteerde Jan nogal eens op 
bokworsten of broodjes saté, maar 
als het minder druk was dan was 
hij ook minder gul, haha. Ik denk 
ook dat het komend weekend vol-
le bak zal zijn. Veel mensen praten 
er over en we hebben al gehoord 
dat er zelfs een aantal speciaal uit 
Amsterdam komen om er bij te 
zijn.”

Harrie en Kees hebben beide al een 
aantal nummers in hun hoofd die 
ze zeker willen gaan draaien. Har-
rie denkt aan ‘Tell Her Johnny Said 
Goodbey’ van Jerry Jackson. Kees 
hoort ‘Love Hurts’ van Nazaret al 
door de boxen galmen. Zo heeft 
ieder zijn of haar eigen voorkeur. 
Zaterdag wordt het één groot feest 
der herkenning. Misschien kijkt Jan 
Bosch wel stiekem mee om te zien 
of alles goed verloopt. 

Nog één keer Jan Bosch, zaterdag 
3 maart vanaf 19.30 uur in café ‘t 
Pumpke

“jAN HIElD AllES IN DE GAtEN EN MEt 
EEN KlEIN GEBAAR KoN HIj oNS Al IEtS 
lAtEN DoEN.”

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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MET VOLLE MOND....
Café Gourmand
culinaire column door:
Pieter van de Kamp

’n Weekje Frankrijk geeft altijd 
weer genoeg stof voor ’n verhaal-
tje, zeker als het over eetbare za-
ken gaat. We plannen onze aan-
komst zo, dat er nog genoeg tijd 
is om een bezoek te brengen aan 
zo’n mega-supermarkt en kopen 
dan alvast wat lekkere dingen voor 
het ontbijt, zoals vijgenjam en en-
kele ambachtelijke vleeswaren. ’s 
Avonds laten wij ons onderuit zak-
ken in een sympathiek restaurant, 
wat op te maken valt uit het grote aantal autochtone gasten. Juist ja, 
dáár moet je zijn. 
Nieuw in onze thuishaven Draguignan is de Brasserie Bertin, gevestigd 
in een statig herenpand, waarin volgens mij eertijds diverse medisch 
specialisten hun praktijken hielden (dat zie je vaak in Frankrijk, dat 
ze niet in een ziekenhuis zitten, maar gewoon midden in de stad). 
De eetzaal is ruim, met een torenhoog plafond en dito ramen, en 
je krijgt meteen dat aangename brasserie-gevoel. Steeds vaker ook 
word je vriendelijk en netjes bediend en te woord gestaan, wat slechts 
een paar jaar geleden nog tot de uitzonderingen behoorde. De huf-
terige bar-tabacs en cafés-du-sport mijden wij tegenwoordig als de 
pest, net of die het nooit willen leren. Is Bertin een toptent? Helemaal 
niet, maar je gaat uiteindelijk met een voldaan gevoel naar buiten. 3 
Gangen naar keus voor € 25,= met een halve liter grand cru uit de 
Provence voor weinig, en gerechten als tamme-eendenborst en kabel-
jauwfilet met andouille (pens, jawel, mevrouw van de Kamp at pens, 
en nog met smaak ook).
Nou goed, de begaafde en originele pianist speelde wat hard en het 
voorgerecht van ossenstaart met eendenlever bevatte wel erg veel 
van het eerste, maar voor dát geld durf ik het gerust aan te bevelen. 
Sinds enkele jaren reeds onderscheiden met een “bib gourmand” –in 
de Nederlandse Michelin-nomenclatuur spreken we van “lachebek-
je”, wat raar is, want dat bandenmannetje heeft altijd Bibendum ge-
heten – is het restaurant Lou Galoubet midden in de stad. Een flinke 
trede hoger dan Le Bertin, terwijl hier een vier-gangen keuzemenu 
niet meer doet dan € 34,=, waarbij het gebodene méér dan voortref-
felijk is. Traditionele keuken met een knipoog naar de moderne tijd en 
onze buurman, Domaine du Dragon 2007, cuvée Michel, voor een 
budgetprijs. Ook hier weer vriendelijke en attente bediening door de 
patrone die er voor zorgt dat je graag terugkomt.
Als we het echt kalmpjes aan willen doen (maar niet minder lekker) 
gaan we naar de Trattoria da Ago, genoemd naar de niet onaantrek-
kelijke, licht grijzende Italiaanse chefkok en pizzabakker, de plaatse-
lijke George Clooney, zullen we maar zeggen. Onze dames komen er 
in ieder geval graag - de gladjanus met z’n doorrookte stem begroet 
ze in drie talen -, maar ook mijn mannelijke begeleiders hadden vaak 
meer oog voor de knappe, bijna naar anorexia neigende, serveersters 
dan voor de menukaart. Je eet er een fantastische pizza met 2 millime-
ter dunne en knapperige bodem, salades als voorgerecht zijn onover-
komelijk royaal en rijk en de saltimbocca is een aanrader.
Een eindje buiten de stad, in het pittoreske Flayosc vind je restaurant 
l’Oustaou (weer met zo’n provencaalse naam), ook al getooid met 
een “bib”. De eetzaal bevindt zich in een souterrain maar het grootste 
genot beleef je op een zomeravond onder de platanen, met uitzicht 
op het levendige pleintje. Ook hier traditionele keuken met een mo-
derne touch.
Wat alle restaurants op dit moment op de kaart hebben staan is “Café 
Gourmand”, een soort van grand dessert, altijd met een kopje sterke 
espresso en drie of vier minitoetjes, zoals crême brulée, mousse au 
chocolat, tiramisu of nougat glacé. Je kunt ’t meestal gewoon binnen 
een menu bestellen en dat is toch wel sympathiek. Vive la France……

Crême brulée (4 pers.)
2,5 dl room, 1,5 dl melk, 1 vanillestokje
90 gram suiker, 4 eetlepels rietsuiker, 5 eidooiers
Verwarm de oven voor op 130°C. Schraap het gespleten vanillestokje 
leeg boven de melk. Verwarm de melk en room tot het kookpunt 
met de helft van de suiker. Klop de eidooiers los met de rest van de 
suiker. Giet de hete melk/room langzaam en roerend bij de eidooiers. 
Doe dit in 4 ovenschaaltjes en zet die weer in een grote ovenschaal. 
Vul deze schaal met heet water, tot net onder de rand van de kleine 
schaaltjes. Plaats 40 minuten in de oven. Haal ze daarna uit de oven 
en laat afkoelen. Bestrooi vlak voor het serveren met de rietsuiker en 
laat dat smelten met een gasbrander (niet laten verbranden). Voor 
een Provencaalse touch kun je er tot slot wat tijmblaadjes of lavendel-
bloempjes over strooien. Simple comme bonjour!

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

Voor alle timmer- en 
metselwerkzaamheden

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Cateringdames Team 295 zijn er nu al klaar voor

Over een paar maandjes is het 
zover. Team 295: geen moment 
van opgeven, uit Sint-Oedenro-
de, Olland en Liempde doet dan 
mee aan de Roparun. Een hard-
loopwedstrijd van Parijs naar Rot-
terdam. Gezamenlijk steunen ze 
op deze manier het goede doel. 
DeMooiRooiKrant volgt de ploeg 
in de voorafgaande maanden. Er 
komt veel bij kijken om Team 295 
te laten draaien. Op ieder segment 
zal onze redactie een lichtje laten 
schijnen. Deze keer is het de beurt 
aan de dames van de catering. Een 
niet te onderschatten taak. Zonder 
goede voeding zal de finish name-
lijk nooit, maar dan ook nooit ge-
haald worden!

Willen jullie je even voorstellen?
“Ja, ook wij horen bij Team 295, 
geen moment van opgeven! Mijn 
naam is Tiny Thomassen, de vrouw 
van Rien Thomassen waar het al-

lemaal om is begonnen. Mijn zus 
Tilly Daling zei meteen spontaan 
‘ja’ toen ik ze vroeg of ze aan wil-
de sluiten bij het team. Voor buur-
vrouw Hilde Timmermans gold 
hetzelfde. Haar man Marie fietst 
ook in het team.”

Wat is straks precies jullie taak?
“Wij gaan de catering verzorgen. 
Het is heel belangrijk dat er straks 
goed wordt gegeten door het 
team dat bestaat uit 25 personen. 
Maar vooral voor de lopers en de 
fietsers. Het lopen en fietsen gaat 
tenslotte dag en nacht door wat 
veel energie vergt. Daar zorgen wij 
met alle liefde voor. We voorzien 
ze met warm eten dat o.a. bestaat 
uit soep, macaroni, rijst, pannen-
koeken, fruit, brood, diverse war-
me en koude dranken etc. Het is 
heel veel werk, best spannend en 
soms emotioneel. Maar we genie-
ten en lachen ook  met de voor-

bereiding. We hebben al een paar 
trainingen achter de rug. Na een 
heerlijke douche na het fietsen en 
lopen zorgen wij voor wat lekkers. 
Dit mogen wij verzorgen bij ont-
moetingscentrum ‘de Holm’ waar 
ik werkzaam ben. Ook hebben we 
de kantine van v.v. Ollandia mogen 
gebruiken. Dat is super toch?!”

Waar kijken jullie het meest naar 
uit?
“Naar het vertrek op vrijdag 25 
mei richting Parijs, waar we op 26 
mei starten met ons enthousiaste 
team. Een geweldige uitdaging en 
een ervaring voor het leven!”

Waarom moeten mensen het team 
295 steunen?
“Zoveel mogelijk geld ophalen om 
het doel ‘leven toevoegen aan de 
dagen waar geen dagen toege-
voegd kunnen worden aan het le-
ven’ te bereiken.”



Woensdag 29 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 19

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

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Coöperatief Dividend Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Theatergroep Oeck

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

Deze week en volgende week leest 
u in De MooiRooiKrant over de 
laatste drie projecten die een bij-
drage hebben ontvangen en welk 
idee met deze bijdrage is gereali-
seerd. Deze week : Theatergroep 
Oeck en Rooise Kiwanis

Theatergroep Oeck uit Sint-Oe-
denrode is druk doende met de re-
petities van het theaterstuk ‘Alice 
in Wonderland’. Op 2 en 3 juni 
vormt dit wereldberoemde verhaal 
het decor van een heel weekend 
vol culturele festiviteiten bij Cul-
tureel Centrum Mariëndael. Ineke 
Bekkers is productieleider van the-
atergroep Oeck en vertelt in het 
kort wat het weekend in gaat hou-
den. “We hebben een eigen the-
aterversie gemaakt van ‘Alice in 
Wonderland. Onze regisseur Nel-
leke van der Weide heeft het ver-
haal, samen met leden van Oeck, 
bewerkt tot een eigen, unieke 
theaterversie met veel humor en 
verrassende effecten.  De essen-
tie van het verhaal is de groei naar 
volwassenheid waarbij een aantal 
vragen centraal staan zoals: ‘Wie 

ben ik?’ en ‘Wie zal ik worden?’ 
Jong en oud haalt er voor zichzelf 
de leuke zaken uit.

Inmiddels zijn de repetities in volle 
gang. Het bijzondere aan onze 
producties is dat wij altijd de sa-
menwerking zoeken met andere 
gezelschappen in Rooi: De mu-
ziekverenigingen, jeugd en jon-
gerenwerk,  ouderenwerk en de 
schaakclub, omdat het schaakspel 
een belangrijke plaats in het ver-
haal inneemt. Maar ook de cliën-
ten van Stichting Dichterbij betrek-
ken wij erbij; zij  zijn zo vriendelijk 
en enthousiast dat ze zich willen 
inzetten als gastheer/gastvrouw. 
Uiteindelijk wordt het een week-
end waar theater, muziek, dans, 
fantasie en humor elkaar ontmoe-
ten. We twee keer op zaterdag en 
twee keer op zondag. Deze voor-
stellingen vinden plaats op het bui-
tenpodium van Mariëndael. Naast 
de voorstellingen organiseren we 
nog allerlei andere festiviteiten die 
allemaal in het teken staan van 
Alice in Wonderland. De bijdrage 
uit het fonds Coöperatief Dividend 
wordt gebruikt om een gedeelte 
van de aankleding, de decors en 
kostuums te betalen. Op deze ma-
nier hebben we een vliegende start 
kunnen maken.”

Worden jullie project van het jaar?
“Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. 
Onze voorstelling is een coöpera-
tief stuk: heel veel mensen en ver-
enigingen denken met ons mee. 

Dus in die zin verdienen wij het 
om project van het jaar te worden. 
Voor iedereen die alvast een voor-
proefje wil: kijk op www.oeck.nl” 

Rooise Kiwanis
Ook het project van de Rooise Ki-
wanis komt in aanmerking voor de 
titel ‘Project van het Jaar’. Met het 
initiatief ‘Handen uit de mouwen’  
realiseert zij samen met vele vrij-

willigers en sponsoren een open en 
toegankelijk avontuurlijk speelter-
rein achter de basisschool in Nijn-
sel. Het streven is dat het terrein in 
het voorjaar gereed is.

De Kiwanis is een wereldwijde ser-
viceclub die door het opzetten en 
uitvoeren van lokale activiteiten 
geld bij elkaar brengt voor projec-
ten die de duurzame verbetering 
levensomstandigheden van kinde-
ren ten doel hebben. Rinus van der 
Heijden, supervisor van de project-
groep ‘Handen uit de Mouwen’ 
vertelt: “De Kiwanis Rooi organi-
seert ieder jaar onder andere de 
Klumpkesrace en een tapasavond. 
Hier halen we een belangrijk deel 
van de financiële middelen op die 
we vervolgens weer kunnen beste-
den aan goede doelen. Ieder jaar 
kiezen wij een doel in een ontwik-
kelingsland en een doel in Sint-
Oedenrode. Het speelterrein in 
Nijnsel voldoet op alle fronten aan 
onze criteria. We kunnen letterlijk 
onze handen uit de mouwen ste-
ken door zelf een fysieke bijdrage 
te leveren bij de realisatie van het 
speelterrein. Naast onze bijdrage 
hebben wij vele maatschappelijke 
partners en sponsoren bij elkaar 
kunnen brengen om dit unieke 
project te realiseren. Een van die 
partijen is Rabobank Sint-Oeden-
rode Schijndel, die met de bijdrage 
uit het fonds Coöperatief Dividend 
het project financieel ondersteu-
nen.”

“De directeur van basisschool 
Nijnsel liep al een tijdje rond met 
het plan om een avontuurlijk 
speelterrein te realiseren voor zo-
veel mogelijk kinderen. Het is ons 
streven om kinderen zoveel moge-
lijk buiten te laten spelen en kennis 
te laten maken met de natuur. Bui-
ten spelen ontwikkelt de zintuigen. 
Door samen in én met de natuur 
te spelen leren ze ook samen din-
gen te doen, hun fantasie te prik-
kelen en respectvol met planten en 
dieren om te gaan. Door beperkt 
standaard-speeltoestellen te plaat-
sen, maar vooral door natuurlijke 
spelaanleidingen te maken, wordt 
veel meer het initiatief aan de 
kinderen gelaten. Het ziet er niet 
alleen leuk uit, maar de kinderen 
kunnen naar hartenlust spelen. En 
heel bijzonder is dat het speelter-
rein ook spelmogelijkheden biedt 
voor kinderen met een beperking 
zoals kinderen met een visuele en 
lichamelijke handicap. “

Worden jullie ‘Project van het 
jaar’?
“Ons project is bij uitstek een co-
operatief project. Er zijn zoveel 
verschillende partijen bij betrok-
ken: de school, de leerlingen van 
de school, de oudervereniging, het 
Rooise en Nijnselse bedrijfsleven 
en vele andere vrijwilligers. Het 
project is werkelijk waar uniek en 
bij het slagen van het project kan 
de hele gemeenschap trots zijn op 
elkaar!”

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Trouwbeurs Weddingdreams
Ga je trouwen? Ben je op zoek naar inspiratie voor je 
huwelijksdag, naar een bruidsjurk, fotograaf of trouw-
locatie? Op deze beurs zijn alle specialisten aanwezig 
die uw huwelijks- of jubileumdag extra glans kunnen 
geven. U wordt rondgeleid door de wereld van huwelijks-
specialisten in de bijzondere ambiance van la Sonnerie.

Kijk voor meer info op www.weddingdreams.nl

Met Reederij Overtuygt & Co
Muzikale middag met het Shantie koor Reederij Overtuygt 
uit Nuenen, opgericht in maart 2002 door 6 enthousiaste 
mannen die op beeldende wijze en vol Overtuyging 
traditionele Shanties en liederen van de zee a capella 
vertolken. Ook behoren originele vissers en walvisvaart-
liederen tot het repertoire. Aanvang 14:00 uur.

Entree € 5,00 p.p. (inclusief 1 kopje kof e)

weekend van 10 &11 maart

Rondje muziek
zondag 18 maart

Rooise kermis 
begint op 
zaterdagmiddag

Normaal gesproken opende de ex-
ploitanten van de Rooise kermis 
hun deuren pas op zaterdagavond 
18.00 uur, maar om meerdere re-
denen wordt dat zeer waarschijn-
lijk verschoven naar zaterdagmid-
dag vanaf 14.00 uur. 

Onlangs heeft de gemeente een 
overleg gehad met de exploitan-
ten. Dit is een van de afspraken 
die daar uit voort is gekomen. De 
Booster, die twee jaar geleden op 
het laatste moment verstek liet 
gaan, is dit jaar wel weer van de 
partij. Het is de bedoeling dat de 
topattractie om de twee jaar in 
Rooi zal neerstrijken. De ritprijs 
voor deze attractie is drie euro. De 
rest van de attracties blijft een euro 
entree.
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Jan Voets

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Kraaijvanger

FORD Ka 1.3 Cool & Sound 3 2008     km. 47093
HYUNDAI Accent 1.4i Dynamic 3 Zwart 2007    km. 105906   
HYUNDAI Atos 1.0i GLS 5 Blauw 1998     km. 117532 
HYUNDAI ix20 1.4 CRDi i-Vision 5 Grijs 2011 km. 19020 
HYUNDAI Lantra 1.5i GL 4 Groen 1998   km.124045
HYUNDAI Matrix 1.6i GL 5 Blauw 2003  km. 232042   
HYUNDAI Matrix 1.6i GL Motion Blauw 2005  km. 590917
HYUNDAI Matrix 1.6i Silver Edition 5 Blauw 2004 km. 115439
HYUNDAI Tucson 2.0i Dynamic 5Zwart 2006   km. 94241
KIA Picanto 1.0 X 5 Zwart 2008     km. 26139 

Daewoo Tacuma 1.6 2004   €2800,-
Daihatsu Move 2000   €1750,-
Ford Transit 260s DC 2002   €5400,-
Mazda 323 F 2.0 Ditd 1999  €1500,-
Opel Corsa 1.2 1996   €1250,-
Renault Express 1.6D bestel 1992  €850,-
Renault Megan Scenic 1.9 DCI 2011 €2500,-
Skoda Fabia 1.4 2004   €5500,-
Toyota Avensis2.0 D-4d Sedan 2002 €3500,-
Volkswagen Touran 2.0 fsi 2004  €1250,-

BMW X5 3.0DA Xdrive HIGH EXE LEDER NAV ALPINWEISS 3 2009 
BMW X3 2.0D HIGH EXE NAV LEDER SPACEGRAUMET   2011
2 x BMW X1 1.8IA Sdrive EXE NAV  BLAUWMET     2011
BMW 730DA SEDAN HIGH EXE LEDER NAV MONACOBLAUWMET 2007      
2 x BMW 520DA TOURING HIGH EXE LEDER NA GRIJS EN ZWARTMET 2011
BMW 525DA SEDAN HIGH EXE LEDER NAV IMPERIALBLAUMET  2010
BMW 528IA SEDAN HIGH EXE NAV LEDER SAPHIRZWARTMET 2010
BMW 320D SEDAN BUSINESS LINE LEDER NAV TIEFSEEBLAUWMET 2010
RANGE ROVER EVOQUE TD4 4WD AUT. PRESTIGE DYNAMIC.ZWARTMET.  2011 
LAND ROVER FREELANDE 4TD AUT.SUMMIT AIRCO 62000 KM ZWART 2006
 

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Mazda 2 1.3 Bifuel 7.000km 2011
Mazda 2 1.6 Sportive 79.000km 2007
Mazda 3 1.6 Navigator model 2012 3km 2011
Mazda 5 2.0 GTM 780km    2011
Mazda 6 Sedan 2.0  Automaat 119.000km 2003
Mazda Demio 1.3 Exclusive  116.000km 2001
Mazda Demio 1.3 GLX                    71.000km   2000
Mazda Demio 1.3 GLX                   190.000km 1998
Mazda Premacy 2.0 Active 114.000km 2002

Toyota Aygo 1.0 Xcite  Metallic 2008  
van € 6.750,- voor € 5.999,-

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Peugeot 307 Oxygo 
1.6-16v 5-Drs
Bouwjaar: 2006
Km. stand: 138.895 km  
Carrosserievorm: 
Hatchback
Transmissie: 
Handgeschakeld

 € 8.950,-

CITROEN C3 1.4HDI 
SPECIALE SERIE IMAGE

Bouwjaar: 2005
Km-stand: 71.000 km
Brandstof: Diesel
Carrosserie: Hatchback
Motorinhoud: 1398 cc
Vermogen: 68 pk

 
 € 8.950

CITROEN C3 1.1I LIGNE 
PRESTIGE
Bouwjaar: 2007 
Km. stand: 135.622 km  
Brandstof:  Benzine  
Deuren: 5-deurs  
Carrosserievorm: 
Hatchback  
Vermogen:  60 pk  

 € 5.950,-  

Suzuki SX4 1.6 
Arrow-Exclusive
Bouwjaar: 2008
Km-stand: 79500 km

AUTO VD MAAND!!     
Van € 12300,-  nu voor 
slechts € 10950,- Rijklaar

Infinity FX35 V6 280PK
Bouwjaar: 2008
Km.stand: 52.000mls.

 € 33.950,-

Kijk op www.vervoortauto.nl voor 30 occasions
Tevens nieuwe Renault bedrijfswagens tot 20% korting!
 

Type: Audi A4 2.0 96KW 
Pro Line
Km. stand: 149.600km
Bouwjaar: 2007
Brandstof: Benzine
Carrosserievorm: Sedan
Aantal deuren: 4
Transmissie: 
Handgeschakeld 

 
 € 14.750

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

apk 
accu’s
airco service
banden
onderhoudsbeurten

uitlaten
remmen
carwash
motorbrandstoffen
 

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Incl.      
• Volle tank
• 1 jaar Bovag-garantie

• 1 jaar mobiliteits-garantie
• Géén afleveringskosten
• Veiligheids-pakket

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff.nl

Van Dijk automobielen b.v. 
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Jeugdcarnaval 2012
Een geweldig feest, zo heeft Stichting Jeugdcarnaval het carnavals feest mogen 
beleven. Met de vele bezoekers in de feesttent op de Markt, de kleurrijke stoet 
deelnemers die tijdens de kinderoptocht op maandag door de straten van Pap-
gat trok. Daarom willen we, samen met onze Jeugdprins Kevin, Adjudant Lars, 

Nar Mark en de leden van de Raad van Elf, Stan, Bart, Rens, Stefan, Niels, Björn, 
Jeroen, Steven, Thomas, Rick en Sjaak iedereen bedanken die er samen met ons 

een geweldig feest van hebben gemaakt.

Verder heel veel dank aan:
Alle vrijwilligers, die voor, tijdens en na de carnaval hun inzet hebben getoond.
De ouders van de prins, adjudant, nar en raad van elf voor hun medewerking.

Alle sponsoren, die in welke vorm dan ook hun bijdrage hebben geleverd en ons 
hebben gesteund in aanloop naar en tijdens het carnaval 2012.

De gemeente Sint-Oedenrode en stichting Papgat voor hun medewerking.
De bewoners aan de Markt, waarbij Stichting Jeugdcarnaval er alles aan heeft 

gedaan om de overlast ( in welke vorm dan ook)
tot een minium heeft proberen te beperken.

Onze DJ’s Frank, Giel en John.
Maar in het bijzonder natuurlijk u als bezoeker, dankzij uw bezoek aan onze 

jeugdtent is carnaval 2012 voor iedereen een geweldig feest geweest.

Daarom nogmaals iedereen 

BEDANKT!
Voor foto’s en filmpjes, gemaakt tijdens de carnaval in de feesttent kijk ook eens op:

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

In de feesttent zijn tijdens het carnavalsfeest een aantal jassen en sleutels 
achtergebleven, deze zijn door Stichting Jeugdcarnaval afgegeven bij het 

gemeentehuis en kunnen daar worden opgehaald.

Namens het bestuur Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode. 
Henry van den Elzen (voorzitter)

 

Kapsalon en nagelstudio Amazing gaat altijd met de tijd mee

Om maar even met een cliché in 
huis te vallen: De tijd vliegt voor-
bij… Ook in de wereld van make-
up en hairstyling. Veranderingen 
volgen elkaar in rap tempo op. De 

vraag is echter: Hoe ga je daarmee 
om? Daar weet Vera Meijers van 
kapsalon en nagelstudio Amazing 
wel raad mee. Ze doet er alles 
aan om met de tijd mee te gaan. 

Amazing staat vooraan om haar 
klanten te laten profiteren van de 
laatste ontwikkelingen. 

Wanneer iemand vier jaar het-
zelfde kapsel heeft bekruipt vaak 
het gevoel dat het tijd wordt voor 
iets nieuws. Dat gevoel had eige-
naresse Vera ook met haar zaak. 
Daarom zorgde ze voor een kleine 
facelift. Door de nieuwe warme 
kleuren en kleine veranderingen 
in het interieur en de indeling – de 
verkoopproducten staan nu aan 
dezelfde zijde – heeft Amazing een 
wat huiselijkere en meer rustge-
vende uitstraling gekregen. 

Op het gebied van haarverzor-
gingsproducten heeft Amazing de 
nieuwste lijn van Z-One in huis, 
waaronder Simply Zen (voor men-
sen met specifieke hoofdhuidklach-
ten), de zeer goed verzorgende 
Milkshake producten en Urban 
Tribe (shampoos en stylingsproduc-
ten). Allemaal betaalbare produc-
ten voor de ‘veeleisende’ vrouw. 

Er is tevens een nieuwe revoluti-
onaire manier van knippen. Ama-
zing was één van de eerste tien 

salons in Nederland die het toe is 
gaan passen. De dames knippen 
namelijk op de wijze van Venta-
glio. Het geeft een nieuwe dimen-
sie aan het knippen en geeft de 
kapper meer creatieve mogelijk-
heden. Uniek van dit nieuwe sys-
teem is de ‘lifting techniek’ die al-
léén de beschadigde delen van het 
haar elimineert en het haar pluisvrij 
maakt, door de “concave vorm” 
van de bladen van de schaar. 

Amazing staat ook bekend als na-
gelstudio. Regelmatig komen dames 
naar de salon om hun nagels te laten 
verfraaien of onderhouden. Nu kun-
nen ze bij Amazing terecht voor de 
nieuwe ‘gel-polish’. Een soort nagel-
lak die onder uv-licht moet worden 
aangebracht en wel tot drie weken 
blijft zitten zonder beschadigd te ra-
ken. Vera en haar personeel kunnen 
daar perfect over adviseren.

Maar ook op de website 

www.kapsalon-amazing.nl is allerlei 
informatie te vinden. Bijvoorbeeld 
ook over de grote en zeer betaal-
bare make-up collectie die Ama-
zing tot haar beschikking heeft. 

Kapsalon en nagelstudio Amazing, 
Lieshoutseweg 34, 
5492 HR, Sint-Oedenrode, 
0413-470210, 
www.kapsalon-amazing.nl

advertorial

Zondag 8 en maandag 9 april: 

Paasbrunch!
Aanvang: 11.00-14.30 uur

 

€ 22,25 per volwassene
€ 10,95 per kind t/m 12 jaar

 

Kijk voor de complete inhoud van deze brunch 
op onze website: 

www.devriendschapboskant.nl
 

Reserveer nu uw plaatsen, want vol = vol!
 

De Vriendschap, voor al uw feesten en partijen!

Grand café & Partycentrum De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30 5492 EE Sint-Oedenrode (Boskant)  Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl

"Magic Cabaret Theater Diner"

Een ongelofelijke avondvullende 
show, met Rob en Emiel,

 bekend van o.a. Uri Geller.

Dit in combinatie met 
een heerlijk 5 gangen diner.

(Kosten € 47.50 pp excl drank)

Volgende show op 
dinsdag 6 maart, 

reserveer nu !!

Kijk voor info op onze site

Vervolg voorpagina

The Artist gebaseerd op leven beroemde Rooienaar
De titel geeft precies de carrière 
van Tellegen weer.  

In 1916 trouwde Tellegen met een 
zeer beroemde operazangeres. Ze 
vormden samen een koppel dat 
was te vergelijken met het heden-
daagse beroemde paar Brad Pitt 
en Angelina Jolie. Toen al dook 
de roddelpers erbovenop. Drank-
misbruik, ontrouw en jaloezie wa-

ren geen uitzondering. In totaal 
trouwde de geboren Rooienaar 
vier keer. Vanaf de jaren dertig 
ging het steeds slechter met Telle-
gen. Hij bleek ongeschikt voor de 
in opkomst zijnde geluidsfilm, om-
dat hij teveel met een Franse tong-
val Engels sprak. Uiteindelijk ging 
hij failliet, raakte hij aan de drank 
en pleegde hij zelfmoord door met 
een gouden schaar meerdere ma-

len in zijn hart te steken. Het was 
dezelfde schaar waar hij goede re-
censies mee uitknipte. 

Een ironisch einde dus voor het 
grootste exportproduct wat Sint-
Oedenrode ooit gehad heeft. Dat 
er zo weinig Rooienaren vanaf 
weten, maakt het extra bijzonder. 
(bron: Elsevier, 11 februari 2012)

plaotjes van  

vruuger, 
www.FotoRooi.nl  
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Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

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

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Filmtheater Mariëndael
Op donderdag 15 maart draaien we de film 

"Skin" 
Het aangrijpende verhaal van Sandra Laing, 

geboren als zwarte dochter van 2 blanke 
ouders die nooit hebben geweten zelf zwarte 
voorouders te hebben. De film volgt haar 30 

jaar, gedurende haar strijd om een eigen plek 
te veroveren in een veranderende wereld in een 

door apartheid verdeeld Zuid Afrika.
Naar een waargebeurd verhaal.

Entree is € 5,50, 
inclusief een drankje. 

De film start om 20.15 uur.

Odaparochie op Nederlandse tv

zondagmorgen was de Eucharistieviering van de odaparochie in de 
Martinuskerk live te zien op de Nederlandse televisie.Vanaf half elf was de 
mis een uur lang te zien. op Nederland twee is iedere week een mis te zien 
ergens in Nederland. De odaparochie zal nog vaker aan bod komen. De 
kerk was behoorlijk gevuld, maar dat kwam ook mede doordat de missen in 
Eerschot, olland, Boskant en Nijnsel dit weekend kwamen te vervallen.

Blijft Martinushuis beschikbaar voor de 
gemeenschap?

Generaties Rooienaren kennen het 
Martinushuis aan de markt als een 
plek waar je vrij in en uit kunt lo-
pen; waar de Bibliotheek, de We-
reldwinkel en de Heemkundekring 
de Rooise gemeenschap, elk op 
hun eigen terrein, heel wat te bie-
den hebben.

Een plek waar de samenleving samen 
kan komen, dat was het visioen van 
pastoor van Erp toen hij in 1904 aan 
de bouw begon. Sinterklaas kwam 
in het Martinushuis en als kind kon 
je er naar de instuif of het krullen-
bollenbal. Op zolder vergaderden 
de meest uiteenlopende verenigin-
gen. Kleurrijke tentoonstellingen en 

interresante lezingen trokken veel 
bezoekers. Sinds jaar en dag heeft 
de bibliotheek er de samenbindende 
functie voor onze Rooise gemeen-
schap die pastoor Van Erp voor ogen 
stond. De laatste jaren zijn daar de 
Wereldwinkel en de Heemkunde-
kring als versterking bijgekomen.
De mededeling dat de gemeente 
pro forma de huur opzegde, kwam 
dan ook voor veel mensen als  een 
onaangename verrassing. Een aan-
tal van die mensen heeft samen een 
werkgroep opgericht. Zij willen zich 
inzetten voor het behoud van het 
Martinushuis als plek voor de hele 
Rooise gemeenschap; als hart van 
ons dorp, waar iedereen welkom is 

en blijft. De eerste activiteit is een 
gesprek met de verantwoordelijke 
wethouders om te informeren wat 
de precieze plannen zijn met het 
Martinushuis.
Vindt u ook dat het Martinushuis 
voor de Rooise gemeenschap be-
houden moet blijven? Wilt u mee-
denken of op de hoogte gehouden 
worden van de activiteiten die de 
werkgroep gaat ondernemen? Laat 
het ons weten via Martinushuis.
gemeenschapshuis@gmail.com (of 
stop een briefje in de bus van het 
Martinushuis).

werkgroep Martinushuis-gemeen-
schapshuis

Advies- en meldpunt NAH beantwoordt 
uiteenlopende vragen

Sinds vorig jaar kunnen mensen 
met een Niet Aangeboren Hersen-
letsel (NAH), familieleden, zorg-
verleners, hulpverleners en andere 
betrokkenen met al hun vragen 
over NAH terecht bij het Advies- en 
meldpunt NAH Noordoost Brabant. 

Henk van Rijn werkt als consulent 
bij MEE Noordoost Brabant, waar 
hij het Advies- en meldpunt be-
mant. Henk: “Er komen verschil-
lende vragen bij het Adviespunt 
binnen. Zoals vragen van ouders 
die zelf NAH hebben en moeite 
hebben met het omgaan met hun 
kinderen. Ze hebben het gevoel 
dat hun kinderen niet zo goed be-
grijpen wat er aan de hand is, wat 
het hebben van NAH betekent. Dat 
levert spanningen op binnen het 
gezin. Maar we krijgen ook vragen 
van ouders die een kind hebben 
met NAH. Ze willen graag weten 
hoe ze het beste kunnen omgaan 
met de beperking van hun kind.”

“Een hele andere vraag”, zo gaat 
Henk verder, “kwam van een man 
die zeven jaar geleden hersenletsel 
opliep. Hij was manager en na zijn 
ziekte- en revalidatieproces kreeg 
hij de mogelijkheid een vergelijkba-
re functie te vervullen in het bedrijf 
van een vriend. Hier kon hij naar 
vermogen werken. Dit bedrijf ging 
echter failliet en de man zocht een 
nieuwe baan. Tijdens deze zoek-
tocht merkte hij dat hij toch wel be-
perkt was in zijn mogelijkheden. Bij 
zijn laatste werkgever werd hij uit 
de wind gehouden, onder andere 
door een aangepast werktempo en 
een lagere werkdruk. Al pratende 
bleek dat er onvoldoende onder-
zoek was gedaan naar de gevolgen 
van het hersenletsel. Daarop heb 
ik hem aangeraden onderzoek te 
laten doen, om te achterhalen wat 
zijn beperkingen zijn. Als dat duide-
lijk is, is voor deze man beter inzich-
telijk welke aanpassingen nodig zijn 
om goed te kunnen functioneren.” 

Het Advies- en meldpunt geeft 
kosteloos informatie en advies over 
NAH, van maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur telefonisch via 
0413 33 47 07 of per e-mail advies-
punt@nahnobrabant.nl. Soms kan 
een vraag direct beantwoord wor-
den. Indien nodig kan de vraag ook 
voorgelegd worden aan het her-
senletselteam; een team van des-
kundigen op het gebied van NAH. 
Kijk voor meer informatie op www.
nahnobrabant.nl. Het Advies- en 
meldpunt NAH maakt onderdeel 
uit van het NAH-Samenwerkings-
verband Noordoost Brabant. SWZ, 
Vivent, Reinier van Arkel groep, 
Tolbrug, Jeroen Bosch ziekenhuis, 
Cello, Visio, Zorgbelang, GGZ Oost 
Brabant, Eldegroep, Brabant Zorg, 
Pantein, Van Neynselgroep, NAH 
expertise centrum, MEE Noordoost 
Brabant en MEE regio ’s-Hertogen-
bosch werken hierin samen. 

MiK-Pieter Brueghel maakt smeedwerk voor graf 
architect Van Herpen

Op 16 februari 2012 is er een 
siersmeedkunstwerk geplaatst 
op het graf van architect A.J. van 
Herpen, die exact een jaar eerder 
is overleden. Van Herpen, als ar-
chitect jarenlang verbonden aan 
de gemeente Veghel, was in 1968 

verantwoordelijk voor de verbou-
wing van de boerderij aan de Veg-
helse Middegaal tot Pieter Brueg-
hel, centrum voor kunst & cultuur. 
De edel- en siersmeedafdeling 
van het huidige MiK-Pieter Brueg-
hel heeft zich uit waardering voor 

‘Meneer van Herpen’ belangeloos 
ingezet voor dit project.

Het kunstwerk verbeeld de drie 
dochters van de heer van Herpen 
als vogels. Voor zijn dood heeft hij 
de wens uitgesproken om het ori-
ginele smeedwerk, bevestigd op 
zijn woning, in replica mee te ne-
men naar zijn laatste rustplaats. Na 
het verzoek hiertoe van de fami-
lie van Herpen  hebben docenten 
en betrokkenen van de edel- en 
siersmeedafdeling van MiK-Pieter 
Brueghel zich ingezet om deze re-
plica te realiseren en zo een onuit-
wisbaar eerbetoon achter te laten 
aan de man die van groot belang is 
geweest voor de ontwikkeling van 
Pieter Brueghel als centrum voor 
kunst & cultuur. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Anton Somers van MiK-Pieter Bru-
eghel, via www.pieterbrueghel.nl 
of telefoonnummer 0413-365675. 
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Te koop

Aanverwant agrarisch 
bedrijf of opslagruimte

Plaggensteeg 1a te Sint-Oedenrode

Vraagprijs: € 240.000,= k.k.

• Perceelsopp.: 1.00.45 ha
• Huidige bebouwing: ca. 1.100 m²
• Maximaal ca. 1.000 m² bebouwing toegestaan
• Zeer geschikt voor aanverwante bedrijven zoals 

een hoveniersbedrijf of bedrijfsruimte ten 
behoeve van opslag, etc. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons 
kantoor.

0499 – 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

Klavertje Vier speelt nieuw toneelstuk in de Beckart

Net als vorig jaar beklimmen de 
acteurs van toneelvereniging Kla-
vertje Vier uit Nijnsel ook dit jaar 
weer de bühne van zalencentrum 
de Beckart. Op 9, 10, 14, 16 en 17 
maart spelen ze het stuk ‘Het laat 
de pastoor koud’. Het merendeel 
van de cast is hetzelfde, maar er 
zijn ook een paar nieuwe gezich-
ten te zien. Het wordt een schitte-
rend kolderiek gebed en we kun-
nen nog iets meer verklappen…. 
 
Pastoor de Bonte heeft de bisschop 
en zijn Afrikaanse zustergemeente 
‘Bouli-Bouli’ om geldelijke steun 
gevraagd, omdat zijn parochie in 
financiële moeilijkheden verkeert. 
Dit vanwege uit de hand gelopen 
kosten, waaronder bijvoorbeeld de 
rekening van de plaatselijke dran-
kenhandel. Om te bekijken of de 
parochie nog wel ‘levensvatbaar’ 
is, stuurt de bisschop zijn secreta-

resse, die hem een positief of ne-
gatief advies zal geven. Deze norse 
vrouw zit constant op de huid van 
de pastoor en als het aan haar lag, 
werd de parochie meteen opge-
doekt. Ook de toegezegde steun 
uit ‘Bouli-Bouli’ pakt helemaal niet 
uit zoals de pastoor gehoopt had. 
Voordat ie het weet lopen er man-
nen met pistolen in zijn pastorie, 
klinken er nachts de meest vre-
selijke geluiden, wordt het riool 
opengebroken en probeert men 
hem om te kopen om de regels der 
kerk te overtreden. Wanneer hij 
dan ook nog eens de scheve haan 
van de kerktoren moet halen en de 
meest waanzinnige verhalen moet 
aanhoren in de biechtstoel, wordt 
het zelfs de meest gelouterde pas-
toor wel eens teveel!

Maar een niet goed functioneren-
de pastoor zou natuurlijk helemaal 

de doodsteek voor de parochie 
zijn. Om haar baantje te kunnen 
behouden bedenkt schoonmaak-
ster Wilma een reddingsplan, 
waarin ze ook koster Toos mee-
sleurt. Deze gelooft totaal niet in 
de goede afloop van dit krank-
zinnige plan en moet als klap op 
de vuurpijl ook nog eens een hu-
welijksmis tussen een kibbelende 
bruid en bruidegom tot een goed 
einde brengen.

Kortom; een gebed vol kolder met 
een verrassend end…waarbij het 
gehele publiek als figurant mee-
speelt!

Komt dat zien, komt dat zien! Een 
kaartje kost slechts zes euro en is 
te verkrijgen bij Bakkerij van den 
Eertwegh, telefonisch via: 0413-
473459 of 0413-475396 of via 
www.klavertjeviernijnsel.nl

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

ALLE 
WINTERKLEDING 

NU VOOR

€ 5,00 - € 10,00 
€ 15,00

OP IS OP

Weer lekker swingen in The Joy

zaterdag 3 maart kan er in jeugddisco the joy weer worden geswingd op 
de lekkerste hits van de Dj. Naast de Dj en vaste medewerkers vind je deze 
avond wederom de jonge vrijwilligers (maatschappelijke stagiaires en Nijn-
selse jongerenwerkgroep 16-) achter de bar. De avond vindt plaats van 19.30 
tot 23.30 uur op iedere eerste zaterdag van de maand.. Het is voor jongeren 
van 12 t/m 16 jaar. De entree is gratis. the joy is in zalencentrum De Beckart.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

Naam: Jens van Kempen
Leeftijd: 19

Wat studeer je?
“Ik studeer toegepaste biologie 
op de HAS in Den Bosch en zit 
momenteel in het tweede jaar. Dit 
is een vierjarige opleiding waarin 
plant, dier en ecologie centraal 
staat. Het is een wetenschappelijk 
gerichte opleiding, waarbij je veel zelf onderzoek moet gaan doen.  
Het derde jaar van de opleiding is het hele jaar stage waarvan een 
half jaar verplicht naar het buitenland. Dit lijkt me een groot avon-
tuur. Ik moet mijn stage nog regelen, maar ik heb een stageplek 
gevonden waarbij onderzoek wordt gedaan naar bijen. Voor mijn 
buitenlandse stage zou ik het liefst naar het regenwoud willen. Het 
lijkt me prachtig en indrukwekkend om daar onderzoek te doen. Het 
vierde jaar moet ik kiezen voor een specialisatie richting plant, dier 
of ecologie. ik ben van plan om me in ecologie te gaan specialiseren. 

Waarom spreekt deze opleiding je zo aan?
“Biologie spreekt mij aan, omdat ik geïnspireerd ben door het leven 
en alles wat daarbij hoort. Het leuke aan de opleiding vind ik dat 
je veel de mogelijkheid krijgt om vrij onderzoek te doen. Ook vind 
ik het leuk dat er veel in het veld wordt gewerkt. Een minpunt is 
dat het heel veel stof is die je moet kennen. Er moet ook geleerd 
worden uit dikke Engelstalige boeken.”

Wil je straks doorleren of werken?
Als ik ben afgestudeerd, wil ik waarschijnlijk door gaan studeren bij 
een universiteit, maar als ik via mijn stage een leuke baan krijg aan-
geboden kan ik daar ook voor gaan. De toekomst staat niet vast.

We wensen Jens super veel succes in de toekomst!

Heb je ook interesse om in deze rubriek te staan? of ken je iemand 
die dat wel zou willen? Geef je dan nu op via 
redactie@demooirooikrant.nl of 0413-479322.
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlsbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

De meest complete woonwinkel van Nederland

Sloophouten meubels,
Stoelen, verlichting,

Tafels.
Alles uit voorraad leverbaar

De mooiste boerentafels en kloostertafels
uit voorraad leverbaar.

Kom een dagje genieten
in een van de mooiste

showrooms
van Nederland.

6000 m²
En laat u inspireren door

de vele stijlen
die wij u aanbieden.

-10%

-15%

-20%

-25% -30%

Nieuwe collectie bij Guntlisbegen, Rustical.
Een schiterende collectie gemaakt van origineel oud Javaans teakhout.

Hieronder een paar voorbeelden van deze collectie.
Nieuw
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Gouden medailles voor Jong Talent groep Dioscuri 
Zondag 26 februari stond de aller-
eerste wedstrijd op het programma 
voor zowel de meisjes uit onze Jong 
Talent groep, als die van De Meere 
uit Boxmeer. Zo’n eerste wedstrijd 
is altijd spannend. Gelukkig had 
Anouk van den Brand een mascotte 
bij. In totaal kwamen voor Dioscuri 
9 meisjes in actie (Sterre Verhagen 
kon er helaas niet bij zijn)

De wedstrijd begon op sprong 
en brug. Amy Jones wist hier op 
beide toestellen de hoogste sco-
res voor Dioscuri binnen te slepen, 
een 12.55 pnt. op sprong en een 
12.40 pnt. op brug. Ook Julia van 
Hoof, die als enige van al onze 
meisjes op de brug een ophurken 
liet zien, scoorde een mooie 12.00 
pnt. En zelfs ons allerjongste ta-
lentje – Amy Pompen – is bij brug 
zonder hulp naar de hoge ligger 
gesprongen op een afstand van 
1.40 meter, gewaardeerd met een 
knappe 11.40 pnt. Op sprong liet 
Olivia Jones een nette 12.40 pnt. 
noteren na zowel een sprong met 
behulp van de plank, als een mooi 
gespannen handstandplatvallen 
met behulp van de trampoline. 
Op de slechts 10 cm brede balk 
wist Juul van Bogget met een sco-
re van 11.90 pnt. de allerhoogste 
score te behalen. En ook Evi van 
den Meerendonk en Nienke van 
Berkel turnden een prima balkoe-
fening, goed voor respectievelijk 

11.70 pnt. en 11.60 pnt. Niet al-
leen op balk, sprong en brug, maar 
ook op vloer deden de meisjes van 
Dioscuri het erg goed. Amy Jones 
stond er zelf van te kijken toen 
voor het eerst de overslag lukte, 
en meteen super netjes! Toch was 

het uiteindelijk Amber Minten die 
de hoogste score op dit onderdeel 
wist te behalen. Amber, die pas 
sinds januari 2012 in de Jong Ta-
lent groep zit, maar thuis erg goed 
had geoefend, behaalde maar 
liefst 12.50 pnt. met haar vloer-

oefening. Anouk van den Brand 
scoorde met haar vloeroefening 
ook een hele nette 11.60 pnt. 

Uiteindelijk was het, met een pun-
tentotaal van 279.50 pnt. voor De 
Meere tegenover 284.44 pnt. voor 

Dioscuri, onze Jong Talent groep 
die onder groot applaus de gou-
den medailles kreeg omgehangen.  
Meiden, van harte gefeliciteerd 
met deze knappe prestatie!  Lees 
de uitgebreide versie op 
www.mooirooi.nl

turnen

Ook in de carnavalsvakantie gaan de wedstrijden van de meiden van 
Turn- en Gymnastiekvereniging Dioscuri gewoon door. Op zaterdag-
morgen 25 februari was het 3e divisie bovenbouwteam bestaande uit: 
Jade van Vechel, Anneke Verwaard, Maranda Haenen, Ilse van der He-
ijden en Linde van Grunsven, al vroeg aanwezig in de tijdelijke accom-
modatie in Veghel om het op te nemen tegen ETV Olympia uit Eindho-
ven. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden. 

Nadat beide teams ingeturnd waren, kon de wedstrijd beginnen en al met-
een op het eerste onderdeel, sprong, kwamen de meiden goed uit de verf. 
Vooral Maranda turnde een hele goede oefening, waarin ze voor het eerst 
in een wedstrijd een half in, half uit turnde, wat haar een score opleverde 
van 11,20 pnt. Ook op het tweede onderdeel, brug, werden goede scores 
behaald. Hierbij liet Jade wederom zien dat dit echt haar onderdeel is door 
een mooie vloeiende oefening te turnen, die van veel kracht getuigde. En 
ook Ilse liet op brug een perfecte oefening zien. Respectievelijk behaalde 
Jade en Ilse een zeer nette 11,05 en 10,85 pnt. Toch stond het Dioscuri-
team na deze 2 onderdelen met 0,1 pnt. achter. Het derde onderdeel, balk, 
gaf de meiden een flinke zet in de goede richting. Vooral door de stabiele 
balkoefeningen van Linde en Anneke, resulterend voor Anneke in 11,00 
pnt. en voor Linde in de dagwinst op dit onderdeel met maarliefst 11,50 pnt. 
Toen ook op het vierde en laatste onderdeel, vloer, zonder 
grote fouten werd geturnd werd duidelijk dat de winst bin-
nen was. Met een overweldigende uitslag van 169,00 pnt. 
voor Dioscuri tegen 165,25 pnt. voor ETV Olympia, lieten 
de meiden zien wat ze in hun mars hadden. In het individu-
ele klassement eindigde Linde als 2e, Jade als 3e, Maranda 
en Ilse deelden de 4e plaats en Anneke werd 9e. Al met al 
een spannende en erg mooie wedstrijd waarin de meiden 
allemaal uitstekend tot hun recht kwamen!

In de middag was het de beurt aan ons 4e divisie mixteam, 
bestaande uit Femke Habraken, Paula Verwaard, Natha-
lie Brands, Elena Haenen en Fleur Habraken. In een knusse 
gymzaal in Geldrop moesten de meiden het opnemen tegen 
GV Den Akert.  Een pittige tegenstander, maar na de winst 
van de vorige wedstrijd begon het team vol goede moed aan 
hun tweede wedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd begon 
op brug, waar Femke de hoogste score liet noteren. Zij kreeg 
maar liefst 11,80 pnt. voor haar brugoefening! Op het on-
derdeel sprong was het Paula die met 12.90 pnt. er net voor 
Nathalie, die een zeer goede score van 12,40 pnt. wist te 
behalen, er met de hoogste score op dit onderdeel vandoor 
ging. De wedstrijd werd vervolgd op de balk. Hoewel de mei-
den van Dioscuri hun beste beentje voor hebben gezet, blijft 
de slechts 10 cm brede balk in combinatie met wat zenu-
wen toch een lastig onderdeel. Desalniettemin wist Elena een 
prima oefening te turnen die terecht beloond werd met een 
nette 9,70 pnt. Het laatste onderdeel was de vloer. De meisjes 
van Den Akert lieten hier mooie oefeningen zien met onder-
meer flikflak’s en salto’s. Maar onze meiden lieten zich niet 
intimideren en ook Elena en Fleur lieten flikflak’s en salto’s 
aan de jury zien. Fleur behaalde voor haar vloeroefening zelfs 
11,60 pnt. Ondanks prima turnen van onze dames en een 
mooi gelijkopgaande strijd op vloer en sprong is de wedstrijd 
uiteindelijk beslist in het voordeel van Den Akert (178,90 te-
gen 189,50 pnt.). Individueel wist Paula de 2e plaats te be-
halen, werd Femke 4e, Nathalie 8e, Fleur 10e en Elena 11e.  

Winst en verlies in de competitie voor Dioscuri

Café

vanaf 20.00 uur
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autosport VDz racing – Nummer1Auto.nl

Seizoen van start tijdens Short Rally Zandvoort

Afgelopen zaterdag ging het 
rallyseizoen 2012 van start tij-
dens de 2e Circuit Short Rally in 
Zandvoort. VDZ racing uit Sint-
Oedenrode was na de testdag in 
Lelystad helemaal klaar voor deze 
uitdaging ter voorbereiding op de 
eerste rally van het 205 Cup kam-
pioenschap 2012. De eerste rally 
die meetelt voor dit kampioen-
schap is de TankS Short Rally (17-
03-2012) in Emmeloord. Het team 
was in volle getale aanwezig op 

het circuit in Zandvoort met een 
Nummer1Auto.nl promoauto, in-
clusief promomeisjes, om de volle 
aandacht op de lancering van de 
website te vestigen.

Rijden op een circuit is heel wat 
anders dan een normale rallyproef. 
Het was om die reden flink wen-
nen voor het equipe. Dit was van-
wege de ruimte die een circuit bied 
vooral ook flink genieten!  Hoog-
tepunt was het onverhard. Deze 

gravelpaden door de duinen zijn 
uniek voor Nederlandse rallies en 
waren een fantastische ervaring 
voor het team. Glooiende bochten 
door de heuvels maken het rijden 
zeer interessant en soms vooral 
ook spannend. Door een foutje bij 
het navigeren werd wat tijd verlo-
ren, maar dat heeft niets afgedaan 
aan de belangrijke ervaring en 
voorbereinding voor het komende 
seizoen.

hardlopen

Rooise Fortunees Mari van Houtum 
15 jaar op rij op podium

Afgelopen zondag heeft de bijna 
62 jarige Mari van Houtum het 
voor het eerst in de geschiedenis 
van Fortuna gepresteerd om 15 
keer op rij in de prijzen te vallen 
bij de eigen open Rooise Club-
cross. In 1998 stond hij voor het 
eerst op het podium. 

Op 26 februari 2012 stond hij daar 
dus voor de 15e keer. De clubcross 

bestaat uit een cyclus van 5 wed-
strijden waarbij de 4 snelste tijden 
meetellen voor het klassement. Op 
de 8 km. bij de mannen 55+ wist 
hij een derde plek te bemachtigen 
in het totaalklassement. Met veel 
liefde voor de sport maakt hij ie-
dere week weer zijn kilometers en 
met resultaat. Mari, van harte ge-
feliciteerd met deze knappe pres-
tatie!

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

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE 
VOORJAARSCOLLECTIE 

IS ZO MOOI……
ONZE MERKEN

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

MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset – Retour 
Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – BOR*Z – Monta 

Scotch Shrunk

B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

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

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

Pieter Hulsen vierde op 
NK driebanden

biljarten

Afgelopen weekend reisde Pieter 
Hulsen af naar Andijk, in de kop 
van Noord-Holland, voor het Ne-
derlands Kampioenschap drieban-
den klein Hoofdklasse. 

Op vrijdag ging hij van start tegen 
Frans Blankers en wist met 40-39 
te winnen in slechts 30 beurten. 
Zijn tweede tegenstander, Roland 
Duis, die zijn eerste partij verloren 
had zien gaan, was op zijn hoede 
en won deze partij met 40-35. Za-
terdag in de derde ronde wist Pie-
ter zich weer goed te herpakken 
tegen Richard van de Erf. Hij won 
met overtuigende cijfers. 40-22 In 
slechts 30 beurten. Moy. 1.333. In 
de vierde ronde was hij in beste 
vorm en won hij zijn partij van 40 
caramboles in 21 beurten. Moy. 
1,904. Zijn verliespartij in de zesde 

ronde tegen ‘t Mannetje deed hem 
de das om. Hij verloor deze partij 
met 33-40 in 42 beurten, waar-
door hij op zaterdag zijn vierde 
partij moest spelen. Ook deze par-
tij tegen Albert Kooistra ging na 
43 beurten verloren met 34-40. In 
de zevende en laatste ronde moest 
Pieter het nog opnemen tegen de 
koploper Tonny Schrauwen. Af-
hankelijk van de uitslag van de an-
dere partijen behoorde een podi-
umplek nog tot de mogelijkheden, 
dus Pieter speelde voor wat er nog 
mogelijk was en won de partij te-
gen Tonny Schrauwen met 40-25 
in 37 beurten. Niet Tonny maar 
Albert Kooistra werd Nederlands 
Kampioen en moest Pieter uitein-
delijk genoegen nemen met een 
mooie vierde plaats.

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

Bertelink kampioen, 
Van Liempd reservekampioen

paardensport

De afgelopen weken zijn in 
Schijndel de Brabantse Kampi-
oenschappen verreden. Een aan-
tal Rooise Ruiters en Ponyruiters 
hebben met succes deelgenomen 
aan deze kampioenschappen. Bij 
de kampioenschappen dressuur 
voor ponyruiters zijn Romy Ber-
telink en Wendy Brabants Kampi-
oen geworden in de klasse A-L1. 
Myrthe Evers en Wire Indigo be-

haalden een 5e plaats in de klasse 
D-B dressuur. 

Afgelopen weekend werden de 
kampioenschappen springen voor 
paarden verreden. In de klasse M 
lukte het Anne van Liempd en Bek-
kers Bartabas net niet om de titel 
te pakken en werden reservekam-
pioen. Deze combinatie verdiende 
hiermee een startbewijs voor de 

Nederlandse Kampioenschappen 
in Ermelo. Bram van Gaal en Caro 
behaalden in de klasse B een 4e 
plaats. Op een dressuurwedstrijd 
in Udenhout hebben Hilde vd 
Oever en Rana twee keer een 2e 
plaats behaald in de klasse DB. In 
Berlicum was er een 2e plaats voor 
Evelyne Evers en D-Day in de klas-
se M1 dressuur.
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Nijnselse Ruiters laten van zich 
spreken tijdens 
Brabantse kampioenschappen

paardensport

Afgelopen zaterdag en zondag 
werden in Schijndel de Brabantse 
kampioenschappen springen voor 
paarden gehouden. Er was een 
sterk deelnemersveld waarin de 
Nijnselse Ruiters goed presteerden.

Thom van Dijck reed met VD Te-
quila in het Z zowel beide manches 
als de barrage foutloos en wist 
hiermee de 3e prijs in de wacht te 
slepen. Het leverde hen ook een 
startbewijs voor de Nederlandse 
kampioenschappen en voor Indoor 

Brabant op. Suzan van Gastel viel 
in het Z net buiten de prijzen met 
Zuberlina, maar wist zich met haar 
plaatsing wel te kwalificeren voor 
Indoor Brabant.

Met haar andere paarden was Su-
zan van Gastel ook erg succesvol. 
In de klasse M reed Suzan, de NRPS 
goedgekeurde hengst, Harmony 
naar een 8e prijs. Ook in de klasse 
L wist Suzan zich in de prijzen te 
rijden en zich te plaatsen voor de 
Nederlandse kampioenschappen. 
Dit deed ze door Boncetto W naar 
een 3e plaats te sturen en Biesie-
lottie naar een 4e plaats.

In de klasse B waren het Moniek 
van Gastel en Annette van Engeland 
die foutloos bleven en hoog werden 
beoordeeld op stijl, hun wijze van 
rijden. Moniek van Gastel met Va-
nitha Z, die het hele seizoen al sterk 
presteert, mocht zich op de 4e plaats 
opstellen. Annette van Engeland 
met Bibi kon de 9e prijs in ontvangst 
nemen. Voor de ponyruiters was er 
een wedstrijd in Asten. Veerle van 
de Pasch behaalde hier met Gandalf 
de 2e prijs in de klasse B.

Introductielessen snorkelen in 
zwembad de Neul

duiken

The Dutch Dive Academy or-
ganiseert twee gratis lessen op 
maandagavond 5 en maandag-
avond 12 maart.

Heb jij minimaal je zwemdiploma B 
en vind je het leuk om in het water 
bezig te zijn? Kom dan eens snor-
kelen bij DDA. Op maandagavond 
5 maart en maandagavond 12 
maart a.s. organiseert DDA twee 
gratis snorkel-proeflessen.   Van 
18.45 tot 19.30 uur in zwembad 
De Neul.  Tijdens deze lessen maak 
je op een leuke manier kennis met 

de basisbeginselen van het snorke-
len.

Aanmelden
Interesse en deelnemen? Meld je 
dan uiterlijk zondag 4 maart aan 
via info@dutchdiveacademy.com. 
Vermeld s.v.p. duidelijk je naam, 
je leeftijd en je schoenmaat. Wij 
zorgen dan voor een bril, snorkel 
en passende vinnen. Voor meer in-
formatie kun je altijd contact opne-
men met Ellen van Kempen via tel.
nr. 06-22425634. Mailen mag ook: 
info@dutchdiveacademy.com.

Wedstrijdverslagen Ontspanninghandboogschieten

Op vrijdagavond is Sjef van den 
Berg gehuldigd voor het behalen 
van zilver op het WK Junioren 
in Las Vegas USA. De voorzit-
ter prees Sjef voor deze prestatie 
en zei dat Ontspanning erg trots 
was om een zo’n groot talent in 
zijn midden te hebben. Sjef is een 
groot voorbeeld voor de jeugd van 
Ontspanning. Deze prestatie is al-
leen mogelijk geweest door de 
trainers van het eerste uur, Jos van 
den Berg, zijn vader, en Peter Hul-
sen. Na het in ontvangst nemen 
van de bloemen, ’n envelop met 
inhoud heeft Sjef een mooie ac-
tiefoto van hemzelf in Las Vegas, 
opgehangen in de “Hall of Fame”. 
Hierna nam Sjef het woord en be-
dankte Ontspanning, Peter Hul-
sen en vooral zijn ouders die zich 
op alle fronten voor hem inzetten 
om zijn sportcarrière mogelijk te 
maken.

Na de huldiging is de Tokima be-
ker verschoten. Om deze beker te 
winnen moeten zo veel mogelijk 
punten op ’n rij worden geschoten 
van de 1 t/m 11 (innerten). Win-
naar was Frans van de Braak met 

een score van 18 uit 25 pijlen. Ver-
der uitslag Rene vd Heijden 16, Jos 
vd Berg 15, Jan van Bergen 13, Jos 
vd Veer 10, Piet vd Berg 10, Arno 
Vervest 9, Marjelein Verhoeven-
vd Staak 9, Saskia Boonstoppel 9, 
John v Mulukom 9, Mart Verhoe-
ven 7, Jan v Erp 7, Agnes Vissers 7, 
Ron Spijker 6, Antoon Vervoort 6, 
Francoise Vervest 5 en Beppie van 
Bergen 4.

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
geschoten voor de Carnavalsbe-
ker. De Chefkok van Ontspanning, 
Ron Spijker, had voor deze gele-
genheid een heerlijke kop preisoep 
met zalm geserveerd. Voor deze 
beker wordt vooraf opgegeven 
wat je denkt te gaan schieten. 
Wie het dichtst bij zijn opgegeven 
score uitkomt heeft gewonnen. Er 
wordt geschoten in 6 series van 
5 5 pijlen. Na de wedstrijd wordt 
1 serie uitgeloot die niet meetelt. 
Winnaar is Jan v Bergen geworden 
met een score van -1 (223, opge-
geven 224). Verdere uitslag: Jan 
v Erp -4 (206, 210), Jan Gordijn 
-5 (195, 200), Antoon Vervoort 
-6 (224, 230), Albert Ofwegen 

-8 (217, 225), Leo v Breugel -11 
(189, 200), Jan Habraken 12 (177, 
165), Ron Spijker 17 (202, 185), 
Jan Lathouwers -29 (146, 175) en 
Ad Hastenberg -32 (123, 165).

Op zaterdag hebben drie schut-
ters van Ontspanning in Drunen 
de rayon-indoorfita geschoten. 
Dit is een wedstrijd voor de jeugd 
die traint bij de regio talentgroep. 
Luke Klootwijk schiet bij de cadet-
ten. Met een score van 244 en 
208, totaal 452, werd hij keurig 
elfde. Floris en Dione Mesu schie-
ten bij de aspiranten. Floris schoot 
243 en 246, totaal 488. Hij werd 
tweede. Dione schoot 251 en 254, 
totaal 505. Zij werd de winnaar bij 
de aspiranten.

Op zondag heeft Sjef van den Berg 
in Amsterdam geschoten bij het 
NK indoor senioren. In de eerste 
poule ronde schoot hij 116, 119, 
119. Hij wist zo alle drie de mat-
ches te winnen en ging als eerste 
geplaatst naar de tweede ronde. In 
deze poule ronde schoot Sjef 117, 
119, 119. Weer won hij alle mat-
ches en ging als eerste geplaatst 
naar de kwartfinale. Daar moest hij 
flink aan de bak. Uiteindelijk wist 
hij de kwart- en de halve finale te 
winnen met 6-4. In de finale ging 
het wat vlotter. Met twee rondjes 
30 en een rondje 28 won hij de fi-
nale met 6-0. Zo werd de 16-ja-
rige Sjef Nederlands kampioen bij 
de senioren. Dinsdagavond wordt 
thuis de 6e ronde uit de 25 meter 1 
pijl competitie van de NHB gescho-
ten. De jeugd traint op woensdag-
avond en de senioren schieten op 
vrijdagavond een wedstrijd uit de 
voorjaarscompetitie. 

v.l.n.r.: Isabel Bodewes (lMU Schijndel), 
floris Mesu, Dione Mesu

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

De lente is in aantocht!! 

bloeiende violen, 
narcissen en hyacinten

 
Prachtige grote, 

bloeiende tuinprimula's

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

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

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

Gratis Jiu Jitsu in Sint-Oedenrode
Dat Dai ippo uit Sint-Oedenrode 
alleen een club is voor judoka’s is 
niet waar. Er wordt ook driftig aan 
Jiu Jitsu gedaan. Het is een zelfver-
dedigingskunst waarmee men in 
een paar seconden een aanvaller 
kan controleren of uitschakelen. In 
de hele maand maart is het moge-
lijk om vijf proeflessen te nemen 

op zaterdag van 11.00 tot 12.00 
uur. Het mooie is dat het helemaal 
gratis is! Ook is er geen voorken-
nis nodig. De minimum leeftijd be-
draagt 12 jaar. Cor van der Heijden 
van Dai Ippo zal de lessen verzor-
gen in de Dojo van sporthal Kiene-
hoef. Geef je op via: c.v.d.heijden@
rijnijssel.nl of via tel: 06-48452457
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wielersport Eerste cross WTC 
Gerry van Gerwen geslaagd

Op het oude MOB-complex tus-
sen Eerde en Sint-Oedenrode 
hield Wieler Tour Club Gerry van 
Gerwen haar eerste cross wed-
strijd. Iedereen die wilde kon zich 
inschrijven. Mountainbike, wiel-
renfiets of ertussenin. Het maakte 
niet uit. Ook de leeftijd speelde 
geen rol. Mede door het goede 

weer en het voortreffelijk uitge-
zette parcours beleefde de club 
een mooie primeur. 

In totaal deden er ongeveer 25 
fietsers mee. Dat hadden er meer 
kunnen zijn, ware het niet dat de 
vergunning pas een week van 
tevoren binnen was gesleept en 

er dus veel dingen op het laatste 
moment geregeld moesten wor-
den. De uitslag was uiteindelijk als 
volgt: 1. Ronald Schellekens 2. Ton 
Fassbender 3. Arthur Eerdmans 4. 
Wilber Kastelijn 5. Jeroen Nou-
wens 6. Arjan Boelema 7. Willy 
Brus 8. Erwin Adriaans 9. Jan van 
Kampen 10. Michel Bergen.

zwemmen Argo

Komende zaterdag nemen een 
aantal zwemmers van de Wed-
strijdgroep deel aan de Jumbo 
Multi Meet in De Kwel te Cuijk, 
aanvang 12.15 uur.

Op zondag wordt er door de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 6e Solo wed-
strijd in De Wiemel te Deurne, 
aanvang 14.00 uur.

Waterpolo
Programma
Zaterdag in het Z.I.B. te Best:
E1 – Arethusa  15.45u
D1 – PSV  16.15u
D2 - T.R.B.-R.E.S 16.45u
C1 – Spio  17.15u
Heren 2 – Spio  18.00u
Dames 1 - T.R.B.-R.E.S. 18.45u
Heren 1 - BZ&PC 19.30u

Zondag in De Molen Hey te Schijndel:
BCombi - De Warande 18.15u

Drie keer goud voor Dai Ippo op 
Zuid-Nederlands Kampioenschap

budo

Zondag 26 februari gingen we 
met acht judoka’s naar Gilze voor 
de districtskampioenschappen. 
Deze keer was het de beurt aan de 
categorie -15 jaar. We hadden de 
laatste weken hard gewerkt op de 
trainingen en de resultaten wer-
den steeds beter, dus waren onze 
verwachtingen hoog gespannen. 

Ryan Lo-A-Njoe moest als eerste 
de mat op. Ryan weet waar hij mee 
bezig is en hij wilde in zijn 2e jaar 
in deze categorie zijn titel van vorig 
jaar prolongeren. Hij kreeg het al-
leen maar lastig in zijn 4e partij. In 
deze partij versloeg hij zijn trainings-
maatje van het topsportcentrum 
uiteindelijk in de Golden Score met 
wazari. Zijn 5e partij, de finale, was 

gezien de tegenstand niet echt een 
finale. Zoals zo vaak deed hij dit nu 
ook weer en mag hij zich Zuid Ne-
derlands Kampioen noemen. Dit is 
dan het 4e jaar op rij dat hij dit klaar-
speelt en dat is toch best wel uniek. 

Voor Nick van Schijndel zou het ook 
een zeer mooie dag worden. Nick 
werd dus ook kampioen, maar hij 
was niet helemaal tevreden over 
zijn spel, omdat hij niet alles met 
ippon kon winnen. Er moet wel 
gezegd worden dat dit zijn eerste 
toernooi in deze gewichtsklasse 
was. Dus met zijn bekeken en zeer 
verrassende moves wist hij uitein-
delijk toch maar mooi kampioen te 
worden. Ook Jasper van den Oe-
telaar had zijn zinnen gezet op de 

titel. Jammer dat er maar weinig 
tegenstanders waren. Jasper werd 
dus onbedreigd en zeer overtuigend 
kampioen. Helaas was het zondag 
geen test voor het NK over 2 weken 
in Eindhoven, maar ook daar zal hij 
laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Yarni Vermeer vergiste zich in zijn 
1e partij in zijn tegenstander. Na 
een voorsprong met wazari ver-
loor hij alsnog. Dat werd dus te-
rugknokken om op het podium te 
komen. Het lukte hem bijzonder 
goed. In de strijd om de 2e en de 
3e plaats liet hij er geen gras over 
groeien en werd dus mooi 2e. Het 
blijft natuurlijk jammer dat die 1e 
partij niet zo goed verliep. 

Daarna was het Jim van de Ven die 
zijn krachten moest gaan meten 
met zijn tegenstanders. Jim heeft 
vaak de pech dat hij zijn 1e par-
tij verliest. Zondag gebeurde dat 
niet en Jim had zich in zijn 1e jaar 
in deze categorie uiteindelijk naar 
een zeer mooie 3e plaats weten te 
knokken. Hij had het in dit geweld 
gewoon super goed gedaan. Voor 
Koen van Iersel was er maar 1 x 
winst en moest toen huiswaarts. 
Gijs Packbiers weet zijn draai nog 
steeds niet te vinden. Hij begon 
met 2 x winst, maar daarna verloor 
hij ook 2 x. Maar dit is niet verwon-
derlijk als je een paar dagen ervoor 
nog met koorts op bed lag. Zijn 
broer Bart trof in zijn 1e partij een 
sterke tegenstander. Hij verloor 
deze partij, maar wist zich te her-
stellen met 3 mooie winstpartijen. 
In zijn 5e partij kwam hij tekort en 
viel hij net buiten de prijzen. Maar 
hij kon met opgeheven hoofd het 
strijdperk verlaten. In het geweld 
van deze judoka’s wist coach Cor 
van der Heijden ook Boy Dissel uit 
Schijndel naar een mooie 2e plaats 
te coachen. De prijswinnaars heb-
ben zich automatisch geplaatst 
voor het NK te Eindhoven  op 10 
maart 2012.

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

NIEUW BIJ VEREIJKEN:
TESTCENTER VAN 

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

V.l.n.r.: Ryan lo-A-Njoe 1e -42 kg, jasper van den oetelaar 1e -66 kg, Yarni 
Vermeer 2e -60 kg, Nick van Schijndel 1e – 50 kg, jim van de Ven 3e -34 kg 
en rechtsachter Boy Dissel 2e -66kg judoclub Schijndel maar gecoacht door 
cor van der Heijden.

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs
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voetbal

Stijn is 8 jaar en woont met zijn 
ouders en zusje in Boskant. Hij 
is altijd super fanatiek en is he-
lemaal gek van voetbal. 

Hij speelt in de E2. Zijn favo-
riete positie is links op het mid-
denveld, maar in de verdediging 
kunnen ze hem ook niet missen. 
Hij kent ook al veel trucjes met 
de bal en kan supermooie voor-
zetten geven. Wij wensen hem 
heel veel plezier bij de wedstrijd 
Boskant 1 – EVVC 1.

De 7 jarige Niels van de Ven is 
zondag 4 Maart ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Ruwaard 1. 

Niels heeft even bij de mini’s ge-
voetbald en ging al snel naar de 
F12. Nu voetbalt hij in de F10. Zijn 
leiders/trainers zijn Patrick Wen-
ting, Marcel v/d Akker en Johan 
v/d Boogaard. Niels staat in de 
spits en soms op het middenveld. 
Hij maakt dan ook regelmatig een 
goal. Zijn favoriete voetbalclub 
is PSV. Zwemmen vindt hij ook 
leuk. Niels zit op basisschool de 
Kienehoef in groep 3. Knutselen 
vindt hij het leukste op school. 
Roel is zijn  grote broer, die in de 
E3 voetbalt. Niels is iedere week 
trouw aanwezig bij de training en 
wedstrijd. Hij zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Stijn van den Biggelaar
vv. Boskant

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Niels van de Ven
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Voor een 
leVen lang 

Veilig 
onderweg

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rhode zondag tegen Ruwaard 

Eindelijk kon er afgelopen week, 
na de vorstperiode en carnaval, 
weer eens gevoetbald worden. 
Rhode oefende tegen HVV Hel-
mond en Baarlo. Rhode had zijn 
reglementaire rustdag en de rest 
van de klasse speelde allemaal 
wel. DESO won, evenals Irene dat 
de 2e plaats overnam van Berg-
hem Sport. 

In een nuttige oefenwedstrijd 
speelde Rhode donderdag met 1-1 
gelijk bij HVV Helmond. Rhode 
maakte een goede en gretige in-
druk en was zeker niet de mindere 
van het 2 klassen hoger acterende 
HVV 1. Halverwege de eerste helft 
maakte Martijn van Boerdonk met 
een volley de  0 – 1. Halverwege 
de 2e helft werd het weer gelijk 
door een intikker. Vermeldens-
waardig verder nog het debuut in 
Rhode 1 van A-junior Simon vd 

Wetering 

Op zondag, op ons eigen nog 
slecht  bespeelbaar veld, had Rho-
de een sterke start. In de 1e mi-
nuut al startte Teun Latijnhouwers 
een dribbel die eindigde met een 
schot dat door de keeper maar ter-
nauwernood gekeerd kon worden, 
Martijn van Boerdonk kon de los-
gelaten bal simpel intikken. In de 
6e minuut kwam Baarlo echter al 
weer op gelijke hoogte door bal-
verlies op het middenveld kwamen 
2 spelers van Baarlo tegenover 1 
verdediger van Rhode te staan, 
1 – 1. In de 30e minuut liep de 
linksbuiten van Baarlo alleen op 
de keeper af en scoorde beheerst, 
1 – 2. In de 2e helft voetbalde 
Rhode sterk en hield Baarlo con-
stant onder druk op hun helft. Dit 
resulteerde in de 53e minuut in de 
gelijkmaker na een pass vanuit het 

middenveld op Tim Stewart, die 
gaf de bal meteen door aan Teun 
die simpel kon afmaken. Rhode 
kreeg een paar grote kansen o.a. 
een voor debutant A-junior Rob 
Foolen, die een goede indruk 
maakte, maar de juiste richting 
ontbrak. Bij een van de spaarzame 
uitvallen van Baarlo wisten ze in de 
85e minuut de 2 – 3 te maken. 

Zondag staat de thuiswedstrijd te-
gen Ruwaard op het programma. 
Ruwaard is een wisselvallige ploeg, 
die zondag kansloos verloor, maar 
ongetwijfeld zondag zal proberen 
dit recht te trekken. In de uitwed-
strijd was Rhode een groot ge-
deelte van de wedstrijd de betere, 
maar desondanks moest het toch 
met 1 puntje genoegen nemen. 
Voor meer informatie zie 
www.rhode.nl
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Voetbal

Rhode

Uitslagen senioren zo 26/2:
Rhode-Baarlo 2-3
Rhode 2-Keldonk 1-4
Rhode 4-Blauw Geel 10 2-5
Boekel Sport 6-Rhode 7 0-3
Rhode 9-Rhode 10 3-2
Avanti-Dames 7-1

Uitslagen jeugd za 25/2
Schijndel A1-Rhode A1  1-1
Rhode B1-Sparta’25 B1  0-1
Rhode B2-SCMH B1  2-3
Deurne C1G-Rhode C1  3-0
Rhode C3G-Stiphout Vooruit C2  2-7
Rhode C5-Mifano C3  5-10
Rhode D1-Olympia’18 D1  5-1
Rhode D3G-Gemert D2  0-2
Rhode D4-S.V. Brandevoort D3  1-6
Rhode D5-Irene D2  2-10
Erp D4-Rhode D6  2-7
Rhode E1G-ASV’33 E1  4-3
Rhode E3-DVG E2G  2-4
Rhode E5-Sparta’25 E6  11-1
Rhode E7-Irene E3  5-6
Rhode F2-Sparta’25 F4  3-2
Rhode F3-Avanti’31 F4G  16-0
Rhode F6-S.V. Brandevoort F3  0-5
Rhode F8-WEC F4  0-6
Rhode F9-S.V. Brandevoort F4  1-9
Rhode F10-Irene F3  0-7
Rhode F11-MULO F10  1-1
Rhode F12-Erp F5  4-0
Rhode F13-S.V. Brandevoort F12  3-4
Nijnsel MB1-Rhode MB1  5-1

Programma senioren zo 4/3:
Rhode-Ruwaard 14:30u
Bekkersveld 2-Rhode 2 11.00u
Rood wit’62 2 12.00u
ASV 4-Rhode 4 10.00u
Erp 5-Rhode 6 12.00u
Erp 6-Rhode 7 12.00u
Rhode 8-Blauw Geel 16 10.00u
Rhode 9-DVG 5 12.00u
Rhode 10-Schijndel 9 12.00u
Dames-Gemert 2 10.00u
Mariahout-Veteranen 16:30u

Programma  jeugd za 3/3:
NWC A1-Rhode A1  v13:30u
Rhode A2-Blauw Geel’38 A5  a14:30u
Rhode B1-Erp B1  a14:30u
Sparta’25 B2-Rhode B2  v13:30u
Rhode B3-Avanti’31 B3  12:45u
Gemert C1-Rhode C1  v12:00u
Rhode C2-Gemert C3  a12:45u
Schijndel C3-Rhode C3G  v10:30u
Rhode C4  vrij
Someren C5-Rhode C5  v11:45u
Rhode D1-Berghem Sport D1 a11:15u
Rhode D2-Venhorst D1G  a11:15u
Rhode D3G-MULO D3  a12:45u
WEC D2G-Rhode D4  v10:15u
Rhode D5-Nijnsel D2  a11:15u
ELI D3-Rhode D6  v10:00u
Gemert E1-Rhode E1G  v8:15u
Rhode E2-WEC E1  a9:15u
Mierlo Hout E3-Rhode E3  v9:30u
Rhode E4-Gemert E7  a9:15u
Blauw Geel E15-Rhode E5  v8:15u
Rhode E6G-Nijnsel E2  a9:15u

Blauw Geel E9-Rhode E7  v8:15u
Rhode E8-Blauw Geel E10  a9:15u
ZSV F1-Rhode F1  v8:15u
ELI F1G-Rhode F2  v9:00u
MULO F1-Rhode F3  v9:00u
Rhode F4-Schijndel F3  a10:15u
Rhode F5-Erp F3  a9:15u
Rhode F6-Schijndel F6  a10:15u
Rhode F7-Avanti’31 F4G  a10:15u
Venhorst F2-Rhode F8  v10:15u
Rhode F9-Gemert F11  a10:15u
Rhode F10-Gemert F10  a10:15u
Rhode F12-Rhode F11  a10:15u
Gemert F12-Rhode F13  v9:30u
Rhode MB1-WHV MB1  a14:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijd 
aanvang 10:00.

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 26/2:
Wilhelmina Boys 1-Boskant 1 3-1
Maarheeze 1-Boskant 1  0-2 
Maarheeze 2-Boskant 2  1-2
Boskant 3-Mariahout 3  2-4
Mariahout 5-Boskant 5  5-4
Ollandia 4-Boskant 6  1-3 (comp.)
Boskant Da1-Mariahout Da1  0-4

Uitslagen jeugd za 25/2:
HVCH E10-Boskant E2  6 – 3

Programma senioren zo 4/3:
Boskant 1-EVVC 1  14.30u
Boskant 2-DAW 2  11.00u
Blauw Geel 10-Boskant 3  12.00u
Boskant 4-WHV 3  12.00u
Blauw Geel 17-Boskant 5  12.00u
WHV 6-Boskant 6  10.00u
Boskant Da1-Boekel Sport Da2  10.00u

Programma jeugd za 3/3:
Blauw Geel A3-Boskant A1  v 13.00
Boskant B1-MULO B2  a14.30
Boskant C1-Irene C1  a13.00u
Boskant D1-ASV’33 D2  a11.30u
Gemert D3-Boskant D2  v10.30
Mierlo Hout E6-Boskant E1  v09.15
Boskant E2-Eli E2  a09.30u
Venhorst F4G-Boskant F1  v10.00

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 26/2:
Nijnsel 4-Boerdonk 3 5-2
Nijnsel 6-Udi’19/Beter Bed 13  2-1
Nijnsel Vets-Volkel Vets  1-1

Uitslagen jeugd za 25/2:
Nijnsel A2-Rhode A2 uitg.
Nijnsel B1-Ollandia B1 5-1
Ollandia C1-Nijnsel C1  5-1
Nijnsel D2-NWC D2  3-7
Nijnsel E2 –Blauw Geel’38 E12  2-8
Nijnsel F2-Boekel Sport F6  4-5
Nijnsel MB-Rhode MB  5-1

Programma senioren zo 4/3:
Nijnsel 1–Cito 1  14.30u
Sparta’25 5–Nijnsel 2  12.00u
Nijnsel 3–Sparta’25 6  12.00u
DVG 3–Nijnsel 4  11.00u

Blauw Geel’38 20–Nijnsel 5  12.00u
Nijnsel 6–Irene 3  10.00u
Nijnsel Da1-Rood Wit’62 Da1  12.15u
Schijndel/VITAM Da1-Nijnsel Da2  10.00u
Vorst. Boys Da1–Nijnsel Da3  12.00u

Programma jeugd za 3/3:
Nijnsel A1-NWC A2  14.30u
Nijnsel A2-OZ Helmond A1  14.30u
Nijnsel B1  vrij
Nijnsel C1-SCMH C1  13.00u
Nijnsel D1-RKVV Keldonk D1  11.30u
Rhode D5-Nijnsel D2  11.15u
Nijnsel E1-Blauw Geel’38 E7  10.00u
Rhode E6G-Nijnsel E2  09.15u
Nijnsel F1-Rood Wit’62 F3  10.00u
DVG F3-Nijnsel F2  10.30u
HBV MB-Nijnsel MB  11.30u 

Ollandia

Uitslagen senioren zo 26/2:
Ollandia 2-WEC 2  2-2
Ollandia 4-Boskant 6   1-3

Uitslagen jeugd za 25/2:
Nijnsel B1-Ollandia B1   5-1 
Ollandia C1-Nijnsel C1   1-5
Ollandia E1-Erp E2   2-1
Ollandia F2-Venhorst F2   10-1
Ollandia MF1-Boxtel MF2   0-10

Programma senioren zo 4/3: 
WEC1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Volkel 3   11.00u
Erp 4-Ollandia 3   13.00u
Ollandia 4-Avanti’31 11  10.00u
Heeswijk Da1-Ollandia Da1   10.00u

Programma jeugd za 3/3:
Ollandia B1-SCMH B1   14.30u
Erp C2-Ollandia C1  v:13.45u
Ollandia D1-DVG D2G   12.00u
Ollandia E1-Schijndel/Vitam E3   9.30u
Ollandia E2-ASV’33 E3   10.30u
Avanti’31 F3G-Ollandia F1  v:9.45u
Sparta’25 F6-Ollandia F2  v:9.30u
BC MF1-Ollandia MF1  v:8.30u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 2/3:
Jan Bekkers Trofee: 
Wapen van Eerschot – 
Speedy Eindhoven  19.30u
Cafe Van Ouds – 
Woonwinkel Exclusief Wonen 20.15u
HNM Finance – 
SAM Detachering 21.00u
Www.twinscooking.nl – 
Gerits/van de Warenburg 21.45u

Programma ma 5/3: 
Jan Bekkers Trofee: 
Dorpsherberg/van Driel – 
Wetering Boys 21.00u
Envo Installatietechniek – 
Kusters Tegelwerken 21.45u 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 22/2:
1 Hrn. J.v.Gerwen- A.v.Hommel 70,42 
% 2 Echtpr. Seegers 60,42 % 3 Dms. 
T.Klomp- N.Vervoort 59,58 % 4 Hrn. 
H.v.Erp- H.v.Genugten 56,25 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 22/2: 
A-lijn: 1.Maria Broeke & Lin de la 
Parra 62,8 2.Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 61,61 3.Theo Janssen & 
Robert Janssen 56,85 4.Willem Pie-
ters & Rien Voets 55,06 B-lijn: 1.Ma-
rijn van de Akker & Evert Vugs 60,94 
2.Will Schilder & Tino Hillenaar 57,29 
3.Mies Stroeken & Gerard Verkade 
54,38 4.Theo van Geffen & Jan Kuij-
pers 54,38 C-lijn: 1.Nelleke Kappen & 
Jeanne Swinkels 59,9 2.Ad van Hel-
voort & Jan van Lanen 57,29 3.Tineke 
Klomp & Lenie Tijsma 54,69 4.Her-
mien Botter & Dick Botter 53,65

B.C. d’n einder “05
Uitslag 22/1: 
A lijn1.Joop en Marianne Muller 64.06 
% 2. Conny v.d.Nieuwenhuizen-Ria v 
Zon 57.81 % 3.Fons en Els Raaijma-
kers 52.6 % 4. Marie-Catrien Wielens- 
Jan v.d.Velden 50.52 % B Lijn 1. Truus 
v.Heesch- Addie Rijkers 85.42 % 2. 
Ger Vervoort- Riet Verstappen 51.60 
% 3. Sjef en Gerda v.d. Kerkhof 47.22 
% 4. Bert Foolen- Martien Vos 45.65 
% zie ook: www.deneinder.nl

BC ’t Koffertje 
Uitslag 27/2:
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 63,75%; 2 Loes Tecklen-
burg & Wim Kemps en Cees Laas & 
Sjef van Rooij 59,38%; 4 Gerard Ver-

kade & Piet Voss 55,63% B-lijn: 1 Jan 
Machielsen & Heleen Voets 60,07%; 2 
Tonnie & Ton van Acht 56,25%; 3 Ben 
van de Hoef & Jan Vrenssen 52,78%; 
4 An van Genugten & Wil van Gerwen 
52,43% C-lijn: 1 Mieke van Schijndel 
& Eugenie Vaessen 66,39%; 2 Agnes 
& Gerard Obbema 59,72%; 3 Cor-
rie Dortmans & An van der Vleuten 
58,89%; 4 Nelly Derks van de Ven & 
Tonny van Acht 52,36% D-lijn: 1 Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 69,17%; 
2 Jan van der Velden & Riet Verstap-
pen 68,75%; 3 Larry Rackwitz & Jan 
Verbunt 63,89% 4 Betty & Oth van 
Doeland 53,47%
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Kv Concordia
Programma jeugd za 3/3:
Be Quick B1-Concordia B1  v. 10.45u 
Odisco B1-Concordia B2  v. 15.00u 
Emos D2-Concordia D1  v. 13.00u 
Nijnsel D1-Concordia D2  a. 18.00u 
Flamingo’s E1-Concordia E1  v. 09.00u
Avanti F1-Concordia F1  v. 08.15u
Be Quick W1-Concordia W1 v. 10.00u

KV Concordia/Boskant
Uitslagen
Concordia/Bosk. 1 – De Peelkorf 1  13-9
Concordia 2 – De Peelkorf 3  8-3

Programma za 3/3: 
Boskant B1 – Tovido B1  13.00u  
Flash B1 – Boskant B2  12.00u 
Boskant D1 – De Korfrakkers D3  17.00u 
Boskant E1 – Altior E2  16.00u 
Celeritas F1 – Boskant F1  10.00u  
Zo 4/3: 
De Wilma’s 1 – Concordia/Bosk 1  15.00u  
De treffers 2 – Concordia/Bosk 2  11.45u 
De Wilma’s 3 – Concordia/Bosk 3  16.15u 

Overige sporten

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

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

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

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

voetbal Boskant thuis tegen koploper EVVC

Aanstaande zondag start de twee-
de helft van de competitie in de 
afdeling Zuid II.   Boskant 1 wacht 
een zware wedstrijd; koploper 
EVVC komt namelijk op bezoek.

In de aanloop naar de hervatting 
van de competitie speelde Boskant 
1 nog een tweetal oefenwedstrij-
den. De uitwedstrijd tegen Wilhel-

mina Boys werd met 3-1 verloren, 
de uitwedstrijd tegen Maarheeze 
(Twan Wijnen als trainer) met 0-2 
gewonnen. Zondag wacht een te-
genstander van een ander kaliber, 
afgaande op de uitwedstrijd die 
Boskant eerder dit seizoen speel-
de. Voor rust was Boskant toen 
beter, na rust echter kon met kunst 
en vliegwerk een 1-1 eindstand 

worden vastgehouden. Maar elke 
wedstrijd is er weer een! 
Ook de andere teams hebben af-
gelopen zondag hun laatste oefen-
wedstrijd gespeeld. Vanaf zondag 
wacht ook voor hen de spanning 
van de competitie! 
Voor de meest actuele info raad ik 
u aan de v.v. Boskant site te bezoe-
ken: www.vvBoskant.nl 

Ollandia op bezoek bij WEC
De periode van oefenen en inha-
len is weer voorbij en a.s. zondag 
wordt het normale competitiepro-
gramma weer hervat. Voor Ollan-
dia staat er dan op sportpark De 
Glorie de uitwedstrijd tegen de 
Wijbosch Eerde Combinatie op 

het programma. 

De thuiswedstrijd leverde voor Ol-
landia een zwaar bevochten 3-2 
winst op en ook deze keer zal het 
weer een zware wedstrijd worden. 
WEC zal na een teleurstellende 

1ste competitiehelft het een en an-
der willen rechtzetten. Hiervoor is 
natuurlijk deze wedstrijd direct na 
de winterstop een ideaal kans om 
daar een start mee te maken. Voor 
Ollandia is het van belang dat het 
de strijd en spel weer gaat oppak-

ken zoals ze ook voor de winter-
stop vaak hebben laten zien. Ook 
alle overige teams hervatten zon-
dag weer het normale competitie-
programma. De Ollandia Dames 
hervatten zondag de competitie 
weer in en tegen Heeswijk. Ook 

zaterdag zijn alle jeugdteams weer 
actief, dus voor de Ollandia sup-
porters zijn er komend weekend 
weer volop kansen om hun favo-
rieten te komen aanmoedigen. 
Voor alle verdere informatie kijk op 
de Ollandia site www.ollandia.nl  

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

€ 49,95

€ 69,95

€ 9,99

€ 17,95

€ 27,99

Junior
€ 33,00
Junior

€ 29,99

Senior
€ 35,00

€ 12,49

€ 15,00

€ 29,

Senior
€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00

€ 54,99

Junior
€ 70,00
JuniorJunior

€ 64,99

Senior
€ 80,00

€ 1,95
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Adidas Bercuda 2.0 W
• Speciaal ontwikkelde tennisschoen voor dames

• Licht van gewicht en een smalle pasvorm

Laarzen
• Diverse maten en modellen

   croissantje met jam

+ broodje kaas / broodje ham

+ verse jus d’orange / melk

+ koffi e / thee

Deze aktie is alleen geldig op zaterdagen tussen 9.30 
en 11.00 uur en loopt t/m zaterdag 31 maart 2012

Wintersportafdeling 
geopend t/m 15 maart

www.oranjebijdewit.nl

tot

60%
korting

tottot

Opruimingsfinale wintersport!

Op o.a. skisets, skischoenen, 
snowboards,  snowboardschoenen

Alles voor kamperen, tuin en sport
Het weekend begint met
een heerlijk ontbijt!

Rooi dames 1 klaar voor tweede 
helft van seizoen

hockey

27 November 2011 speelde dames 
1 van MHC Sint-Oedenrode de 
laatste wedstrijd voor de winter-
stop. Maar, de dames hebben in de 
winterstop niet stil gezeten. Ze zijn 
kampioen geworden in de zaal en 
inmiddels zijn ze al weken hard aan 
het trainen voor de tweede helft 
van de veldcompetitie. In drie oe-
fenwedstrijden hebben de dames 
laten zien dat ze gegroeid zijn en  

klaar zijn voor de tweede helft van 
het seizoen waarin de dames meer 
punten moeten pakken om zichzelf 
veilig te stellen in de Eerste Klasse. 
A.s. zondag, 4 maart, staat de eer-
ste competitiewedstrijd weer op 
het programma. De dames  zullen 
met frisse moed naar Venlo gaan 
om daar een goede wedstrijd te 
hockeyen en om hopelijk met drie 
punten weer terug te keren!   

Voor goed 
en goedkoop 

onderhoud

Thermae Son strijdt om titel Meester 
van de Handdoek 2012

Saunameesters van diverse sau-
nabedrijven uit Nederland strijden 
om de titel Meester van de Hand-
doek 2012, waarbij het verzorgen 
van de "beste opgieting" centraal 
staat. Donderdag 8 maart 2012 

zullen de eerste voorrondes plaats-
vinden bij Sauna La Mer te Alme-
re. Ook opgieter Jan van Thermae 
Son zal aanwezig zijn om mee te 
strijden voor de titel Meester van 
de Handdoek 2012.

Tijdens een opgieting wordt er 
water of een etherische olie op de 
hete stenen van de saunakachel 
gegoten door een saunameester 
(ook wel opgieter genoemd). De 
luchtvochtigheid neemt toe, ge-
voelsmatig voelt het warmer aan 
in de sauna en de warmtedeeltjes 
in de lucht slaan neer op de huid. 
Zo kunnen gasten bij Thermae Son 
een unieke scrubopgieting of een 
opgieting met muziek ervaren. De 
competitie om de titel “Meester 
van de Handdoek 2012” wordt 
georganiseerd door de Vereniging 
van Saunameesters (VVS). Via een 
aantal voorronden onderscheiden 
saunameesters zich onder andere 
op geuren, thema en wappertech-
niek. 

Via de website www.thermaeson.
nl kunt u op de hoogte blijven van 
de uitslag van de eerste voorron-
den. Thermae Son is gelegen aan 
de Thermaelaan 2 (voorheen Pla-
netenlaan 2b) te Son en Breugel.

advertorial

Knappe overwinning gehavend 
Concordia/Boskant
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Afgelopen zondag stond voor C/B 
de inhaalwedstrijd tegen de kop-
loper De Peelkorf op het program-
ma. Door blessures en ziekte, had 
C/B slechts 4 van haar basisspeel-
sters tot beschikking. Met 3 da-
mes van senioren 2 en een speel-
ster van de aspiranten, begon C/B 
aan de wedstrijd. En hoe!?
 
In de 5e minuut opende C/B de 
score van afstand, 1-0. Vervolgens 
werden 2 vrije worpen en een om-
draaiballetje benut. Er stond dui-
delijk geen rem op de dames van 
C/B die tot 6-0 wisten te komen. 
Toen pas kon De Peelkorf iets te-
rugdoen. Uit een vrije worp maak-
ten zij 6-1. Even leek C/B in een 
dip te raken toen ook de 6-2 een 

minuut later volgde. Maar deze 
‘dip’ was gelukkig maar van korte 
duur. Voor rust liep C/B uit naar 
10-2. Nog één keer wist De Peel-
korf de korf te vinden, waardoor er 
met 10-3 werd gerust. 

Na rust was het De Peelkorf die als 
eerste wist te scoren, 10-4. En een 
minuut later volgde de 10-5. De 
verdedigende tactiek was door de 
tegenpartij wat aangepast en daar 
had C/B duidelijk wat moeite mee. 
De aanvallen liepen niet meer zo 
soepel, er ontstond wat meer bal-
verlies. Gelukkig hield C/B ver-
dedigend de touwtjes redelijk in 
handen, waardoor de ruime marge 
stand hield. De wedstrijd werd uit-
eindelijk met 13-9 gewonnen. 

Een groot compliment voor de dames 
die deze overwinning binnen hebben 
gehaald. Spelen met zoveel wisselin-
gen in een team valt niet mee. En dan 
toch de koploper verslaan. Klasse!

Kossen | Design

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

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

Evenementen

8 januari - 18 maart 
Expositie fotograaf 

Jan Ebbenn
  Odendael 

16 januari - 2 maart  
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay
  Mariendael 

1 maart  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

2 - 3 maart  
Beachparty
  ‘t Straotje 

2 maart 
Jaarvergadering KBO

  Ontmoeting Odendael 

2 maart  
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

3 maart 
Tafelvoetbaltoernooi

  Café Oud Rooij 

3 maart  
Disco

  the Joy 

3 maart  
Stanza: Belgische Helden

  De Vriendschap 

3 maart  
Nog 1 keer Jan Bosch

  café ‘t Pumpke 

5 maart
Iedere maandagmiddag 

Borrel
‘t Straotje

5 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

6 maart  
Lezing: 

vrouwen en hart-en vaatziekten
  de Holm 

6 maart  
Lezing: Tommy Wieringa

  Kasteel Henkenshage 

7 maart  
Kienavond
  Meerschot 

9 maart  
Sportgala

  Mariendael 

9 - 10 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

10 maart  
Black & White Party 

2nd edition
  Oud Nijnsel 

10 maart
Nationale Schoonmaakdag

Gemeentehuis

11 maart  
Cursus Spirituele ontwikkeling

  Leef en Vind 

11 maart  
Strike 2

  Café Oud Rooij 

11 maart  
Roois gemengd koor: 
Elgar in twee koren

  Martinuskerk 

12 maart  
Lezing: 

Loonse en Drunense duinen
  d’n einder 

12 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

13 maart  
KBO film: 

The name of the rose
  Odendael 

14 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

15 maart  
Drumcirkel

  Leef & Vind 
Olland 

16 maart  
Jaarvergadering

  Meerschot 

16 - 17 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart

 18 maart  
Olat wandelsportvereniging

  Middelrode 

18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling 
Eric van de Ven

  Mariendael 

18 maart  
Speelgoed- en kinderkledingmarkt

  Meerschot 

16/17/18 maart  
Halfvastenspektakel

  Oud Rooij 

19 maart  
Lenteconcert
 De Beckart  

19 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

21 maart  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 22 maart  
Wereldwaterdag

 
 24 maart  

Gezinskegelen
  Vresselse Hut 

25 maart  
Detsit

  Café Oud Rooij 

25 maart  
Zomertijd

 
 25 maart  

Mega Vlooienmarkt
  de Beckart 

25 maart  
MooiRooi 

Open Deur Dagen
  Centrum Sint-Oedenrode 

26 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

30 maart  
Onthulling informatiepanelen

  Sint-Martinuskerkhof 

30 maart  
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

31 maart  
25-jarig bestaan van

 Johnny T & the half souls
  de Vriendschap april 

5 april  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

  6 april  
Goede Vrijdag: 

winkels open tot 17 uur
  Centrum Sint-Oedenrode 

8 april  
1e Paasdag

 
 8 april  

Paaseieren zoeken / eten
  Café Oud Rooij 

9 april  
2e Paasdag

 
 9 april  

Olat wandelsportvereniging
  Asten 

9 april  
Paashaas op bezoek

  Kinderboerderij Kienehoeve 

9 april  
Maandagmiddagborrel

  ‘t Straotje 

9 april  
Lezing: Beekprik 
en andere vissen

  d’n einder 

10 april  
KBO film: Casablanca

  Odendael 

16 april  
Maandagmiddagborrel

  ‘t Straotje 

18 april  
Rooise biergilde
  Café Van Ouds  

19 april 
Secretaressedag

 
 19 april  

Drumcirkel 
  Leef & Vind 

Olland 

22 april  
Mr. Ed and 

The Crazy Horses
  Café Oud Rooij 

22 april 
Mathieu Dirven Koffieconcert 

  Kasteel Henkenshage 

22 april  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 




