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Folders deze week:

Pizzeria Shoarma Rooi
Primera

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Trio a Capella

“Bij zingen a Capella ben je het meest kwetsbaar”

“Van zo’n volle zaal kun je eigen-
lijk alleen maar dromen”, aldus 
initiator Mario Lamers. Op de 
derde dag van de derde maand 
in 2013 bracht het Roois Kultuur 

Kontakt een muzikaal drieluik in 
de knoptoren: Trio a Capella. Drie 
groepen volgden elkaar op, te be-
ginnen met een groep dames. 

“In het eerste begin is Mario La-
mers nog even onze dirigent ge-
weest”, vertelde Nanja Seidel van 
All Women. “Nu kunnen we laten 
zien dat we gegroeid zijn.” Zeer 
lichtvoetig startte de groep met 
Back it up. Bij het derde nummer 
kwam de humor van de dames 
bovendrijven. Tijdens de Cantate 
influenza vroegen zij het publiek 

vooral niet teveel te hoesten. “Als 
het dan echt moet, doe het dan in 
uw zakdoek.”
Ook Mikst up liet op gevarieerde 
wijze van zich horen.  De vier dames 
en vier heren begonnen met Close 
to you van the Carpenters. Zeer her-
kenbaar, maar in geheel eigen stijl. 

» lees verder op pag. 3 

VOOR DAMES EN HEREN

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

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

MOOI IN ’T GROEN…

De winter is bijna vertrokken. EINDELIJK TIJD VOOR LENTE!! 
Het ideale moment om uw tuin een goede opknapbeurt te geven. 

Let goed op de groenstroken in deze editie. 
Topbedrijven geven nuttige tips, 

bruikbaar advies en scherpe aanbiedingen in DeMooiRooiKrant.
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schutting

gazonplanten

bomenbemesting
bloeibloemen

ontwerp advies  

Vernieuwde Rooise vrouwenvereniging 

Vrouwen Contact Rooi van start
Door: Ria Balk

De laatste jaren stond de Rooise 
KVO-afdeling al steeds meer op ei-
gen benen. Vandaar dat eind vorig 
jaar nagenoeg unaniem werd be-
sloten dat de afdeling zelfstandig 
verder wilde gaan. Tijdens de eerste 
vergadering op 17 januari jl., werd 
de nieuwe vereniging opgericht. Een 
drukke tijd volgde, maar inmiddels 
is de zakelijke rompslomp geregeld. 
De club gaat onder de naam Vrou-
wen Contact Rooi de toekomst tege-
moet. 

“Eigenlijk is er niet eens zoveel veran-
derd, we gaan gewoon op dezelfde 
manier verder”, vertelt voorzitter en 
secretaris Marieke van Vugt. “We zijn 
alleen onder de koepel van het KVO 
uit gegaan. Mede vanuit financieel 
oogpunt, maar ook om flexibeler 
te zijn. Van de landelijke faciliteiten 
werd maar weinig gebruik gemaakt.” 

» lees verder op pag. 3 

v.l.n.r.: Jo van Erp, Mieke Nooijen, Thea v.d. Oever en Marieke van Vugt.

Aquaprojects
vd Berk boomkwekerij

Brekelmans tuincentrum
Brinkman hoveniersbedrijf

Krans tuincentrum
Langstraat hoveniers

Pennings groen
Peppelhoeve

Smetsers houthandel
Steengoed
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

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

www.huijbersuitvaart.nl

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Op Internationale Vrouwendag 8 maart 2013

Op de koffi e in de bieb
Op vrijdag 8 maart 2013 is het 
weer Internationale Vrouwendag. 
Bibliotheek de Meierij locatie Sint-
Oedenrode, de Taalwerkplaats en 
Stichting Welzijn Meierij nodigen 
alle vrouwen uit Sint-Oedenrode 
(en omstreken) van harte uit op 
de koffie in de bibliotheek.

Bij het ‘Jaar van het Voorlezen’ 
hoort natuurlijk een verhaal. De 
dames van Blush zingen een paar 
liederen en voor de rest is het ge-
woon gezellig (bij)praten met oude 
bekenden en nieuwe kennissen.
Aanmelden is niet nodig. U kunt 
gewoon binnenlopen. Het pro-

gramma begint om 10.00 uur en 
duurt tot 12.00 uur.  

College Sint-Oedenrode bekent 
kleur
Al jaren staat het accommodatiebeleid hoog op de agenda van de ge-
meente Sint-Oedenrode. Eindelijk geeft de gemeente duidelijk aan waar 
het om te doen is: De bibliotheek moet hoe dan ook naar Mariëndael. 
Dit heeft de werkgroep Martinushuis-Gemeenschapshuis zwart op wit.
De werkgroep  is al meer dan een jaar bezig om de gemeente met ar-
gumenten ervan te overtuigen dat de exploitatie van het Martinushuis 
kostendekkend kan zijn. Toch houdt het college halsstarrig vol dat de 
plannen van de werkgroep niet realistisch zijn. 

Hoe kan het dat elk plan dat de werkgroep indient zo de prullenbak in 
verdwijnt? Zelfs het door de Werkgroep uitgewerkte en ingediende plan 
om gebruik te maken van provinciale subsidies wordt arrogant van tafel 
geveegd.Wij weten nu waarom, elk van onze plannen heeft als uitgangs-
punt dat de bibliotheek in het Martinushuis blijft. Daar staat de Werkgroep 
immers namens een groot deel van de Rooise bevolking voor. Echter voor 
B&W is elk scenario met daarin een centrale plaats voor de bibliotheek 
in het Martinushuis ondenkbaar. Waar de werkgroep dit wel vermoedde, 
maar nooit hard kon maken, weet zij het nu zeker. Afgelopen week heeft 
de werkgroep zwart op wit van de gemeente, de bibliotheek moet naar 
Mariëndael.Volgens de werkgroep is geld niet het probleem, er blijkt im-
mers nog geld genoeg te kunnen worden uitgegeven, accommodatiebe-
zuinigingen worden geschrapt en  subsidie van de provincie laat men ge-
woon liggen. Nee, de verkoop/verhuur van het Martinushuis heeft niets 
te maken met bezuinigen of met het accommodatiebeleid, maar alles met 
het redden van Mariëndael.  Die moet overdag een publiekstrekker krijgen 
door de bibliotheek, ten koste van de levendigheid van de centrale Markt, 
hierheen te verplaatsen. Dat de lokale bibliotheekmanager zich nog niet 
heeft uitgesproken voor Mariëndael siert haar, want zelf bij het manage-
ment van Bibliotheek de Meierij gaat men er al vanuit dat verhuizing van 
de bibliotheek naar Mariëndael niet te voorkomen is. Voor hen is het al-
leen nog de vraag wanneer.Kijken we naar verkiezingsprogramma’s van 
de Rooise partijen, dan heeft elke partij een leefbaar centrum  op het oog. 
Van B&W hoeft de burger het niet te hebben. Daarom roept de werkgroep 
alle politieke partijen op te handelen naar hun eigen verkiezingsprogram-
ma en eens echt te luisteren naar de mensen die hen hebben gekozen als 
volksvertegenwoordigers.

Naschrift redactie: ook het Centrummanagement heeft laten weten tegen 
verplaatsing van de bibliotheek te zijn.

Lezerspodium....
Door:    Werkgroep Martinushuis - 
 GemeenschapshuisDe kaars leek bijna eindeloos

maar is nu stil gedoofd
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die voor altijd van ons afscheid nam

Na een liefdevol en zorgzaam leven is van ons heengegaan
ons mam en lieve oma

Petra van Erp – van Hooff 
∗ Son, 19 januari 1923                    † Sint-Oedenrode, 5 maart 2013 

echtgenote van

Toon van Erp † 

Theo en Ada
Jorg
Marc

Toon en Hennie
Anke en Ruud
Inge en Wendy

Jan en Marij
Laura
Sander

Ad †

Gerard †

Marja en Hans †, Will
Rens
Yvonne en René

Ellen en Jos
Erik en Marieke
Ilse
Rein

Henriëtte en Ad
Sanne en Dylan
Lars en Iris

Antonette en Johan
Stefan
Britt

Odendael 118
5492 CT Sint-Oedenrode

Correspondentieadres:
Schietbergweg 9
5492 TH Sint-Oedenrode
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Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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MENUTIP VAN BEKKERS
verse soep met brood en kruidenboter
Omdat brood en soep zo goed bij elkaar passen, maken wij sinds kort ook zelf soep.
Heerlijke groentensoepen van verse tomaten of broccoli. Dat willen we u graag laten proeven.

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

donderdag 7 maart t/m woensdag 20 maart

Soep deluxe
Keuze uit een tomatensoep of broccolisoep

1/2 liter, met daarbij een  kleine ciabatta brood 

keuze uit klooster/wit of pompoen 

en een bakje kruidenboter

7,95

6,95
deze actie is 2 weken geldig
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KEURSLAGERTROTS

Runderriblap met gratis 

kruiden

500 gram

8

25

SPECIAL

Carpaccio van varkenshaas

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

150 g filet + 100 g 

boterhamworst

samen

2

75

KEURSLAGERKOOPJE

ROOMSCHNITZELS

4 STUKS

5

00

WEEKAANBIEDING

VLEES CORDONBLEU'S

3 STUKS

5

50

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

Vervolg voorpagina

Vrouwen Contact Rooi van start
Naast de voorzitter/secretaris, stel-
den ook Vice-voorzitter Jo van Erp, 
penningmeester Thea van den 
Oever en bestuurslid Mieke Nooij-
en zich herkiesbaar voor de ver-
nieuwde club voor Rooise vrou-
wen. Alle bestuursleden werden 
door de leden herkozen. 

Dezelfde vier ontspanningsleid-
sters van weleer, bieden ook voor 
Vrouwen Contact Rooi de hel-
pende hand. “Ze vergaderen zelf, 
leggen contacten en bedenken 
en organiseren van alles”, licht 
de voorzitter toe. De meeste ac-
tiviteiten vinden plaats in eigen 
dorp of omgeving en daarmee is 
vrouwen Contact Rooi met recht 
een Rooise vereniging van én 

voor Rooise vrouwen. Onlangs 
viel het eerste nieuwe contactblad 
bij de leden in de bus met daarin 
het hele programma uitgestip-
peld tot aan de zomervakantie. Er 
staat alweer heel wat op de plan-
ning. Half maart kunnen de leden 
naar een modeshow in Boxtel en 
nog geen twee weken later volgt 
een lentebijeenkomst in de Beurs, 
over het telen van gewassen in de 
ontwikkelingslanden. Naast deze 
speciale bijeenkomsten beginnen 
in April de wekelijkse fietstochten 
enzovoorts…

Zoveel veranderd is er dus niet, 
maar toch ook weer wel. Als klei-
nere zelfstandige vereniging kan 
Vrouwen Contact Rooi beter tege-

moet komen aan de wensen van de 
eigen leden. Dat komt hen alleen 
maar ten goede. Ook de uitstraling 
van de vereniging is veranderd. De 
nieuwe website is nog maar sinds 
kort online. Ook het logo is pas 
nieuw ontworpen. Een logo dat 
staat voor warmte, gezelligheid 
en de onderlinge verbondenheid. 
Maar ook voor duidelijkheid en 
openstaan voor informatie. Vrou-
wen Contact Rooi wil haar leden 
een stukje gezelligheid en onder-
linge contacten bieden. Sportieve, 
gezellige en interessante activitei-
ten bieden daar volop de gelegen-
heid voor. Heeft u interesse? Kijkt 
u dan eens op de nieuwe web-
site: www.vrouwencontactrooi.nl, 
nieuwe leden zijn altijd welkom.

Vervolg voorpagina

“Bij zingen a Capella ben je het meest kwetsbaar”

Ook Doe maar werd op voortref-
felijke wijze vertolkt. Zoals Key-
Chord tijdens hun eerste lied (live 
till I die) al aangaf, haalde deze vier 
heren alles uit het leven, of in ieder 
geval uit de voorstelling. Zelfs een 
eenvoudig lied als onder moeders 
parapluie kreeg een bijzondere 
draai met Amerikaans accent en 
een mooi stuk choreografie.

Drie groepen 
die allemaal 
hun repertoire 
m e e r s t e m -
mig a Capella 
ten gehore 
bracht. Alle 
drie wonden 
ze de zaal om 
hun vinger, 
maar alle drie 

op hun eigen manier. “Als je een-
zelfde lied door een aantal andere 
stemmen laat zingen, klinkt het 
altijd anders”, aldus Mario La-
mers. “Bij zingen a Capella ben je 
wel het meest kwetsbaar, je hebt 
totaal geen instrumentale onder-
steuning. Als één zanger een fout 
maakt, dan hoor je dat meteen.” 
Toch vond één van de dames van 
All Women dat juist het leukst. “Je 
wordt een minder luie zanger.” 
Het publiek had het niet beter 
kunnen treffen…
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Groenstrook

Vanaf vandaag nieuwe kledingzaak aan de Markt

La Vie en Sint-Oedenrode passen bij elkaar
“Hallo, welkom! Kijkt u maar lekker 
even rond. Ik kom zo bij u.” Dat is 
nog eens een vriendelijke begroe-
ting. In de stad zie je vaak chagrij-
nige verkoopsters die het liefst weg-
duiken als er een klant binnenkomt. 
Daar is kledingzaak La Vie afkerig 
van. De winkel wil gemoedelijkheid 
en sfeer uitstralen, De filialen van La 
Vie vind je over het algemeen dan 
ook in gezellige en vriendelijke dor-
pen waar een Brabantse sfeer hangt. 
Mede daarom opent La Vie vandaag 
(6 maart) een winkel in Sint-Oeden-
rode. 

Sint-Oedenrode en het gedachte-
goed van La Vie sluiten naadloos op 
elkaar aan. Niet alleen de gemoede-
lijke sfeer bindt de twee, maar ook de 
doelgroep van La Vie is ruimschoots 
vertegenwoordigd in het dorp. “We 
verkopen kleding voor de ‘bewuste’ 
vrouw tussen de 25 en 60 jaar”, 
vertelt rayonmanager Marloes van 
Kraaij. “Vaak vrouwen met een druk 
leven. Vrouwen met werk, een ge-
zin, of allebei. Over het algemeen 
ook vrouwen die gaan voor kwaliteit, 

een goede pasvorm, stijl en mooie 
merken. Ze worden door onze me-
dewerkers goed opgevangen en ge-
adviseerd.”

Voor een goede service en een des-

kundig en eerlijk advies kun je bij La 
Vie terecht in één van de negen vesti-
gingen. La Vie onderscheidt zich van 
vele andere damesmode concepten 
door de klantgerichte benadering. 
Ook wanneer iemand weinig tijd 

advertorial

Reumafonds zoekt collectanten in 
Sint-Oedenrode
Wilt u zich inzetten voor de reuma-
bestrijding en hebt u daarvoor een 
paar uur per jaar beschikbaar? Word 
collectant of medeorganisator voor 
de collecteweek van het Reuma-
fonds van 11 t/m 16 maart 2013. 
Neem contact op met aanmelding 
via www.reumafonds.nl of bellen 
met Sjaantje Jonkers, 0413-474629 
of Paul van de Laar, 0413-475814.

Televisiepresentatrice Anita Witzier 
ondersteunt de oproep. “Toen het 
Reumafonds mij vroeg om ambas-
sadeur te worden, heb ik meteen ‘ja’ 
gezegd. Ik zet mij graag in voor de 
bijna 2 miljoen mensen in Nederland 
die leven met reuma, zoals artrose. 
Ouderen, maar ook jonge, werkende 
mensen of zelfs kinderen. Hun aan-
doening is niet altijd zichtbaar; voor 
de buitenwereld lijkt er dan ook vaak 
niets aan de hand.  Uit eigen erva-
ring weet ik dat  reuma een wrede 
ziekte is: de ene dag kan je alles en 
de volgende dag doet alles pijn. Leg 
dat maar eens uit! Inmiddels heb ik 
goede medicijnen en is mijn reumato-
ide artritis onder controle, maar niet 
bij iedereen gaat dat zo. Het kan een 
jarenlange zoektocht zijn, vol pijn en 
frustraties.” 

Reumafonds 
Het Reumafonds strijdt voor een be-
ter leven met reuma nu en een leven 
zonder reuma in de toekomst. We 
zijn al meer dan 85 jaar de belang-

rijkste financier van onafhankelijk 
wetenschappelijk reumaonderzoek. 
We geven voorlichting, ondersteu-
nen patiëntenactiviteiten en zijn be-
langenbehartiger voor mensen met 
reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen 
subsidie van de overheid en is dus 
volledig afhankelijk van giften van 
particulieren en bedrijven.  Als collec-
tant of mede-organisator van de col-
lecteweek bent u dan ook van groot 
belang. Geef het Reumafonds zo snel 
mogelijk door dat u wilt meehelpen 
aan ons doel om mensen met reuma 
een beter leven te geven. Bel voor 
meer informatie met: of met 020-589 
64 71. U kunt ook een mail sturen 
naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangstgecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

heeft om onder openingstijden te ko-
men winkelen kunt u bij La Vie terecht 
voor een personal shopper advies. De 
combinatie van de verschillende mer-
ken, aangevuld met accessoires en 

schoenen maken het mogelijk om bij 
La Vie voor een totaalplaatje te sla-
gen. D.m.v. het spaarsysteem kan de 
vaste klant punten sparen bij zowel 
La Vie, Seasons als Toff welke eigen-
lijk staan voor een korting van 5% op 
uw aankoop.  
 
Bekende en populaire merken die La 
Vie voert zijn Expresso, Drykorn, Iba-
na, Closed, Maison, Scotch en nog 
veel meer. Kijk op de website www.
lavie-seasons.nl om te zien wat La 
Vie nog meer voor topmerken in huis 
heeft. Het geeft je alvast een kijkje in 
de keuken. Vandaag opent de winkel 
en daar horen leuke en aantrekkelijke 
acties bij. In DeMooiRooiKrant van 
vorige week stond een grote kor-
tingsbon. Knip uit, lever in en scoor 
20 euro korting op een artikel naar 
keuze! Deze actie is geldig van 6 t/m 
9 maart.

La Vie, 
Markt 9, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-870120

Huys van Waaren opent 5 maart

De feestelijke officiële opening 
van Huys van Waaren is op zondag 
10 maart. Afgelopen woensdag-
avond kwamen de ondernemers 
bijeen bij Brownies & Downies 
om het contract te tekenen. Op 
dinsdag 5 maart is het kleine wa-
renhuis voor het eerst open.

Enkele weken geleden kwam 
Brownies & Downies met het 

shop-in-shop concept naar buiten. 
De winkel en de lunchroom wor-
den met elkaar verbonden door 
een opening die in de muur wordt 
gemaakt. De heren en dames met 
een beperking, die al inzetbaar zijn 
voor Brownies & Downies, gaan 
de producten van de ondernemers 
verkopen. De volgende onderne-
mingen gaan huren in het pand: 
Diana Zwemkleding, Brekelmans 

bloemen en planten, Puur Basic, 
Kiekeboe Kinderkunst, Hairshop 
Veghel, Woon!, Home Identity, 
Sylt, en Hanneke Hermes (met 
kaarten). Op dit moment zijn er 
nog drie plekken beschikbaar. Het 
Huys van Waaren zal straks dezelf-
de tijden geopend zijn als Brownies 
& Downies. Ook tijdens de Jaar-
markt en de Winterbraderie staan 
de deuren open.  

Alle ondernemers kwamen vorige week woensdag alvast een kijkje nemen in 
de ruimte waar Huys van Waaren gaat komen

TUIN TIPS
Mooi in kleur
Weg met die dorre bladeren. In de lente heb je zin in kleur! Aan de slag dus!
In je tuin of op je balkon is altijd wel een plekje te vinden wat kleur kan gebruiken. Het kan nu nog 
wat fris zijn, maar met een lekkere trui aan is het buiten heerlijk genieten. Met violen breng je in 
een handomdraai lentesfeer in de tuin of op het balkon. Violen planten kan iedereen; daar heb je 
geen groene vingers voor nodig. Fris wit, diep blauw, vrolijk geel of vlammend oranje? Met violen 
kan het allemaal. (www.groenrijk.nl)

Mooie lente
Een kale tuin of leeg terras in het vroege voorjaar biedt niet de meest aangename aanblik. Geluk-
kig is er een snelle manier om uw huis en tuin in lentesferen te brengen. Narcissen, tulpen en 
hyacinten en vele andere lentebloeiers zijn kant en klaar verkrijgbaar om de lente in te luiden. Zet 
ze alvast in bakken op het balkon of (dak)terras of plant ze direct in de tuin. Het is een � uitje van 
een cent en je ziet, ruikt en voelt de lente direct! (www.groenrijk.nl) 

Mooi, goed voor je budget én milieuvriendelijk
Een tegeltuintje met een knappe klimmer � eurt niet alleen je gevel op, het is ook nog eens goed voor je 
portemonnee en het milieu. Tussen de bladeren kunnen insecten en vogels hun nesten bouwen. Ondertus-
sen zuivert de klimplant de lucht van giftige sto� en en rondwaaiend stof.  Tegelijk voorziet hij je gevel van 
een natuurlijk isolatielaagje dat opwarming in zomer voorkomt en beschermt tegen afkoeling in de winter. 
En hij maakt komaf met slagregens die je gevel nat maken. Niets dan voordelen dus! (www.groenvanbijons.nl) 

Vertoeven onder overkapping 
In de lente en zomer genieten in uw eigen tuin. Dat is heerlijk onder uw eigen over-
kapping. Overdag biedt het beschutting voor de zon en ’s avonds kun je daardoor 
langer buiten blijven zitten. In deze krant staan enkele ondernemers die uw wensen 
in kunnen willigen.  Kijk goed naar de Groenstroken!
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Groenstrook 1

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Driekamerappartementen
te koop in centrum

De driekamerappartementen beschikken over een woonkamer met veel licht
inval, een open keuken, twee slaapkamers, badkamer, apart toilet, berging / c.v. 
ruimte en een eigen parkeerplaats in een afgesloten stallinggarage. Een lift is 
aanwezig.

Adres  Hoge Vonderstraat 2E, 4D en 6E 
Oppervlakte variërend van 75 m²  85 m²
Verkoopprijs variërend van € 187.500  € 230.000
Bouwjaar  2007

Woningcorporatie Wovesto werkt met het product SlimmerKopen® waardoor 
zij korting kan geven op de marktwaarde van woningen; een korting die kan 
oplopen tot 25%! U bepaalt zelf of u de korting wilt laten toepassen. 
 
U kunt een afspraak maken om de appartementen te bezichtigen. Er zijn ook 
uitgebreide brochures beschikbaar. Bel met (0413) 47 69 10 of stuur een email 
naar info@wovesto.nl. 

www.wovesto.nl

Comfortabel wonen voor starters en senioren in 
centrum van Sint-Oedenrode

Het einde van de winter nadert,
het voorjaar is in zicht,
tijd om erop uit te gaan

én te genieten van uw eigen tuin!

Pastoor Smitsstraat 64 | 5491 XP Sint-Oedenrode | T. 0413 47 12 88 | M. 06 224 98 711 | E. info@twanbrinkman.nl

Pro�teer nu van de

6% btw-regeling 
op alle tuinwerkzaamheden!

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Het einde van de winter nadert,
het voorjaar is in zicht,
tijd om erop uit te gaan

én te genieten van uw eigen tuin!

Pastoor Smitsstraat 64 | 5491 XP Sint-Oedenrode | T. 0413 47 12 88 | M. 06 224 98 711 | E. info@twanbrinkman.nl

Pro�teer nu van dePro�teer nu van dePro�teer nu van de

6% btw-6% btw-6% btw-regelingregelingregelingregeling
op alle tuinwerkzaamheden!op alle tuinwerkzaamheden!op alle tuinwerkzaamheden!op alle tuinwerkzaamheden!op alle tuinwerkzaamheden!

Vraag naar de Vraag naar de Vraag naar de Vraag naar de 
mogelijkheden!mogelijkheden!mogelijkheden!
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Blijf  op de hoogte 
 van de 
 laatste 
tuintips!

Rooi tegen “dikke” omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Brabant 
Noord (OBN), waarin de hand-
having door regionale overheden 
vanaf 1 april 2013 centraal wordt 
aangestuurd, is naar de mening 
van het Roois College veel te groot 
opgezet. Om die reden heeft Sint-
Oedenrode, evenals Boekel, hier 
als enige betrokken gemeente nog 
niet mee ingestemd.

Het Rooise college heeft twee A4-
tjes met bezwaren tegen de Regi-
onale Uitvoeringsdienst (RUD) in-
gediend bij de Provincie, waar een 
externe jurist naar komt kijken. Zo 
is de bemensing van de RUD met 

220 fte in de ogen van het college 
veel te zwaar. Een van de bezwa-
ren is ook dat de basistaken niet 
eenduidig zijn voor heel Brabant. 
“In Brabant zijn drie diensten met 
ieder hun eigen basispakket. Dat 
kán gewoon niet” aldus burge-
meester Peter Maas. “Bovendien 
wordt de budgettaire neutraliteit 
op geen enkele manier gehaald.” 
Daarnaast zijn de kengetallen en 
budgetten nog niet duidelijk, stelt 
hij. Maas vreest dat het huidige 
handhavingsniveau van onder 
meer milieutaken in Rooi, dat vol-
gens hem zeer hoog is, er met een 
dienst volgens het huidige plan op 

achteruit zal gaan. 
Hij verwacht dat de Provincie naar 
aanleiding van de kritiek toch niet zal 
tornen aan de basistaken. Wel ver-
wacht hij te bereiken dat een “grote 
flexibele schil” in het bedrijfsplan 
zal worden gebouwd, waardoor per 
gemeente maatwerk kan worden 
geleverd. Rooi heeft bijvoorbeeld 
per milieucontrole slechts een derde 
nodig van de tijd die de RUD in re-
kening brengt. Als de Provincie de 
dienst naar aanleiding van de kritiek 
aanpast, zou het kunnen dat de ge-
meenten die er eind januari al mee 
hebben ingestemd, opnieuw een 
besluit moeten nemen. 

Fashion feest bij Shoeby! 

Buiten is het nog koud, maar de 
eerste zonnestralen beginnen al 
door te breken. Bij Shoeby is de 
lente al begonnen! Je ziet het 
meteen wanneer je de winkel 
binnenloopt: de nieuwe voor-
jaarscollecties zijn binnen. Fris-
sere kleuren, lichtere stoffen: een 
nieuw fashionseizoen hangt in 
de lucht! Shoeby viert het voor-
jaar met het fashion feest. Tij-
dens dit fashion feest ontvangt 
iedereen van woensdag 13 t/m 
zaterdag 16 maart 20% korting 
op de hele collectie!*

De dames voorjaarscollectie heeft 

een etnisch thema. Dit is vertaald 
naar veel dierenprints, soms bijna 
fotografisch, soms meer abstract. 
Ze geven je outfit een stoer tintje 
waarmee je zeker opvalt. Er is 
met bijzondere materiaalmixen 
gewerkt zoals bijvoorbeeld een 
combinatie van chiffon en vis-
cose. Ook zijn er mooie kralen 
en zilveren studs verwerkt in de 
producten.

Voor de mannen heeft de collec-
tie een vrolijk en kleurrijk beeld. 
T-shirts met fotoprints in kleuren 
als aqua groen, helder paars en fel 
roze zijn belangrijke elementen in 
de collectie. De basis bestaat uit 
stoere jeans en non-denim pants 
en overhemden in uitgesproken 
ruiten. Er wordt gebruik gemaakt 
van vernieuwende kwaliteiten. 

Shoeby’s nieuwe kidscollectie 
voor dit voorjaar is helemaal op 
het thema reizen gebaseerd. 
Het resultaat: de leukste nieuwe 
mode voor kleine wereldreizi-
gers! Het kleurthema is geïnspi-
reerd op kleuren uit verre landen 
en geeft de kleding een wereld-
wijs tintje. Natuurlijk zit alles lek-
ker comfortabel en kan het tegen 
een stootje.

De voorjaarscollectie hangt nu in 
de winkel, dus kom langs en laat 
je verrassen! We hopen je snel te 
zien bij Shoeby in Sint-Oedenro-
de.

*De korting geldt op de orginele 
prijs en uitsluitend op vertoon 
of bij aanvraag van een Shoeby 
Card.

advertorial

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

MAANDAANBIEDING
 wo.: Alle visschotels

 
   per 100 gram € 1,00

 
KORTING

do.: Ovenschotel
        

€ 6,95
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Heuvel 20,  Sint-Oedenrode

De hele maand maart kunnen de inwoners van 

Sint-Oedenrode genieten van veel voordeel. Kom naar de 

winkel van Digitotaal en schrijf je in voor een alles-in-één 

pakket van OnsBrabantNet. Twee weken na de activatie 

van je diensten ontvang je €50,- op je rekening. 

Kom je op vrijdag naar de winkel van Digitotaal? Dan vind 

je daar het team van OnsBrabantNet. Wij zorgen voor 

verse koffi e met iets lekkers en je krijgt vrijblijvend advies. 

Meer informatie en de actievoorwaarden vind je op www.onsbrabantnet.nl/50euro

Even onder ons,

je zegt toch geen nee 
tegen vijftig euro?tegen vijftig euro?

Schrijf je nu in voor 

een alles-in-één pakket 

en ontvang  €50,-

En dat is nog niet alles:
Bij inschrijving ontvang je ook

  3 maanden 50% korting

   1 jaar gratis Interactieve TV
bij een Flex Goed pakket

✓
✓

Glasvezelen doe je met

Hartslagnu.nl vervangt AED-Alert.nl
Ook in Sint-Oe-
denrode is het 
alarmeringssys-
teem, dat via een 
SMS bericht Bur-
gerhulpverleners 
oproept, veran-

derd. De huidige AED-reanimatie 
hulpoproep wordt gedaan door 
“HartslagNu”. HartslagNu is via de 
112 meldkamer het nieuwe alarme-
ringssysteem voor het inschakelen 
van burgers bij reanimaties. 

HartslagNu vervangt de alarme-
ringssystemen AED-Alert en AED-
Locator. Alle vrijwilligers die inge-
schreven stonden in een van deze 
twee systemen zijn nu opgenomen 
in HartslagNu.
HartslagNu is ontwikkeld in op-
dracht van de stichting Hartslag voor 
Nederland, een samenwerkingsver-
band van regionale ambulancedien-
sten ter bevordering en faciliteren 
van burgerhulpverlening aan slacht-
offers van een acute circulatie (hart) 
stilstand. Onder het motto 'Van 
elkaar, met elkaar en voor elkaar' 
streeft de stichting naar één plat-
form voor heel Nederland, waarbij 
in elke ambulanceregio gelijk wordt 
gehandeld na een oproep via de 112 
meldkamer. Nederland kent  24 am-
bulanceregio's. Ook in onze regio is 
nu HartslagNu actief. Dit is in totaal 
17 van de 24 regio's het geval. Men 
is daarmee een aardig eind op weg 
naar een landelijke dekking!

Belangrijke oproep
Het alarmeringssysteem via een 
SMS bericht is al enkele jaren met 
succes actief in Rooi. Maar om Sint-
Oedenrode  en vooral “De Kerk-
dorpen” van een voldoende aantal 
“Burgerhulpverleners”te voorzien, 
zijn er meer personen nodig die be-
reid zijn om iemand bij een hartstil-

stand in hun woon of werk omge-
ving te hulp te schieten. “Stichting 
Rooi Hartsafe” doet  dan ook een 
dringende oproep aan iedereen die 
reeds in het bezit is van een geldig 
reanimatie diploma/certificaat. Geef 
je op via de internet site www.hart-
slagnu.nl en lees wat u voor uw om-
geving kunt betekenen. Men hoeft 
hiervoor geen volledig EHBO di-
ploma te hebben, een opleiding “re-
animeren met AED”  voldoet. Ook 
BHV’s zijn steeds vaker betrokken bij 
dergelijke SMS oproepen. Het SMS 
systeem is dan ook ideaal voor be-
drijven op een bedrijven terrein. Je 
kunt namelijk behalve je woonadres 
óók je werk adres aangeven en zo 
elkaar te hulp schieten.

   

Einde stage Matthijs Vos

Vrijdag 1 maart was de laatste 
stagedag van stagiair Matthijs 
Vos. Deze Rooise jongen was de 
afgelopen twee weken bij de re-
dactie van onze krant aanwezig. 
En eigenlijk beginnen we hem nu 
al een beetje te missen…

Kun je jezelf eerst even voorstellen?
‘’Ik ben bijna 16 jaar en zit nu 
nog op het Elde College in Schijn-
del. Volgend jaar ga ik naar ROC 
De Leijgraaf, de opleiding Com-
mercieel Medewerker Marketing 
& Communicatie volgen. Ik wil 

graag de journalistiek in.’’

Wat heb je voor ervaringen ge-
kregen?
‘’Naast een koffieverslaving heb ik 
veel ervaringen opgedaan. Ik heb 
gezien hoe het er bij een krant aan 
toe gaat. Redacteur zijn houdt 
veel in. Je bent lid van een heel 
team dat perfect op elkaar inge-
speeld moet zijn. Het is prachtig 
om daar deel van uit te maken.’’ 

Welke taken had je allemaal?
‘’Ik moest een eerlijk beeld krij-
gen, dus mocht van alles proeven. 
Ik heb al veel artikelen geschre-
ven, waaronder deze (ja, ik stel de 
vragen aan mezelf). Ik nam ook 
interviews af, hield de facebook-
pagina bij en maakte foto’s. Net 
wat er gedaan moest worden. De 
redactie is zo tevreden, dat ik elke 
donderdag terug kan komen.” 

Halve finales voorleeskampioenschappen
Afgelopen Zaterdag 2 Maart zijn 
de halve finales voor het Brabantse 
voorleeskampioenschap gehouden 
in Goirle. Sint-Oedenrode was hier 
vertegenwoordigd door Roel Jans-
sen van de Franciscusschool uit 
Boskant die dit jaar voorleeskampi-
oen van onze gemeente werd.

Samen met 64 andere voorleeskam-
pioenen vanuit dorpen en steden 
uit heel Noord Brabant ging Roel de 
strijd aan om een plaats te bemach-
tigen voor de Brabantse finale op 19 
April In het Chassé theater in Breda. 
De 65 kampioenen werden verdeeld 
over een 8-tal zalen van het theater 
in Goirle en mochten elk ongeveer 5 
minuten voorlezen uit een eigen ge-

kozen boek. Het was een spannende 
strijd en het niveau lag heel hoog 
dus het was voor de 16 koppige jury 

(allemaal schrijvers) een moeilijke 
taak om per zaal een winnaar aan te 
wijzen die naar de Brabantse finales 
gaat. Roel heeft het uitstekend ge-
daan en wist het publiek en de jury 
met zijn verhaal goed te boeien met 
een goede uitspraak, verschillende 
klanken, tempowisselingen, goed 
contact met het publiek en een leuk 
gekozen verhaal.
Helaas voor Roel vond de Jury dat er 
andere voorlezers toch net iets beter 
waren en is hij niet geplaatst voor 
de Brabantse finale. Het was een 
bijzonder leuke Zaterdagochtend en 
voor Roel een erg mooie ervaring, 
we zijn trots op Roel want ondanks 
dat hij niet naar de finale mag heeft 
hij het toch uitstekend gedaan.
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Verkiezing Project van het Jaar

Op woensdag 
3 april organi-
seert Rabobank 
Sint-Oedenrode 
Schijndel een 
feestelijke leden-
bijeenkomst in ’t 

Spectrum (Steeg 9) in Schijndel. Tij-
dens deze avond staan alle projecten 
uit Sint-Oedenrode centraal, die in 
2012 een bijdrage uit het Coöpe-
ratief Dividend hebben ontvangen. 
Welk project wordt ‘Project van het 
Jaar’ uit Sint-Oedenrode?

Samen sterker
In 2012 hebben 11 verenigingen en 
stichtingen uit Sint-Oedenrode een 
bijdrage ontvangen uit het Coöpera-
tief Dividend. In Schijndel hebben 7 
projecten een financiële bijdrage ge-
had. In totaal is er ruim € 53.000 uit-
gekeerd aan de lokale gemeenschap. 
Per gemeente maken deze projecten 
nu kans om Project van het Jaar te 
worden. Op onze website vindt u 
een overzicht van de kanshebbers uit 
Sint-Oedenrode en uit Schijndel.

Project van het Jaar Draait Door
Op woensdagavond 3 april bent u 
vanaf 19.00 uur van harte welkom 
in ‘t Spectrum in Schijndel. Daar 
presenteren wij Project van het Jaar 
Draait Door. Een avond in een spe-
ciale setting, geïnspireerd door het 

bekende televisieprogramma De We-
reld Draait Door. Compleet met tafel-
dame en huisband. Uiteraard komen 
tijdens deze avond alle projecten uit 
Sint-Oedenrode nogmaals aan bod.

Speciaal voor de leden en klanten uit 
Sint-Oedenrode bieden we op 3 april 
de mogelijkheid om gebruik te ma-
ken van een pendeldienst. Vanaf de 
Markt in Sint-Oedenrode vertrekt er 
een bus die rechtstreeks naar ’t Spec-
trum in Schijndel rijdt.

Twee keer stemmen op uw favoriet!
Leden van Rabobank Sint-Oedenro-
de Schijndel bepalen welke projecten 
uit Sint-Oedenrode en Schijndel de 
titel Project van het Jaar 2012 win-
nen. De stemprocedure bestaat dit 
jaar uit twee delen. Vanaf 1 tot 25 

maart kunnen leden online hun stem 
uitbrengen via www.rabobank.nl/
stos, met behulp van een unieke code 
die via een persoonlijke uitnodiging 
is verstuurd. Op de avond zelf kun-
nen de aanwezige leden (nogmaals) 
stemmen op hun favoriete project. 
Het project dat uiteindelijk de meeste 
stemmen ontvangt, mag zich een jaar 
lang Project van het Jaar uit Sint-Oe-
denrode noemen. 

Programma 
We hebben een mooi programma 
samengesteld, waarbij de verkiezing 
van het Project van het Jaar Sint-
Oedenrode natuurlijk centraal staat. 
De avond wordt gepresenteerd door 
Carla van Loon, bekend van verschil-
lende programma’s van Omroep 
Brabant. Tafeldame is onze nieuwe 
directievoorzitter Bouwien Janssen 
en burgemeester Peter Maas is een 
van de tafelgasten. De avond wordt 
afgesloten door Brabantse verhalen-
verteller Riny Boeijen. 

Huisband met Rooise zusjes 
De huisband tijdens deze avond is 
Van der Aa’s en Zekhuis. Michelle 
en Lesley van der Aa zijn afkomstig 
uit Sint-Oedenrode en samen met 
vriendin Lotte Zekhuis staan zij in het 
theater met een eigen theatershow. 
De Rooise zusjes zijn bovendien on-
der meer bekend als achtergrondzan-

geressen van vele bekende artiesten 
zoals Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rom-
bley, Jan Smit en Nick & Simon.
Aanmelden en meer informatie
Kortom: er staat u een enerverend 

programma te wachten! Kijk snel op 
www.rabobank.nl/stos om te stem-
men op uw favoriete project én om 

u aan te melden voor deze feestelijke 
avond! Aanmelden en stemmen is 
mogelijk tot 25 maart. Nog geen lid 
van de Rabobank?  Op de website 
vindt u tevens meer informatie over 
het lidmaatschap.

Rabo Feestweek Schijndel
Sinds augustus 2012 
is het verkoopkantoor 
van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel 
aan de Hoofdstraat in 
Schijndel verbouwd. 
Inmiddels is het ver-
koopkantoor helemaal 
klaar en dat gaan we 
vieren!  In de week 
van 1 t/m 6 maart is 
het feest in het Rabo-
bank verkoopkantoor 

aan de Hoofdstraat 45 te Schijndel.  Vrijdag 1 maart heeft 
de officiële opening plaatsgevonden. Na een korte toe-
spraak van Bert Zonnenberg, directeur Commercie is het 
Rabobank verkoopkantoor in Schijndel officieel geopend. 
Tijn Wouters (3 jaar) was de gelukkige klant die samen 
met Bert Zonnenberg het lintje mocht doorknippen.

Spaarfeest
Tevens begon op vrijdag in zowel Sint-Oedenrode als 
in Schijndel het Spaarfeest. Tot en met 6 maart krijgen 
alle kinderen van 0 t/m 12 een duurzaam cadeautje van 
speelgoedwinkel Hout-Doe wanneer zij minimaal € 10 
komen storten op hun Rabobankrekening.

Kortom, een feestelijke en coöperatieve week die in het 
teken staat van de heropening in Schijndel. Iedereen is 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Wilt u 
meer informatie over de activiteiten deze week? Kijk dan 
op onze website www.rabobank.nl/stos of volg ons op 
Twitter @RaboSTOS.

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

Voorjaarskriebels: zaterdag volop voorjaarsbloeiers aanwezig in het tuincentrum
Kijk op onze vernieuwde website en vraag een Tuinconsult aan.
Tevens 30% korting op tuinontwerp tot eind maart.

TUINAANLEG - TUINCENTRUM – COUNTRYSTORE

Peppelhoeve - Liempdseweg 6 - 5492 SM Sint-Oedenrode - www.peppelhoeve.nl
Open: wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en zo. 12.00 tot 17.00 uur, ma. en di. op afspraak.

Woensdag 3 april 2013: 
verkiezing Project van het Jaar

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ledenbijeenkomst: 
Project van het Jaar
Draait Door 
Op 3 april organiseren wij een speciale bijeenkomst in 

‘t Spectrum in Schijndel. Tijdens Project van het Jaar Draait 

Door staan alle projecten uit Sint-Oedenrode centraal, die 

in 2012 een bijdrage uit het Coöperatief Dividend hebben 

ontvangen. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. 

Wie wordt Project van het Jaar 2012?

U als lid van onze bank bepaalt de winnaar! Stem op uw 

favoriet via onze website. Tijdens de avond mogen de 

aanwezige leden (nogmaals) stemmen op de projecten 

uit Sint-Oedenrode. Zorg dus dat u erbij bent!

Aanmelden en stemmen op www.rabobank.nl/stos,
daar leest u tevens meer over de mogelijkheden van busvervoer.

Stem op uwfavoriet uitSint-Oedenrode!

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

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade
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6.49

GAZON

TUINMEST 
GRASZAAD
gazon-/tuinmest:
voor 50/60 m²
5 kg
graszaad:
voor 50 m²
1 kg

CILLIT BANG

POWER 
CLEANER
citrus of fresh
1000 ml 
vuil & toilet
750 ml

1.49

CLOVERLEAF

TAKKENBOS
met HAKEN
breedte 50 cm 
met lint
white of natural
(excl. hangfiguren)

LOTTO

SNEAKER
SOKKEN
zwart of wit
maten 39-46

2.99

TROPPIE

VRUCHTEN
LIMONADE
orange of 
multi fruit
10x200 ml

1.59

0.79 0.49

KATOEN

HANDDOEK 
met CAPUCHON
Mickey, 
Spiderman, 
Cars, Pooh 
en Minnie
50x100 cm

AS 888

FIETS
COMPUTER
met 8 functies
incl. batterijen

UITZOEKEN

TRENDY
ACCESSOIRES
oorbellen, armband
of ketting

DISNEY

SNACK
TROMMEL
diverse designs
handig afsluitbare deksel
inhoud 220 ml

TERRAS

BLOEM
POT
kunststof
rond
40x40 cm
niet van 
aardewerk te 
onderscheiden

MAJESTIC

LED
LAMP
diverse maten 
en uitvoeringen
als beste getest op
levensduur door 
het tv-programma 
Kassa

2.99

1.49

8.49

WOK- OF

HAPJES
PAN
voor alle 
warmtebronnen
met anti-aanbaklaag
wokpan: 
Ø 35 cm
hapjespan: 
Ø 28 cm
met glazen 
deksel

1.99

ENERGIE
BESPAARTIP!

DECO
TREND! 3 PAAR

3.59

2.99
idem
vierkant
40x40x40 cm

6.95

deco/fiets
BLOEMEN
SLINGER
met 20 LED's

2.19

Disney
DRINK
BEKER
diverse vrolijke 
kinder designs

0.39

Kijk op action.nl voor de folderfolder

Voordelig

l d f l
Voorjaar!

Elders
5.99
12.99

Elders
2.99
3.49

Elders
6.99
7.95

Elders
14.95
17.95

Elders
4.95
7.95

Elders
1.99
2.49
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

EINDHOVEN  •  Petrus Canisiuslaan 64 
GELDROP  •  Nuenenseweg 75-77
GEMERT  •  Nieuwstraat 48-50
HEEZE  •  Kapelstraat 118

HELMOND  •  Sobrietasplein 1
HELVOIRT  •  Vincent van Goghplein 3  
NUENEN • Hoge Brake 62
OIRSCHOT • Standaardplein 2

SCHIJNDEL  •  Boschweg 62a
SOMEREN  •  Postelstraat 35b
ST. OEDENRODE  •  Hertog Hendrikstraat 16
UDEN  •  Mgr. Bosstraat 49

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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1

T

Finley
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Jola, Linda, Marianne, Mirjam en Monique-en wensen Anneli Janssen en de overige 13
zelfstandige praktijken voor coaching, training, therapie en begeleiding op het gebied 

van persoonlijke ontwikkeling uit Sint-Oedenrode, veel succes met hun gevormde 
netwerk De Bundel.

Bezorger van de 
Maand: 
Franca Witlox

Franca Witlox is verkozen tot Be-
zorger van de Maand februari.
Ze bezorgt in de wijk Kienehoef en 
doet dat zo goed dat ze verkozen is 
tot de beste van de maand. Daar-
om kreeg ze van DeMooiRooiKrant 
een Rooi2000 waardebon. 

H E T  I S  E E N  M E I S J E

j i p
V A N  V R O E N H O V E N

f E b R u A R I u u R

G R A Mp O N d

d O c H T E R  V A N
J A N  V A N  V R O E N H O V E N  &

k I M  d E  k O N I N G

22

6 80

09 02
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AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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 DE OMLIJSTING ZEGT WIE JE BENT

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

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

Geopend:

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis
Kinderopvang / gastouderopvang

Een leuke en vertrouwde plek 
voor uw kind.

Heistraat 65 5491 BB St Oedenrode
Telefoon: 06-25577780 

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Krans Hoveniers biedt u tal van mogelijkheden om uw tuin 
wensen te vervullen; 
is uw tuin toe aan vernieuwing of een goed onderhoud? 
Krans Hoveniers biedt u precies de hulp waar het nodig is.
Aarzel dus niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te 
nemen.
Edwin Krans 06- 26558917 
of kijk eens op onze website: www.kranshoveniers.nl

Alles om uw tuin zelf voorjaars klaar te maken kunt u vinden in 
ons tuincentrum.
Tuincentrum Krans heeft een groot assortiment meststo� en van 
DCM, loop eens binnen voor een juist bemestingsplan voor uw 
gazon en tuin.
Verder bieden wij u alles voor uw vijver, van � lters tot ons eigen 
merk kwaliteitsvoer.
Later in het seizoen een ruime keuze in vijvervissen en koi’s.

Schijndelseweg 65  5491 TA Sint-Oedenrode

Geboren
20-2-2013

Dochter van
Taco Hagen en Yvonne Voets

Zusje van Clint

Anouk

Ravelstraat 13
5491 MA Sint-Oedenrode

Dit jong bluumke ook 
alweer 30 jaar..

Gefeliciteerd, 
je vrienden..

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Patrick Swinkels

Met het behalen van het rijbewijs

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

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Jola, Linda, Marianne, Mirjam en Monique-en wensen Anneli Janssen en de overige 13
zelfstandige praktijken voor coaching, training, therapie en begeleiding op het gebied 

van persoonlijke ontwikkeling uit Sint-Oedenrode, veel succes met hun gevormde 
netwerk De Bundel.

Jola, Linda, Marianne, Mirjam en Monique-en wensen Anneli Janssen en de overige 13 zelfstan-
dige praktijken voor coaching, training, therapie en begeleiding op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling uit Sint-Oedenrode, veel succes met hun gevormde netwerk De Bundel
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Op de Rooise loper……….

In ons mooi Rooi zijn er vele bur-
gers die zich op velerlei gebied 
inzetten. Denk bijvoorbeeld aan 
sportverengingen, ouderenzorg, 
kinderopvang, dieren en nog veel 
meer. Ja, met naam genoemd de 
eeuwige vrijwilliger. Vooralsnog 
laat het duidelijk zijn dat een vrij-
williger doorgaans geen saaie per-
soon is, die geen werk heeft, beet-
je zielig is en nog wat onder de 
mensen wil komen. Niets is min-
der waar, de meeste vrijwilligers 
zijn juist hele actieve mensen, die 

in veel gevallen een drukke baan 
hebben en vooral voldoende onder 
de mensen komen. Vaak zijn ze in 
hun positie gerold en zijn er naar 
jaren nog actief in. Wij van Mooi 
Rooi willen op deze vrijwilligers 
eens een zonnetje laten schijnen.
Dit om ze wat beter te leren ken-
nen en tegelijkertijd onze waarde-
ring kunnen uitspreken aan hen. 
Vandaar hebben wij vandaag op 
de Rooise loper….   
Marleen van de Wijdeven

Hallo Marleen, wil je je even voor-
stellen? 
“Ja hoor, ik ben Marleen van de 
Wijdeven, ben 22 jaar oud en woon 
op het moment bij mijn ouders sa-
men met mijn twee broers. Ik ben 
afgestudeerd in Sport Economie en 
Communicatie (Speco) te Tilburg. 
Voor mijn scriptieonderzoek heb ik 
vorig jaar een half jaar in Kaapstad 
gewoond. Zoals de plannen er nu 
voor staan wil ik volgend schooljaar 
in Antwerpen gaan studeren in Or-
ganisatie en Management. Tot die 
tijd ben ik werkzaam bij Carglass en 
bij De Gouden Leeuw.” 

Je bent vrijwilliger, waar?
“Ik ben vrijwilligster bij Argo & wa-
terpolo. Ik zwem al 16 jaar, hoewel 
de laatste jaren alleen waterpolo.”

Wat doe je precies als vrijwilliger 
bij Argo – Waterpolo?
“Voor het waterpolo maak ik deel 
uit de de commissie senioren. Dit 
houdt in dat ik me bezig houd met 
aanpassen van trainingsschema’s,  
het opzetten van enquêtes naar de 
leden toe en ik verzorg het onder-
deel Sjors Sportief. Daarnaast zit ik 
ook in de sponsorcommissie van 

Argo samen met Vincent en Josien. 
Nu zijn we voornamelijk bezig met 
het werven van sponsoren voor de 
24-uur marathon die in april weer 
gaat plaatsvinden. Zonder spon-
sors is het niet mogelijk om zo’n 
evenement op te zetten. Vanaf 
september willen we gaan starten 
met een geheel nieuwe aanpak op 
het gebied van sponsoring voor 
onze vereniging. Ik wil hier graag 
mijn kennis in verwerken die ik in 
mijn studie heb opgedaan. Dan 
snijdt het mes aan twee kanten. 
Want het doel is uiteraard dat de 
nieuwe visie van het sponsorbeleid 
positieve resultaten voor Argo gaat 
opleveren.”

Kun je ons vertellen hoeveel uur je 
hier in de week mee bezig bent?
“De deelname aan het waterpolo 
commissie zal gemiddeld 1 uur per 
week in beslag nemen, de spon-
sorcommissie vergt wat meer tijd. 
Samen zal dit op 8 á 10 uur in de 
week komen. Maar aangezien ik 
nu de tijd heb vanwege de over-
brugging tussen mijn studies wil 
ik die graag positief en doelgericht 
besteden.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ik woon nu tijdelijk weer in Rooi 
en ben al heel lang lid van Argo. Ik 
heb nu de tijd en wil graag erva-
ring opdoen. Daarbij vind ik het erg 
leuk.” 

Eén van je collega’s die je heeft 
aangedragen zei “Ik geloof dat je 
met Marleen iemand laat zien, die 
met een paar uurtjes per week al 
ontzettend veel kan betekenen 
zonder dat je vrije tijd daaronder 
hoeft te lijden. Sterker nog, dit 
geeft een positieve invulling aan je 
vrije tijd. Marleen lijkt me een juist 
voorbeeld voor al die jongeren die 
gemakkelijk iets extra’s kunnen be-
tekenen.”  
 
Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, geen vergoeding, wel vol-
doening. En met de vereniging 
hebben we één per jaar een feestje 
voor alle vrijwilligers.”

Wij willen graag met dit interview 
onze waardering naar je uitspre-
ken.

Jij mag met recht op de Rooise 
loper……. Tada!!

Marleen van de Wijdeven

Brabantband slaat nieuwe richting in
Onlangs is Showkorps Brabantband 
gestart met een opleidingsgroep 
voor saxofoon. Een instrument dat 
nog niet in de band werd bespeeld, 
maar dat ook in dit korps een waar-
devolle aanvulling zal zijn. In deze 
opleidingsgroep is uiteraard nog 
plaats voor beginners maar ook ge-
vorderden zijn van harte welkom. 
Dus mochten er onder u liefhebbers 
van dit instrument zijn, schroom dan 
niet om te informeren naar de moge-
lijkheden. 

Uiteraard geldt dat niet alleen voor 
de saxofoon maar ook voor de an-
dere instrumenten, zoals; trompet, 
schuiftrombone, bariton, althoorn of 
sousafoon. Kom eens op maandag-
avond naar Mariëndael waar de Bra-
bantband vanaf 20.00 uur repeteert. 
Er zijn altijd bestuursleden om u te 
woord te staan.
Er zijn nog andere wijzigingen in de 
koers van de Brabantband.  Het korps 
heeft jarenlang  veel energie gesto-
ken in het samenstellen en instuderen 
van shows t.b.v. taptoes en andere 
manifestaties. Voor de vereniging 
een kostbare zaak, omdat, behalve 
speciale muziek, er ook een speciale 
choreograaf of showinstructeur voor 
nodig is. Bovendien is het noodzake-
lijk dat er, als de show in het voorjaar 
gebracht moet kunnen worden,  in 
de winterperiode druk gerepeteerd 
moet kunnen worden in een over-
dekte locatie zoals een sporthal. Ook 
een kostbare zaak en zeker niet altijd 
in te passen in de drukke bezetting 
van de sporthallen. 
Ingegeven door de noodzaak tot 

het terugdringen van de kosten en 
de drastische daling van de inkom-
sten uit subsidies en optredens, maar 
ook mede gezien de huidige bezet-
ting heeft het bestuur doen besluiten 
om een andere richting in te slaan. 
Aangezien de Brabantband een ver-
eniging is, die vooral gevraagd wordt 
voor het opluisteren van optochten, 
parades en corso’s, zal de aandacht 
worden verlegd naar straatshow. Een 
manier van show die expliciet voor 
bovengenoemde manifestaties ge-
schikt is. Het is voor de Brabantband 
het inslaan van een weg die al vele 
showkorpsen inmiddels zijn inge-
gaan. Ook heeft de muziekcommis-
sie in overleg met de instructeur haar 
keuze verlegd naar meer herkenbare, 
goed in het gehoor liggende muziek.
Met deze aanpassingen gaat Show-
korps Brabantband haar toekomst 
met vertrouwen tegemoet en hoopt 
zo haar bijdrage te kunnen blijven 
leveren aan activiteiten en manifes-
taties binnen en buiten Sint-Oeden-
rode.

Nationale Scoutingdag en Jantje Beton Collecte

Nationale Scoutingdag (NSD) is 
dé dag voor leden van Scouting 
Nederland om Scouting op een 
originele wijze aan buurt- en 
dorpsgenoten, ouders en lokale 
politici te presenteren. Honderden 
scoutinggroepen in Nederland 
doen elk jaar mee. De bedoeling 
van Nationale Scoutingdag is dui-
delijk: "laat je (vooral) op een po-
sitieve manier zien!"

Scouting Rooi houdt dit op za-

terdag 9 maart en in combinatie 
met de afsluitende dag van de 
Jantje Beton Collecte. Van 12.00 
tot 16.00 uur is Scouting Rooi te 
zien in Sint-Oedenrode met de 
huis-aan-huis collecte, speltak de 
bevers organiseert een activiteit in 
het centrum en geïnteresseerden 
kunnen terecht bij de infostand 
voor de kiosk op de Markt.

Gratis beveractiviteit 
Ben je 5 t/m 7 jaar (beverleeftijd)? 
Speel je graag een spel met leeftijd-
genootjes? Meld je dan van 12.00-
12.30 uur bij de infostand aan en 
doe mee met de beveractiviteit! 

Deze duurt van 12.30 uur tot 14.00 
uur (bij de kiosk). Daarna mogen alle 
niet-leden weer worden opgehaald.

Gratis opkomsten 
Bij de infostand kun je antwoord 
krijgen op al je vragen over Scou-
ting Rooi en het lidmaatschap. 
Ook kun je hier aanmelden om 
vier weken gratis mee te draaien 
bij Scouting Rooi. Na deze 4 keer 
hoef je pas te beslissen of Scouting 
ook jouw ding is.

Scouting Rooi ziet iedereen graag 
op 9 maart zodat het een XL leuke 
Scoutingmiddag wordt!

Miss Nederland geeft tips aan Rooise vrouwen

Hoewel ze Switch binnen kwam 
geparadeerd op krukken mocht 
ze er zeker wel wezen; Stepha-
nie Tency. Ze is dan ook niet 
voor niets Miss Nederland 2012, 
een zeer prestigieuze titel. Vo-
rige week dinsdagavond bracht 
ze een bezoek aan de winkel die 
deze maand haar driejarig bestaan 
viert. Ze stond centraal tijdens de 
drukbezochte VIP-avond.

Tency is niet alleen mooi. Ze 
heeft ook nog wat te vertellen. 
Tenminste, dat vinden de vrou-
wen. Mannen zullen haar styling-
tips waarschijnlijk laten voor wat 
ze zijn. Als hun vrouwen er van 
profiteren is het anders. Dan zul-
len ze de ideeën van de mooiste 

vrouw van Nederland waarderen. 
In het dagelijks leven is de Noord-
Hollandse niet alleen model. Ze 
heeft ook een eigen bedrijf. “Het 
heet ‘My personal trendshopper’”, 
zegt ze vol trots. “Ik doe personal 
shopping voor vrouwen. Voorna-
melijk in Amsterdam. Ze komen 
bij mij voor hulp en advies op het 
gebied van kleding en ik ga dan 
voor ze winkelen.” Je zou zeggen 
dat het alleen te betalen is voor de 
rijke vrouwen, maar dat is volgens 
de Miss niet zo. “Ik wil juist ook 
toegankelijk zijn voor de dames 
die wat minder te besteden heb-
ben. Mijn tarief is daarom niet te 
hoog.”

Aan het begin van de avond gaf 

Tency een presentatie over de 
nieuwe collectie van komende zo-
mer. Wat is in? Wat totaal niet? 
Daarnaast gaf ze tips aan de aan-
wezige vrouwen. Wat moet je 
dragen wanneer je lang bent, of 
grote borsten hebt? Hoe pak je 
het probleem van te brede heu-
pen aan? Het model kwam met 
enkele adviezen. De gasten in de 
winkel kregen tussen het shoppen 
door de kans om haar om advies te 
vragen. Hoe vond Tency de Rooise 
dames eigenlijk gekleed? “Het valt 
me honderd procent mee. Meestal 
lopen dorpen vijf jaar achter in ver-
gelijking met de grote stad, maar 
dat zie ik hier niet. Maar ja, ze ko-
men natuurlijk niet voor niets hier 
winkelen.” 
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Amnesty International
Dit jaar ging Amnesty Internatio-
nal in sint Oedenrode met 54 col-
lectanten de straat op om te col-
lecteren voor de vrijheid van ieder 
mens, wereldwijd.

En ook dit jaar gaf u allen met gulle 
hand. Ondanks de economisch 
moeilijkere tijden was de opbrengst 
van de collectie maar nauwelijks 

verschillend van die van vorig jaar. 
Samen haalden we € 3242 op voor 
onze medemens, voor wie vrijheid 
niet zo’n vanzelfsprekend recht is, 
als voor u en mij. Namens Amnesty 
International wil ik u allen heel har-
telijk bedanken voor uw inzet en 
bijdrage!! We hopen volgend jaar 
weer op u en uw hartelijke giften 
te mogen rekenen.

Zaterdag 6 april is het Crazy Vegas Night!

Kiwanis Rooi organiseert eerste evenement in de 
Gouden Leeuw

Jaarlijks organiseert Kiwanis Rooi 
evenementen waarvan de op-
brengst volledig ten goede komt 
aan lokale en internationale kinder-
doelen. Deze evenementen staan 
garant voor veel gezelligheid. Ook 
nu hebben de Kiwanis weer een 
unieke actie in petto. Zet 6 april in 
je agenda

Op zaterdagavond 6 april staat 
vanaf 20:00 uur het eerste Gou-
den Leeuw-evenement gepland 
in de prachtige ambiance van dit 
vernieuwde Grand Café. Met trots 
presenteren de Kiwanis de Crazy 
Vegas Night. Bezoekers vermaken 
zich met echte professionele casino-

spelen zoals bijvoorbeeld Black Jack 
en Roulette. Daarnaast is er live mu-
ziek met een Amerikaans tintje van 
de band ‘Recover’. Naast een aan-
tal verrassingselementen krijgen de 
aanwezigen ook enkele smakelijke 
american style hapjes voorgescho-
teld. 

De goede doelen
Bezoekers krijgen bij hun toegangs-
kaart een aantal speelfiches voor het 
speciaal voor deze avond ingerichte 
casino en kunnen de winst inzetten 
op drie geselecteerde kinderdoelen:
1.  Aanleg van een “natuurlijk speel-

terrein” voor bassischool Sint-
Franciscus in Boskant.

2. De Rooise Speelotheek.
3.  Het internationale Kiwanisproject 

‘Stop Tetanus’ waarbij Kiwanis 
samenwerkt met Unicef om we-
reldwijd voor eens en voor altijd 
een eind te maken aan tetanus bij 
moeders en pasgeborenen.

Bestel nu je kaarten in de 
voorverkoop!
De toegang bedraagt slechts €25,- 
per persoon inclusief welkomst-
drankje, aantal speelfiches, live 
muziek en american style hapjes. 
Kaarten zijn binnenkort beschikbaar 
bij Huiskens Optiek en de Gouden 
Leeuw. Aangezien het aantal plaat-
sen beperkt is, kunt u nu al in de 
voorverkoop uw kaarten reserveren 
door een e-mail te sturen naar 
kiwanisrooi@icloud.com. Doen!

NL doet op zaterdag 16 maart
Naast het organiseren van leuke 
activiteiten steken de Rooise Kiwa-
nis ook regelmatig de handen uit 
de mouwen. Zij zijn op zaterdag 16 
maart te vinden bij de basisschool in 
Olland in het kader van NL Doet.
De Kiwanis zijn overigens ook op 
Facebook te vinden: 
www.facebook.com/kiwanisrooi 

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

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

NIEUW-NIEUW-NIEUW
IN ONS ASSORTIMENT
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Muzikale middag in de Beurs

Op zondag 17 maart zullen koor de 
Rooi Tulpen, koor A-meezing, blaas-
kapel Tiona en Trio d'Antonet acte de 
présence geven tijdens een muzikale 
middag in zalencentrum de Beurs. 
Iedereen is van harte welkom en er 
kan naar hartelust worden meege-
zongen.
 
Trio d Antonet zal vroeg in de mid-
dag op het podium verschijnen. Het 
trio bestaat uit zangeres Antonet vd 
Heijden, accordeonist Jos Roosen en 
gitarist Dick Swinkels. Zij vertolken 
voornamelijk het franse chanson van 
o.a. Edith Piaf en Charles Aznavour. 
Daarnaast zingen zij ook nederlandse 
vertalingen van Jacques Brel en Her-
man van Veen.
 
A-Meezing is een koor uit Schijndel 
dat bestaat uit 35 enthousiaste da-
mes en heren, die op accordeon en 
Keyboard worden begeleid. Hun re-
pertoire bestaat uit smartlappen, le-
vensliederen en gezellige meezingers. 
 

Naast zang, is er ook plaats voor mu-
ziek. Blaaskapel Tiona zal deze mid-
dag een aantal keren van zich laten 
horen. Deze kapel, bestaande uit 17 
leden, staat onder leiding van Jos van 
Heesch. De kapel is in het Rooise 
alom bekend, mede door het jaar-
lijkse "Blaasmuziek plus". Tiona zorgt 
ook al jaren voor de muzikale omlijs-
ting van de rooise Prinsenzittingen. 
Al zingen zij zelf niet, hun aansteke-
lijke muziek zal het publiek zeker wél 
laten meezingen.
 
De organisatie van deze middag is in 
handen van koor "De rooi tulpen". 
Het koor bestaat uit ruim 50 dames 
en heren die houden van het neder-
landstalige lied en daar middels eigen 
arrangementen een speciaal tintje 
aan geven. Naast zingen houden de 
leden ook van acteren en zo werkten 
zij mee aan "De gebochelde" en was 
er twee geleden de revue "Het ver-
loren schaap". Inmiddels wordt er al 
weer druk geschreven aan een nieu-
we revue. Het koor wordt muzikaal 

begeleid door accordeonist Ad Ja-
cobs, basgitarist Marjo van Zutven en 
gitarist Dick Swinkels. Het koor staat 
onder leiding van Erie vd Zanden.
 
De koren en kapel gaan er een gezel-
lige middag van maken en hopen op 
veel belangstelling. De middag be-
gint om 14.00 uur. De entree is gratis.
 

Kledinginzameling basisschool 
Sint Antonius
Ook dit schooljaar zal de ouder-
vereniging van basisschool Sint 
Antonius weer oude kleding inza-
melen. De basisschool heeft toe-
stemming van de gemeente om 
oude kleding in te zamelen om-
dat de school meedoet met het 
gemeentelijk project zwerfafval. 
Dit betreft een samenwerkings-
verband tussen de gemeente, 
Reshare en de school waarbij kin-
deren bewust worden gemaakt 
van de gevolgen van zwerfafval.

De opbrengst van de inzameling 
komt volledig ten goede aan de 
basisschool en de kinderen. De 
tweede inzameling van dit school-
jaar is al binnenkort en wel op 
donderdag 4 en vrijdag 5 april.

U kunt de volgende zaken inle-
veren: dames-, heren- en kinder-
kleding, schoenen, beddengoed, 
riemen, hoeden, handtassen, 
beddengoed, gordijnen, laarzen 
en pluche speeltjes. De oude kle-
ding mag in gewone vuilniszak-
ken worden aangeleverd.

Het ingezamelde geld wordt ge-
bruikt om allerlei activiteiten voor 
de kinderen te organiseren of iets 
speciaals te doen voor de basis-
school. Dus denk aan de kinde-
ren van onze basisschool en geef 
uw gebruikte kleding af op onze 
school. Ook opa's/oma's, familie, 

buren en vrienden zijn van harte 
welkom om oude kleding af te 
geven.

De zakken met kleding kunnen 
voor en na schooltijd (voor 08:30 
of 13:30 en na 12:00 of 16:00 
uur) op school worden afgegeven 
op de volgende dagen: Donder-
dag 4 en vrijdag 5 april 2013. Bij 
voorbaat dank, namens de ouder-
vereniging van basisschool Sint 
Antonius.

De huisdieren 
en hun verzor-
ging  bij de JNW 
de” Populier” 
Op zaterdag 9 maart a.s. bren-
gen de leden van de Jeugd Na-
tuur Wacht hun huisdieren mee.
Het is een verassing welke die-
ren er meegebracht worden . Een 
paar voorbeelden : goudvissen, 
honden in allerlei rassen, konij-
nen, schildpadden, diverse cavia’s 
en hamsters, krielkippen of een 
wandelende tak.
Er komt een heuse dierenarts en 
een assistente dierenarts om al 
deze meegebrachte dieren aan-
dacht te geven.
Eerst een inleiding over de alge-
mene  verzorging  en daarna een 
persoonlijk gesprek over het huis-
dier wat men heeft meegebracht. 
Ook de ouders zijn welkom deze 
morgen om mee te luisteren.

Zondag 10 maart 
opening 
tentoonstelling 
Ton Gravelijn

C u l t u r e e l 
C e n t r u m 
Mariendael 
om 15.00 
uur

De tentoon-
stelling om-
vat grafisch 
werk en li-
n o s n e d e n 

uit zijn begin jaren en uit zijn la-
tere jaren werken in kleur
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‘nne dreuge mert, is guldes werd
Een droge maart is guldens waard
Wanneer maart droog is, belooft dat een goede oogst. 
Uit het boek:  Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 Brabantband slaat nieuwe richting in

Zo gaan
we bijvoorbeeld 

volgend jaar met carnaval
bij Hoevelaken........

RECHTSAF!!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Mia Dahmen- 

van Hastenberg

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wilma v.d. Hurk
Paulinastraat 16

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Ontluiken
 

langzaam ontwaakt
de lentelucht in mij
voelt nog wel als naakt
en soms wat kil 

af en toe, 
zeg maar bij vlagen,
weet ik het weer;
ja, dat is wat ik wil
 
de geur van prille bladeren
of vers gemaaid gras
“parfum naturel “

zoals in wezen bedoeld,
het komt alras
 
kleuren zien rijpen
van knop naar groen  
en andere wonderlijke tinten,
groots en onnavolgbaar eigen

ja, dat is wat iedereen toch wil
alle voorjaarsgeuren
een voor een
aan elkander rijgen

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
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)

Waarom smaakt kattenvoer niet naar muizen? 

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
lepkapel, klotbloazers, kneuterkapel, narrekapel, neultuuters, 

harmonienijnsel, johnnyt, losapollos, nja, ollandse, dorpskapel, 
sambarooi, seniorenkapel, woodsideband, skrothupke, tiona, 

 

Ollandseweg 134 5491 XC Sint-Oedenrode | Tel. 0413 472169 | www.houthandelsmetsers.nl

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

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

Oplossing vorige week:  
Stapperz & Kiddooz

H. VAN DIJK, LAAN TEN RODE 30
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Op een jazzorgel speelt een tennisser
met zijn backhand een partijtje mens
erger je dood

Een houthakker houdt het hout na
een dag hakken voor gehakt

Een ziener ziet het niet meer zitten
en houdt het voor gezien

Als vrijdag op maandag valt dan
kan men het weekend schudden
maar het langste weekend is denkbaar
bij een eendaagse werkweek

Een kalenderjaar viert zijn verjaardag
en sterfdag op oudejaarsdag

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
      ongerijmde gedichten, 2011 – 2012

Gratis GGD opvoedcursus Peuter in Zicht 
Op  woensdag 13 maart start de 
GGD Hart voor Brabant in Sint 
Oedenrode met de opvoedcursus 
Peuter in Zicht. De GGD organi-
seert deze cursus in samenwer-
king met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). De cursus is be-
doeld voor ouders en opvoeders 
van peuters van 2 en 3 jaar. Een 
speciaal opgeleide jeugdverpleeg-
kundige van de GGD begeleidt de 
cursus. Deelname is gratis.

Uitgangspunt van deze avonden is 
u te informeren over de ontwikke-
lingsfase van uw kind, herkenbare 
situaties te schetsen en in groepjes 
te bespreken. Daarnaast reikt de 
jeugdverpleegkundige u handvat-
ten aan om het gedrag van uw 

kind te sturen. De cursus bestaat 
uit 4 bijeenkomsten.

Een voorbeeld
Job van 3 ontdekt dat hij ook ‘nee’ 
kan zeggen als papa en mama hem 
iets vragen. Daar maakt hij flink 
gebruik van. Hij wil ook alles zelf 
doen. Job kan aardig driftig wor-
den als zijn ouders tegen hem in 
gaan. Het wordt er niet gezelliger 
op thuis. Tijdens de cursus Peuter 
in Zicht horen de ouders van Job 
dat peuters een ontwikkelingsfase 
doormaken waarin dit gedrag thuis 
hoort. Ze leren hoe zij Job stimule-
ren een aantal dingen zelf te doen, 
hoe ze hem steunen wanneer het 
‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt 
en hoe te sturen wanneer Job on-

gewenst gedrag vertoont.

Waar en wanneer?
Locatie: Consultatiebureau 
Sint Oedenrode
Adres: Neulstraat 41
Data: Woensdag 13, 20 en 
27 maart en 3 april 2013
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: geen 

Vooraf aanmelden
Aanmelden kan tot 6 maart. Neem 
hiervoor contact op met het be-
drijfsbureau jeugdgezondheids-
zorg (JGZ), via 0900-463 64 43 
(lokaal tarief). Aanmelden kan ook 
via het CJG of via 
cbstoedenrode@ggdhvb.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort 
met de jaarlijkse, landelijke col-
lecte. In de week van 11 t/m 16 
maart 2013 gaan ruim 60.000 
vrijwilligers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrijding 
van reuma, zoals artrose. 

In Nederland leven bijna twee mil-
joen mensen met deze ingrijpende 
aandoening die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar 
de oorzaak en behandeling van 
reuma is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide 
onzichtbare kenmerken van deze 
chronische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 100 aan-
doeningen aan botten, gewrich-
ten en spieren. Het is een auto-
immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het 
eigen gewrichtsweefsel (en soms 
organen) aanvalt. Hierdoor heb-

ben mensen met reuma vaak last 
van ontstekingen aan gewrichten 
of spieren, en is bewegen pijnlijk. 
Reuma is een ingrijpende aandoe-
ning en kan jong en oud overko-
men. 

Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een 
beter leven met reuma nu en een 
leven zonder reuma in de toe-
komst. We geven voorlichting en 
financieren veel onderzoek naar 
betere behandelmethoden. We 
komen op voor de belangen van 
mensen met reuma en we finan-
cieren activiteiten van reumapa-
tiëntenverenigingen. Ook inves-
teert het Reumafonds veel geld in 
het vinden van de oorzaken van 
reuma. Alleen wetenschappelijk 
onderzoek brengt ons dichter bij 
een wereld zonder reuma. We zijn 
blij met iedere gift die hieraan bij-
draagt. 
Rekeningnummer 12.30.40.000, 
Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Informatie en collectantenavond Hartstichtingcomité

De Hartstichting Comité Sint-
Oedenrode heeft voor de 5e keer 
in haar bestaan een collectanten-
avond gehouden in Odendael. 
Deze keer is gekozen om bezoe-
kers informatie te geven over pre-
ventie en de nieuwe ontwikkelin-
gen van de Harstichting, AED Rooi 
hartsafe, Boeken van de gastspre-
ker en voorlichter Ad van Gool en 
de Body Mass Index (BMI) meting.  

Tijdens de opening van de avond 
werd door de regio coördinatrice 
José van de Coolwijk, een presen-
tatie gegeven over de activiteiten 
van de Hartstichting. Het nieuwe 
thema is “Samen hart op weg”, 
waarbij het doel is “3 keer minder 
met 3 keer meer”.
Minder mensen overlijden, Min-
der mensen worden ziek, Minder 
mensen hebben last van de ge-
volgen, Meer beweging in de sa-
menleving, Meer collectanten en 

vrienden en Meer geld. Aanslui-
tend aan de opening werd door 
Ad van Gool zijn levensverhaal 
verteld. Geboren met een ernstige 
hartafwijking stond zijn leven in 
het teken van zijn hartkwaal. Al-
les maakte hij mee op het gebied 
van de cardiologie, tot hij acht jaar 
geleden op 55 jarige leeftijd een 
harttransplantatie onderging.  Na 
de pauze werd het programma 
voortgezet met een informatieve 
Hartstichting kennis quiz. Met 
stellingen “waar” of “niet waar” 
werd de zaal uitgedaagd een keu-
ze te maken totdat er uiteindelijk 
één winnaar overbleef en de prijs, 
het boek van Ad van Gool, in ont-
vangst mocht nemen.

De afstuiting van de avond stond in 
het teken van het bedanken van de 
collectanten welke 10 jaar of 25 jaar 
als vrijwilliger in Sint-Oedenrode 
hebben gecollecteerd. Oorkonde 

10 jaar: Toos van Oorschot, Gerda 
van de Burgt, Petra Huijberts-Vo-
gels, Annette Habraken, Carla van 
Heesch-Kastelijn. Oorkonde 25 
jaar: Mien Habraken-v.Rooij, Corry 
Fransen, Ada Bakker, Corry Huij-
berts, Marjan Raaijmakers.

De avond is een succes gewor-
den, daarvoor willen wij bedan-
ken Zorgcentrum Odendael, Har-
rie van de Oever fotograaf en de 
wijkhoofden van de hartstichting. 
Wilt u ook een bijdrage leveren 
aan het nieuwe thema “Samen 
hart op weg”? Wordt dan collec-
tant van de Hartstichting. Voor na-
dere informatie over de activiteiten 
kunt u contact opnemen met Dhr. 
E. Steijaert, 06-29096780 hart-
stichting.sint-oedenrode@live.nl. 
Kijk ook eens op de site 

www.facebook.com/
Hartstichting.Sint.Oedenrode

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

Bomen dragen bij aan goede luchtkwaliteit
Onderzoek door PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) heeft 
uitgewezen dat de bomen op de percelen van Van den Berk jaarlijks  
2600 ton CO2  uit de lucht fi lteren. Dat staat gelijk aan de uitstoot 
van 19,5 miljoen autokilometers of een kleine 300 huishoudens.
Een mooi resultaat want na aftrek van de CO2 uitstoot van alle 
bedrijfsactiviteiten én het transport van de bomen naar onze 
afnemers blijft hier jaarlijks nog bijna de helft van over. Van den 
Berk Boomkwekerijen produceert dus méér dan CO2 neutraal.  Ze 
is daarbij ook Milieukeur geceritifi ceerd: een waarborg voor een 
milieubewuste en duurzame productie.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Outlet kinderkleding én sportartikelen, 
topmerken, opheffingsuitverkoop,
stuntprijzen !! Wo. 12.00-17.00 en za. 
10.00 – 16.00 Nieuwe Erven 2 Liempde.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage reparatie 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier Nijn-
sel speelt voor u op 8-9-13-15 en 16 
maart.
Kaartjes: www.klavertjeviernijnsel.nl Tel: 
473459 - 475396 bakkerij vd Eertwegh
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

Bijna voorjaar; Uw adres voor; culterra 
koemest, mosbestrijder, div. soorten 
kunstmest, graszaad voor gazon.
Van Deursen Diervoeders, 
Eerschotsestraat 67. Tel. 0413-472642

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“fysieke en sociale weerbaarheidstrai-
ning” Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Gevraagd

Een beginnende pop/rock coverband 
is op zoek naar een zanger of zange-
res. Leeftijd ongeveer 16 jaar.
Voor meer info bel of WhatsApp naar: 
06-29194908
Of mail naar: lonk-band@hotmail.com
--------------------------------------

Verloren

Ring met grote symbolische waarde.
Mijn speciale ring, mijn ‘levensring’ 
ben ik verloren bij Odendael.
Het is een paarse ring met bewegende 
sprietjes.
Gevonden? Graag inleveren bij Mooi-
Rooi, Heuvel 17
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden op de Boskantseweg;
Dames zonnebril Tel. 473833
--------------------------------------

Aangeboden

Voorjaars - aktie !!
5 x nek, schouder en rug massage voor 
€94,00. Geldig in de maanden: maart, 
april en mei. www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! Laat jezelf mas-
seren zodat je meer energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Dan ben ik de persoon die u zoekt.
Bellen na 18:00 uur 06-10263037
--------------------------------------
Fijne Gastouder heeft nog plaats voor 
uw kindje, op ma di wo do
Silly Gastouder opvang
Antoinette v.d. Burgt
De Jongsingel 48
St. Oedenrode 0413-477481
--------------------------------------

Ken je mensen op deze foto en weet je wanneer deze is gemaakt?
Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17 

Oplossing week 9
Tijdens Rooi Kermis, Kerkplein, ruim 65 jaar geleden.
Links; Tiny Habraken
2e links Dien van Genugten
3e links Jaantje Rovers
3e links Jaantje Rovers
4e links Dien Duikers
5e links Mevr. Rovers, zus van 
Jaantje
6e links Mien v.d. Sande

Opgegeven door Lena Habraken, 
(rechts op de foto, 
woont 57 jaar in Rooi)

Historische beelden

Marktplein

Reggefi ber organiseert Glasvezel 
Overstapcafé
Op donderdag 7 maart organi-
seert Reggefiber een Glasvezel 
Overstapcafé in Grand Café & Za-
lencentrum De Beurs in Sint-Oe-
denrode. De avond (van 18 tot 21 
uur) staat geheel in het teken van 
overstappen op glasvezel. Team 
Sint-Oedenrode van Reggefiber 
en diverse serviceproviders zijn 
deze avond aanwezig om diensten 
voor televisie, internet en telefo-
nie via glasvezel toe te lichten en 
vragen te beantwoorden.

In Sint-Oedenrode ligt glasvezel 
van Reggefiber. Via dit glasvezel-
netwerk kunnen inwoners gebruik 
maken van internet, tv en telefo-
nie. Een groot aantal huishoudens 
in Sint-Oedenrode maakt al ge-
bruik van het glasvezelnetwerk van 
Reggefiber. Velen ook nog niet en 
hebben misschien nog geen keuze 
kunnen maken uit de verschillende 
aanbieders of weten niet precies 
wat de voordelen van glasvezel 
zijn. Team Sint-Oedenrode infor-
meert inwoners daarover graag 
tijdens het Glasvezel Overstapcafé.

Diverse serviceproviders aanwezig
Het aantal serviceproviders dat 
diensten aanbiedt op het glasve-
zelnetwerk in Sint-Oedenrode is 
de laatste jaren verdubbeld. Zo 
kunnen huishoudens in Sint-Oe-

denrode nu kiezen uit abonne-
menten van Helden van Nu, KPN, 
OnsBrabantNet, Solcon, Tele2, 
Telfort, TriNed, Tweak, Vodafone 
en XS4ALL. Tijdens het Glasvezel 
Overstapcafé geven diverse ser-
viceproviders geheel vrijblijvend 
advies over de abonnementen.

Waardebon voor boodschappen 
bij EMTÉ
Iedereen die tijdens het Glasvezel 
Overstapcafé een abonnement af-
sluit op glasvezel krijgt een waar-
debon t.w.v. €25,- cadeau. Deze 
wordt door Team Sint-Oedenrode 
aangeboden en is te besteden bij 
EMTÉ Sint-Oedenrode. Deze actie 
geldt alleen op donderdag 7 maart 
tijdens het Glasvezel Overstapcafé.

Direct meer weten?
Team Sint-Oedenrode van Reg-
gefiber is aanwezig in Sint-Oe-
denrode met een mobiel glasve-
zelservicepunt op de parkeerplaats 
van EMTÉ Sint-Oedenrode. Op 
woensdag en donderdag van 
10.00 – 18.00 uur en op vrijdag 
van 10.00 – 20.00 uur. Op zater-
dagen staat Team Sint-Oedenrode 
in het Martinushuis aan de Markt 
van 10.00 – 16.00 uur. Meer infor-
matie over glasvezel en het team is 
ook te vinden op 
www.team-sint-oedenrode.nl.

Lezing Nando Harmsen
Op de avond van 12 maart a.s. 
komt de fotograaf Nando Harm-
sen een lezing houden in Café 
Dommelzicht te Sint-Oedenrode, 
Dommelstraat 18, 5491 DX. De ti-
tel van zijn presentatie is “Twilight 
Zone”.

Nando Harmsen is bekend om zijn 
foto’s van (pop)concerten, maar 
niet minder om zijn schitteren-
de en originele natuuropnames. 
Voorbeelden van zijn werk zijn te 

vinden op de website 
www.nandoonline.com. De pre-
sentatie vindt plaats onder auspi-
ciën van FotoclubRooi, die dit jaar 
haar 5-jarig bestaan viert.

Iedereen die geïnteresseerd is in de 
lezing van Nando Harmsen kan die 
op 12 maart a.s. bijwonen. De toe-
gang is gratis. Het maximaal aantal 
deelnemers is 50 personen. De le-
zing vangt aan om 20:00u.  

Dieren

U wilt toch ook het beste voor uw 
hond? Bij ons kunt u terecht voor kwa-
litatief goed en goedkoop vers vlees 
voor hond of kat.
Verkrijgbaar in vele varianten.
Voor meer info, ophalen of bezorgen,
Tel: 06-26977579 
www.versvleesvoorhond.nl
--------------------------------------
Hondenschool het Rooike, St-Oe-
denrode voor puppy- & gehoorzaam-
heidscursussen.
M: 06-27038463 / 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
Stalhulp gezocht voor 4 - 6 x per week 
(‘s middags) bij gedragsdeskundige 
paarden. Het werk is 1 à 2 uur per 
dag om stallen en paddock schoon te 
maken, voeren en in/uit wei te zetten. 
leeftijd vanaf 16 jr. met basiskennis 
paarden! omgeving Rooi/Son/Maria-
hout, meer info 06-41186077
--------------------------------------

Interieur

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

Cursussen

Bloemcursus ,wilt u iets moois maken 
voor Pasen? Meld je dan aan.
Bel/mail voor datum’s en meer info; 
0413-209338
bloemcursus013@hotmail.nl
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
10 maart vlooienmarkt
meubelhallen easybuy Ekkersrijt
geannuleerd!!!!!
--------------------------------------
Zondag 10 maart houd Cv ‘t Skro-
thupke een grootse kofferbakmarkt.
U bent van harte welkom van 10:00 
tot 15:00.
op de markt van Sint Oedenrode.
Entree €2,-
--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier Nijn-
sel speelt voor u op 8-9-13-15 en 16 
maart.
Kaartjes: www.klavertjeviernijnsel.nl 
Tel: 473459 - 475396 
bakkerij vd Eertwegh
--------------------------------------
- Als melk niet echt noodzakelijk is 
voor onze voeding, waarom doorgaan 
met de intensieve melkveehouderij, 
subsidies, landbeslag, enz?
N.A. Denker. -
--------------------------------------

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

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

Sint-Oedenrode

ACTIE - ACTIE
Bescherm nu de lak van uw auto! 

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a 

(Bedrijventerrein Nijnsel)
0413-476198 / 06-20308105
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Pennings Groen is een ervaren hoveniers bedrijf wat in de Eversestraat te 
Sint-Oedenrode gevestigd is.
Een tuin hoort een verlengstuk van uw huis te zijn. Hierin moet u kunnen 
relaxen, genieten en leven.
Wij bieden u alle mogelijkheden op het gebied van uw tuin. 
Ontwerp en advies, aanleg van uw tuin waarbij u kunt denken aan een 
moderne strakke tuin, een landelijke tuin, een kindvriendelijke tuin met 
een op maat gemaakt speelhuis/boomhut, klassieke tuinen, grote of 
kleine tuinen. Alle combinaties  zijn te bedenken en te realiseren.
Alle soorten bestratingen/sierbestratingen of een mooie vijver.
Bij ons is het ook mogelijk om een op maat gemaakt onderhoudscontract 
af te sluiten. Hierbij weet u precies waar u aan toe bent en ligt u tuin er 
het hele jaar door netjes bij. Dit kan natuurlijk ook op afroep.
Wij geven u het ultieme tuingevoel.

Een Impressie

Eversestraat 33 5491 SR Sint-Oedenrode - Tel.: 0413-840206 - Mob.: 06-22447895 - info@penningsgroen.nl - www.penningsgroen.nl

FIRE & DESIGN

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

Rectificatie:
Herziende openingstijden showroom en magazijn-
uitverkoop Verbruggen Fire & Design Erp. 
Vervallen: Vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart. 
Nieuwe data: Vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart.

FIRE & DESIGN

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Grand Café de Gouden Leeuw in 
samenwerking met Twinscooking

Nadat Twinscooking met uitbater 
Rob de Vries het concept keuken 
heeft bedacht gaan zij een samen-
werkingsverband aan.

Twinscooking heeft ervoor ge-
zorgd dat er een mooi concept is 
bedacht met presentatieve smaak-
volle gerechten die op de kaart 
staan van deze tijd, dat past bij 
Grand café de Gouden Leeuw.
Met betaalbare gerechten die het 
compleet maken.
Na een mooie opstart van de keu-

ken en het overdragen van het 
concept wordt de keuken nu in 
eigen beheer genomen met een 
eigen kok.
Twinscooking gaat de feesten en 
partijen verzorgen die passen bij de 
uitstraling van Grand Café de Gou-
den Leeuw van deze tijd.
Daarbij zorgt Twins voor een ad-
viserende rol achter de schermen.
 
Grand Café De Gouden Leeuw 
Markt 10 Sint Oedenrode

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/mkb/evy 

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

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

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

  
  

Comfort in warmte en sanitair

Tijdelijke BTW-verlaging naar 6% meer info www.lvdb.nl
1
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… L. van den Biggelaar Installatietechniek biedt u een 

breed assortiment aan producten en diensten. U 
kunt bij ons terecht voor sanitair – c.v.– water – gas – 
ventilatie – duurzame energie – constructie. 

Wij zijn actief in de particulieren woningbouw, project 
woningbouw, renovatie, utiliteitsbouw en agrarische sec-
tor. Alle installaties die wij aanleggen en onderhouden 
zijn duurzaam, energiezuinig en optimaal in gebruik. 

Gezien de trend om meer duurzaam te bouwen en te 
renoveren, kunnen wij u adviseren over diverse duur-
zame installaties. Waarom is duurzame energie zo be-
langrijk? Duurzame energie is beter voor het milieu en 
maakt ons minder afhankelijk van schaarser wordende 
fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld olie. Fossiele 
brandstoffen worden schaars en daardoor ook kostbaar. 

Het gebruik van deze brandstoffen veroorzaakt bovendien een uitstoot van CO2 en 
leidt indirect tot opwarming van de aarde. Om de aarde te beschermen, is het dan 
ook noodzakelijk om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Om dit te realiseren, is het 
noodzakelijk om op grote schaal over te schakelen op duurzame energie.

Voordelen van duurzame energie: - Energiebesparing - Geen CO2 uitstoot - Minder 
afhankelijk van landen die olie en gas leveren, deze afhankelijkheid maakt ons kwets-
baar - Duurzame energie, raakt in tegenstelling tot olie en gas, nooit op. U bent van 
harte welkom in onze showroom, Alfred Nobelstraat 1, Sint Oedenrode. 

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG

7

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3
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Op zaterdag 16 maart a.s. bent u van 11.00 tot 
16.00 uur van harte welkom in diverse locaties 
van BrabantZorg.

We vertellen u alles over leren, werken en vrijwilligerswerk 
bij BrabantZorg. Ook is er volop informatie over wonen 
met zorg, behandeling, tijdelijke zorg, acute zorg, 
thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijden, activiteiten, 
dagverzorging en dagbehandeling.

Wilt u meer informatie over BrabantZorg? Kom dan 
naar de Open Dag of neem contact met ons op. Wij 
helpen u graag verder. Bel (0412) 62 26 78 of kijk 
op www.brabantzorg.eu (ook voor de overige locaties 
waar u welkom bent).

 twitter.com/BrabantZorg
 facebook.com/BrabantZorg

Wij ontmoeten u graag bij:
- Odendael, Odendael 1, Sint-Oedenrode
- AAtrium, Trompstraat 21, Veghel
- De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie / 
 Palliatieve zorg / Behandel- en kenniscentrum / 
 Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, 
 Reigerdonk 37, Veghel

Op zaterdag 16

Kom naar de 
Open Dag bij 
BrabantZorg

Boekenbeurs

Niet slopen, maar restaureren!

“Het aantal lekkages was niet te 
tellen. Eind jaren tachtig stond de 
Martinuskerk vol met emmers om  
het water dat door het dak lekte op 
te vangen. Alsof dat nog niet ge-
noeg was waren de meeste glas-in-
loodramen ook nog eens kapot. De 
wind had vrij spel in de kerk en de 
stookkosten rezen de pan uit”. Aan 
het woord is Fried van den Brand, de 
voorzitter van de stichting behoud 
Martinuskerk. In die periode nam hij 
met enkele andere betrokken Rooie-
naren het initiatief op zich om geld 
in te zamelen voor de restauratie 
van de Martinuskerk. Nu meer dan 
vijfentwintig jaar later kan gezegd 
worden dat dit initiatief meer dan 
geslaagd is.

Fried heeft inmiddels acht mappen 
vol met krantenknipsels verzameld. 
Als er maar iets van de stichting 
behoud Martinuskerk in de krant 
kwam, dan knipte hij het uit. En er 
kwam veel in de krant, maar er kwam 
nog veel meer in het laatje. Sinds de 
oprichting van de stichting haalde zij 
omgerekend ruim 1,3-miljoen euro 
op. Met dat geld werd de Martinus-
kerk letterlijke en figuurlijk van de 
ondergang gered. “Toen we begon-
nen met ons werk, waren er plannen 
om de kerk te slopen. Er was zelfs al 
berekend dat het slopen van de kerk 
200-duizend gulden zou kosten”, 
vertelt Van den Brand. Hij wordt zelfs 
nog wat vurig als hij erover praat. 
Met het houden van veilingen, inza-
melingen en vlooienmarkten zamelde 
de stichting binnen een paar jaar ton-
nen in. Op 11 oktober 1995 kon Van 
den Brand met zijn mensen de eerste 
vijf ton aan het parochiebestuur aan-
bieden.

Uniek in het bisdom
Tot sloop van de kerk kwam het ge-
lukkig niet. Er werd in de loop van de 

jaren zoveel geld voor de restauratie 
van de kerk ingezameld dat de Oda-
parochie zelfs uniek is in het bisdom 
Den Bosch. Volgens Van den Brand is 
de Odaparochie de enige parochie in 
het bisdom, die zo'n actieve stichting 
achter zich heeft staan. “We hebben 
een goed gevulde spaarpot. We kun-
nen als stichting een groot deel van 
het onderhoud van het gebouw voor 
de komende jaren bekostigen”. De 
komende jaren draagt de stichting bij 
aan de restauratie van het uurwerk 
en de kloktoren van de kerk. Het geld 
dat daarvoor nodig is zamelt de stich-
ting tegenwoordig in door het hou-
den van de jaarlijkse boekenbeurs.

Ieder jaar meer opbrengsten
Met de tweeëntwintigste boeken-
beurs, die anderhalve week geleden 
werd gehouden, haalde de stichting 
behoud Martinuskerk voor het eerst 
meer dan 20-duizend euro op. “De 
opbrengst is jaar op jaar groter”, 
vertelt Fried. “In het gulden-tijdperk 
haalden we meer dan 20-duizend 
gulden op. De laatste beurs haalden 
we dat bedrag op in euro's.” Die 
groei kwam niet vanzelf. Van den 
Brand vertelt vol trots over de men-
sen die samen met hem de beurs or-
ganiseren. “Het zijn stuk voor stuk 
vakmensen in hun vakgebied. De 
mensen van de catering, de boe-
kensorteerders, de mensen van de 
logistiek, niemand uitgezonderd. De 
organisatie steunt op deze pilaren. 
Maar het mooie is dat inmiddels ie-
dereen zoveel kennis heeft van de 
boekenbeurs, dat als er iemand uit-
valt, anderen dat gat op kunnen vul-
len”. Dat bleek wel tijdens de laatste 
beurs, toen was Van den Brand voor 
het eerst in al die jaren wegens ziekte 
afwezig. Maar het resultaat van de 
boekenbeurs leed daar niet onder, 
getuige de recordopbrengst van de 
laatste boekenbeurs.

*min. leeftijd: 15/18 jaar, 
afh.vd wijk of werk.
Legitimatie verplicht

Meld je snel aan en pak je voordeel!

 
 

 
 

De beste en snelste  
bijverdienste 

plus veel extra’s..
Lekker in de buitenlucht en prima voor je conditie!

   
    
    
     
   
  

PERSONEEL
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De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl

VOORJAAR... 
Het wordt LENTE !!!

- primula’s 
- madelie� es

- vergeet-mij-nietjes
- tuinanjertjes

- viooltjes 

Boskantseweg 59 5492 BV Sint-Oedenrode  |  Tel.: 0413-472562  |  www.tuincentrumbrekelmans.nl

2 bossen 
TULPEN 

€ 4,95

Assemblagemonteur
Functie
-  het zelfstandig samenstellen en assembleren 

van machines vanaf lay-out tekening in onze  
montageafdeling en eventueel installeren en 
testdraaien op locatie

SNL Systems zoekt een teamplayer met
-  MBO niveau 2-3 ( werktuigbouwkunde ) of 

gelijkwaardig
- kennis van elektra is gevraagd maar geen pre
- een goede motivatie en teamgeest
- zelfstandigheid en accuratesse
- � exibele, collegiale instelling

Samensteller - lasser
Functie
-  je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig 

lasgereed maken, samenstellen en a� assen van  
machineonderdelen en constructiedelen uit
pro� el-en plaatmateriaal in RVS vanaf tekening.

-  het merendeel van onze werkzaamheden wordt 
uitgevoerd voor de foodindustrie.

   Onze klanten eisen van SNL Metal dus 
hoogwaardig werk.

SNL Systems zoekt een teamplayer met
-  MBO niveau 2-3 (werktuigbouwkunde) of 

gelijkwaardig
-  ervaring met TIG-lassen (dunne plaat) en mig/

mag lassen
- een goede motivatie en teamgeest
- zelfstandigheid en accuratesse
- � exibele, collegiale instelling

Allround Verspaner
Functie
-  een ware vakman als het gaat om machinaal 

verspanen
-  je bepaalt bij elk project de juiste 

bewerkingsmethoden en gaat aan de slag
-  zowel conventioneel als CNC draaien, frezen, 

boren, tappen 
- werkt met enkelstuks en kleine versies
-  je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

je product dus je controleert de maatvoering  
  zorgvuldig.

SNL Systems zoekt een teamplayer met
-  MBO niveau 3 ( werktuigbouwkunde ) of 

gelijkwaardig
-  ervaring met Fanuc, Siemens en/of Heidenhahn is 

een pre
- een goede motivatie en teamgeest
-  de kwaliteit om zelfstandig te programmeren en 

accuratesse
- � exibele, collegiale instelling

Ook jij kunt het maken, bij SNL Systems als…

Kijk ook op onze website: www.snl-group.com

Tekenaar - constructeur
Een zelfstandig werkend, collegiale doener, die 
praktisch is en denkt in oplossingen. SNL Systems 
zoekt een prettige persoonlijkheid op HBO-niveau, 
met ten minste 5 jaar ervaring als tekenaar-
constructeur, die ook de werkvloer van productie 
en montage kent.

Functie
-  je construeert zelfstandig eenvoudige en 

complexe machines en installaties
-  opdrachten zijn zeer divers. Daarom ben je 

� exibel en accuraat
-  je hebt met regelmaat overleg met 

opdrachtgevers en de mensen intern in de 
productie en montage

-  meerdere opdrachten gelijktijdig vormen voor 
jou een uitdaging

- je kunt goed omgaan met tijdsdruk

SNL Systems zoekt een teamplayer met
- tenminste HBO werk- en denkniveau
- ervaring met 3D SolidWorks is een pre
-  relevante werkervaring in een vergelijkbare 

functie
-  enthousiast, communicatief en zelfstandig 

kunnen werken.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met John Schuurmans tel: 073-5494387

Als jij ook verder wilt…
Mail dan je sollicitatie met cv naar personeelszaken@snl-group.com of stuur deze naar

SNL Systems B.V.
T.a.v. Karin Foolen
Madame Curieweg 10
5482 TL Schijndel

Voor opdrachtgevers in de food en non-food industrie is SNL 
Group dé turnkey partner. Als One-Stop-Shop bundelen wij de 
krant en competenties van onze bedrijven. Uitgevoerd door 
vakmensen die met passie streven naar het hoogsthaalbare, in 
product- en procesrendement voor u.
Professioneel partnership met u, onze relaties, staat hierbij cen-
traal. SNL werkt voor nationaal en internationaal gerenommeerde 
bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen.
SNL Group bestaat uit SNL Systems, AMS Metal en LWM Metal.

•   One-Stop-Shop outsourcing 
partner: plaatwerk, constructie/
lassen, verspanen, assemblage

• Klantspecifi eke productie
•  Hoogwaardige ontwikkel- en 

toeleveringsindustrie
• Made in Holland
•  Dé turnkey partner in 

metal solutions

•   Maatwerksystemen en 
modulebouw

•   Standaard oplossingen 
intern transport

•  Turnkey machinebouw

•  Projecten

•    Stainless steel 
sub-samenstellingen, 
parts en components

•   Snelheid in service en 
service-onderdelen

SNL Systems bestrijkt als 
Ont-Stop-Shop in machinebouw 
het hele veld van ideevorming, 
advisering, engineering, ontwerpen, 
vervaardigen (en/of modi� ceren), 
installeren en onderhouden van 
machine-onderdelen, componen-
ten, modules en complete systemen 
voor intern transport.

SNL Systems biedt je
-  afwisselende werkzaamheden in een 

enthousiaste en ambitieuze omgeving
- opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden
- een uitstekende werksfeer met prima collega’s
-  marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Systems

SNL Group. Your all-in-one partner for turnkey metal solutions
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Verkeer

Meldingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Grote schoonmaakdag zaterdag 9 maart in Sint-Oedenrode
Help jij ook mee om Sint-Oedenrode schoon te krijgen? 

Je bent hartelijk welkom

Let op!!! Dit jaar starten wij en sluiten 
we af bij de gemeentewerf aan de Eer-
schotsestraat nummer 16.

De organisatie zorgt voor: veiligheids-
hesjes, handschoenen, vuilniszakken en 
enkele prikkers. Jij mag zorgen voor goed 
schoeisel en eventueel een regenjas.

We verzamelen om 09.15 uur bij de 

gemeentewerf aan de Eerschotsestraat nr. 
16. Na afloop, 12.00 uur, is er voor ieder-
een die mee heeft geholpen iets lekkers in 
de gemeentewerf aan de Eerschotsestraat.

Aanmelden? Dat kan!
Bel of mail naar: Hr. Wil van der 
Linden, telefoon 06 457 574 53 en 
e-mail w.vanderlinden7@chello.nl
Jij komt toch ook?

Vergadering voorbereidingscommissie op 
dinsdag 12 maart 2013
In de openbare vergadering van de Voorbe-
reidingscommissie (aanvang 20.00 uur) ko-
men de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Markt/Kapittelhof c.a. 
2.  Herinrichting krediet project Kienehoef
3.  Vaststelling beleidsnota Regionaal 

bureau leerplicht 2013-2016

4.  Vaststelling kadernota’s 2014 gemeen-
schappelijke regelingen: 

     - Kleinschalig collectief vervoer Brabant      
Noordoost (KCV)

     - Brabants historisch informatiecentrum 
(BHIC)

     -Veiligheidsregio Brabant Noord
     - Gemeenschappelijke gezondheids 

dienst (GGD)

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 14 maart 2013
In de openbare vergadering van de Voorbe-
reidingscommissie (aanvang 20.00 uur) ko-
men de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Accommodatiebeleid, onderdeel verkoop/

verhuur Martinushuis en Paulusgasthuisjes

De besluitvorming over het voorstel is onder 
voorbehoud geagendeerd. Indien de vergade-
ring geen doorgang vindt, zal dit middels een 
publicatie in week 11 worden bekendgemaakt.

Verkeershinder in verband met vellen 
van bomen langs de Ollandseweg.
Op donderdag 7 maart starten medewer-
kers van de gemeente Sint-Oedenrode 
met het vellen van circa 50 eiken ver-
spreid staande langs de gehele 
Ollandseweg. Aan de hand van onder-
zoek is vastgesteld dat deze bomen, 
ondere andere door aantastingen van 
fatale zwammen, zodanige risico’s met 
zich gaan meebrengen, dat velling hier-

van onvermijdelijk is geworden. Daar-
naast bevindt zich, in een flink aantal 
bomen, dood takhout dat aansluitend 
wordt gesnoeid. Ter plaatse van de te 
vellen bomen worden nadien opnieuw 
eiken herplant.
De werkzaamheden nemen enkele we-
ken in beslag en kunnen plaatselijk enig 
oponthoud/verkeershinder veroorza-
ken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Info: 0413-481391   

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Eerschotsestraat 26 a 5491 AC 23-02-2013 Bouwen carport
Koeveringsedijk 33 5491 SB 22-02-2013 Uitbreiden woonhuis
Spierkesweg ongen. ---- 18-02-2013 Kappen eiken
Oude Lieshouitseweg 7 5492 HT 22-02-2013 Kappen 3 bomen
Industrieweg 27 5492 NG 25-02-2013 Verbouwen woning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Weievenseweg 30 5491 RG 28-02-2013 Gewijzigd uitvoeren bouw loods
Haver 2 a 5491 NS 28-02-2013 Gewijzigd uitvoeren bouw woning
Schootsedijk 37 5491 TD 05-03-2013 Bouwen bedrijfsruimte
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Hoek Lieshoutseweg-   Bouw kapelletje (7 m2) 
Oude Lieshoutsedijk 
perceel L 52  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van 
donderdag 7 maart 2013  ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Veerse Heide 9 5491 TB  Intrekken van gehele vergunning  
   voor activiteiten bouwen en milieu.
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 7 
maart 2013  ter inzage. 

Niet meer van toepassing zijn melding ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Damianenweg 26 5491 TJ  Varkenshouderij ingevolge het 
   Activiteitenbesluit

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 26 februari tot en met 
4 maart 2013 zijn de volgende aanvra-
gen bij de gemeente ingekomen:
-  Van de heer M. Toelen voor het houden 

van activiteiten tijdens de kermis van 
Olland van 2013 tot en met 2017 op 
het terrein aan de Past. Smitsstraat 4 
te Olland

-  Van Stichting de Zevensprong voor het 
houden van de Zevensprong (kinder- 
vakantieweek) in de maand juli van 
2013 tot en met 2017 op diverse loca-
ties in Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan Commissie Sinterklaasintocht Rooi 

voor het houden van de Sinterklaas-   
intocht in de maand november van 
2013 tot en met 2017 in het centrum 
en op het Kerkplein te Sint-Oedenrode.

-  Aan Voetbalvereniging Rhode voor het 
houden van Beachsoccer Rooi van 18 
tot en met 20 mei 2013 op het evene-

mententerrein in sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode.

-  Aan Stichting Theaterkoor Rooi voor 
het houden van voorstellingen van de 
musical PerMissie van 22 tot en met 26 
mei 2013 in sporthal de Streepen te 
Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen
Aan CV de Plekkers voor het houden van 
een vlooienmarkt op 9 juni 2013 aan de 
Evertsestraat 11 te Sint-Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen be-
zwaar
Aan Stichting Wielerevenementen 
Eindhoven voor de doorkomst in de ge-
meente Sint-Oedenrode op 25 mei 2013 
in het kader van de wielerklassieker de 
“Hel van Brabant”.

Verkeersmaatregel
In verband met een kofferbakmarkt zal 
op 10 maart 2013 tussen 08.00 en 15.00 
uur een parkeerverbod gelden op het 
rechtergedeelte van de Markt in Sint-
Oedenrode.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/wegwerkzaam-
heden. 

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Bruine portefeuille met inhoud
- Zwarte GSM Apple 

Huisvuil
Inzameling oud papier 

Donderdag 7 maart
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 
-  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut;

Vrijdag 8 maart
-  Buurtvereniging Vressel; container 

tot 16.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut;

Zaterdag 9 maart
-  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur.

-  Nos Jungit Apollo; container op de par-
keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur 
oud papier worden opgehaald in de ge-
bruikelijke wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden 
van de Florisstraat, en een gedeelte 
van de Zwembadweg;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Matthijs Vos

Leerzaam...
dat is mijn Sint-Oedenrode!

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorafgaand 
aan de vergadering wordt tussen 19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch beraad ge-
houden. Daarbij zijn de behandelende ambtenaren aanwezig om technische (concrete, fei-
telijke) vragen te beantwoorden. Ook het technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle geagendeerde onderwerpen. U wordt van harte uitgeno-
digd gebruik te maken van het spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur voor aanvang van 
de desbetreffende vergadering kenbaar te maken bij de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage op 
werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op 
de website van de gemeente.
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Brand in de Hongerstraat

Sint-Oedenrode - Kort voor 22 
uur vorige week woensdag-
avond is er in een woning aan de 
Hongerstraat brand uitgebroken. 
De brandweerlieden hadden de 
situatie snel onder controle. 

Volgens omstanders waren er 
zowel op de beneden- als de bo-
venverdieping vlammen en rook 
te zien. Er is niemand gewond ge-
raakt. De oorzaak van de brand 
zou een afzuigkap zijn geweest 
die vlam heeft gevat. Wat het 
pand voor schade heeft opgelo-
pen is nog niet bekend. De weg is 
tijdelijk afgesloten geweest.

Vermist jongetje weer terecht.

De kleuter die gisteren in de om-
geving van de bossen bij Boskant 
als vermist was opgegeven, is 
weer terecht. Bij het vermissing-
salarm werd aangegeven dat het 
ging om een jongetje van 3 tot 
4 jaar met een blauwe jas, met 
rode strepen en een rode muts. 
De melding was correct en de 
politie nam deze dan ook hoog 
op.

De politie liet over de vermissing 
niet meer kwijt dan dat het een 
misverstand betrof, maar was blij 
met de oplettende burgers.

Er zijn in de gemeentepolitiek niet 
veel zaken die zo veel burgers zo 
langdurig bezig houdt als het ac-
commodatiebeleid van onze ge-
meente. De gemeente heeft nogal 
wat gebouwen in eigendom, die zij-
zelf gebruikt en exploiteert zoals het 
gemeentehuis, of die zij verhuurt 
aan verenigingen of stichtingen, 
zoals o.a. Mariëndael, het Sint Mar-
tinushuis en de Paulusgasthuisjes. 
Meestal moet hier geld bij, omdat 
de meeste verenigingen en stich-
tingen de volle (commerciële) huur-
prijs  niet kunnen betalen uit eigen 
en/of subsidiegelden.

In financieel gunstige tijden is dat 
niet zo’n groot probleem, maar ie-
dereen weet dat de rijksoverheid 
drastisch bezuinigt en dat dit ook de 
gemeenten in Nederland treft.
Onze gemeente moet hierdoor ruim 
€ 1.000.000 bezuinigen over het jaar 
2013. De gemeenteraad heeft hier-
mee ingestemd en het college heeft 
bezuinigingsvoorstellen aan de raad 

voorgelegd. De meeste voorstellen 
zijn door de raad geaccepteerd.

Het college heeft de raad voorge-
steld om € 100.000 te bezuinigen op 
het accommodatiebeleid, door o.a. 
verkoop van scoutinggebouw,  Sint 
Martinushuis en Paulusgasthuisjes. 
Toen dat voorstel via de pers naar 
buiten kwam, ontstond er beroe-
ring in ons dorp. Al snel was er een 
Werkgroep Behoud Sint Martinus-
huis die actie ging voeren onder de 
bevolking. De Werkgroep maakte 
duidelijk dat het vertrek van de bi-
bliotheek uit het Sint Martinushuis 
de doodsteek voor een levendig cen-
trum zou zijn. Het Sint Martinushuis 
is een echte publiekstrekker voor het 
centrum met zo’n 90.000 bezoekers 
per jaar. Naast de bibliotheek zijn er 
ook de Wereldwinkel en de Heem-
kundekring gevestigd en is er ook 
een leesruimte, waar veel mensen 
gebruik van maken. Bovendien – en 
dat is voor BVT ROOI een heel be-
langrijk aspect – zijn het vooral de 
ouderen die in het centrum wonen, 
die  hun vaste en relatief makkelijk 
bereikbare plekje zouden gaan mis-
sen. Mariëndael is voor de meesten 
van hen een brug te ver.

Tijdens de raadsvergadering van jl. 
november was een voorstel aan de 

orde, dat inhield dat de bibliotheek 
(en de andere organisaties) uit het 
Sint Martinushuis weg zouden moe-
ten. Gelukkig werd dit voorstel voor-
lopig weggestemd; het college moet 
nu met een nieuw voorstel komen 
voor verkoop of (commerciële) ver-
huur van een aantal panden. 
BVT Rooi blijft tegen verkoop en 
commerciële verhuur van o.a. Sint 
Martinushuis en Paulusgasthuisjes. 
Wij verwijten het college dat zij niet 
van begin af aan met de huurders en 
andere belanghebbenden aan tafel is 
gaan zitten. De werkgroep Behoud 
Sint Martinushuis heeft alles in het 
werk gesteld – en nog steeds – om 
tot een redelijke en aanvaardbare op-
lossing te komen. Door in een vroeg-
tijdig stadium met o.a. de werkgroep 
Behoud Sint Martinushuis aan tafel 
te gaan zitten had het college laten 
blijken daadwerkelijk serieus werk te 
willen maken van burgerparticipatie. 
Zoals de zaken nu gelopen zijn blijft 
burgerparticipatie in Rooi een papie-
ren tijger.
BVT ROOI wil dat burgers in voor 
hen belangrijke zaken een belang-
rijke stem krijgen en dat het college 
hiermee rekening houdt. 

Tilly van den Tillaar      
Frans van den Boomen

Zorg dichter bij de mensen!
Kienen bij  Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 6 maart staat de kien-
machine om 20.00 uur weer klaar 
om het eerste nummer te trekken. 
Vanaf 19.15 uur is de zaal van 
Meerschot Heistraat 22 open en 
heeft Marianne de koffie en thee 
klaar. In de pauze wordt er een lo-
terij gehouden.  Zaterdag 9 maart 
gaan wij vanaf 20.00 uur beugelen 
op de misse in Olland. Deelname 
is gratis maar geef je wel snel op 
bij Betsie van Gerwen tel 476256. 

Voor de workshop Kaarten ma-
ken met een speciale techniek op 
dinsdag 26 maart, kunnen onze le-
den zich aanmelden bij Tonnie van 
Zoggel  tel 475726.  Wil je graag 
mee paasknutselen op woensdag 
27 maart, voor de leden van groep 
1 tot en met 8. Meld je dan voor 
14 maart aan bij Carin Jansen Tel 
475759.  Bij onvoldoende opgave 
kan het helaas niet doorgaan. Dus 
pak de telefoon en meld je aan.

Damiaancentrum dingt met “ontmoetingstuin” 
mee naar Oranje Fonds Kroonappels

Het Damiaancentrum doet met 
het project “ontmoetingstuin” 
een gooi naar het beste of leuk-
ste initiatief in het kader van het 
Oranje Fonds Kroonappels. Dit 
fonds is ingesteld naar aanleiding 
van de inhuldiging van het aan-
staande Koninklijk paar. Bij deze 
zoektocht dragen duizenden or-
ganisaties die iets betekenen voor 
de samenleving hun activiteiten 
voor. Tijdens het stemweekend 
vragen ze iedereen om te stem-
men op het beste of leukste lokale 
initiatief.  Op 15, 16 en 17 maart 
kan er gestemd worden.

Barbara Riesebos, bestuursvoor-
zitter van het Damiaancentrum, 

geeft uitleg over de achtergrond. 
“Onze stichting bestaat al jaren, 
zelf zit ik nu anderhalf jaar in het 
bestuur. Op dat moment was de 
stichting, die zich aanvankelijk be-
zig hield met van alles rondom Pa-
ter Damiaan, al in diens voetspo-
ren getreden. Dat betekent: zelf 
werken aan goede doelen. Onze 
organisatie en vrijwilligers – dat 
ben ik zelf ook – werken veel sa-
men met andere organisaties zoals 
Welzijn Salus (tegenwoordig “De 
Meierij”), de stichting Dichterbij, 
Vluchtelingenwerk en Novadic/
Kentron. Onze doelstelling is om 
mensen een plek te bieden om sa-
men te werken, elkaar te ontmoe-
ten en elkaar te inspireren.”

Daarmee zijn we aangeland bij de 
aanleiding voor dit interview. Met 
welk initiatief gaat het Damiaan-
centrum meedoen met het Oranje 
Fonds Kroonappels?

Doelgroepen vervagen
 “Onze stichting heeft het bijge-
bouw in de tuin van Novadic/Ken-
tron gehuurd. Daarbij willen we 
een biologische tuin aanleggen. 
We noemen die de ‘ontmoetings-
tuin’. Mensen uit de doelgroep 
kunnen daar groenten en kruiden 
kweken, die we bijvoorbeeld kun-
nen gebruiken om samen te ko-
ken. Er komt ook een terras, en 
een serre. Bij het project ‘keuken-
praat’ van de Stichting Vluchte-
lingenwerk hebben drie vrouwen 
met een vluchtelingenverleden al 
zelf aangegeven dat ze vrijwilliger 
willen worden, door zelf te gaan 
koken voor gasten van activiteiten. 
In die zin vervaagt de doelgroep; 
wij werken liever niet vóór men-
sen maar mét mensen. Wij willen 
de ruimte scheppen voor mensen 
en activiteiten. Wanneer mensen 
daar zoveel zelfvertrouwen aan 
ontlenen dat ze zelf ook initiatie-
ven gaan nemen bij het organise-
ren van activiteiten, zou dat heel 
mooi zijn.” 

Stemmen kan op http://browse.
kroonappels.nl/initiatieven/sint-
oedenrode/helpendehand.html

Ook Rooi doet weer mee aan 
nationale schoonmaakdag
Bij de nationale schoonmaakdag 
wil Sint-Oedenrode traditiege-
trouw niet achterblijven. De oogst 
van vorig jaar, 1660 kilo zwerfvuil, 
gaf daar ook geen enkele aanlei-
ding toe. Het enige verschil met 
vorig jaar is de verzamelplaats: 
dat wordt zaterdag 9 maart de 
gemeentewerf aan de Eerschot-
sestraat. Om 9.15 u worden daar 
eerst de “handjes” verzameld die 
dat allemaal gaan doen. 

In samenwerking met de wildbe-
heereenheid, die zorgt voor auto’s 

met aanhanger, steken hope-
lijk weer vele volwassenen maar 
vooral jongeren die handjes uit de 
mouwen. Vorig jaar waren er maar 
liefst 150 deelnemers, waaronder 
77 kinderen. Bijna 50 (!) van die 
vrijwilligers waren van uitzendbu-
reau Progress.

Aanmelden kan bij Wil van der 
Linden, Kastanjestraat 17, 5492 EZ 
Sint-Oedenrode, tel: 06-45757453  
mail: w.vanderlinden7@chello.nl. 
Maar meedoen zonder aanmelden 
is ook mogelijk! 

Middag nabestaanden H.Oda-parochie
Dit jaar wordt voor de derde keer 
een nabestaanden middag  georga-
niseerd voor de vijf kernen van de 
Oda parochie in Sint-Oedenrode. 

De eerste bijeenkomsten in 2011 
en 2012 waren goed bezocht en 
leverden een waardevol samenzijn 
op waarin open gesproken en ge-
luisterd kon worden naar de per-
soonlijke ervaringen rondom af-
scheid en verdriet. Er zijn verdriet 
maar ook dankbare herinneringen 
gedeeld. Ook dit jaar willen vrij-
willigers van de Oda parochie met 
ondersteuning door een lid van het 
pastorale team parochianen en an-
deren ontvangen die in de afgelo-
pen periode een dierbare hebben 
verloren. U bent van harte welkom 
ook als u misschien vragen heeft 

over geloof of kerk. Aangezien 
de ervaring is dat het luisteren 
naar verlies ervaringen van ande-
ren enorm veel steun kan geven, 
hopen wij van harte dat u stap 
durft te zetten. Mocht u een ver-
voerprobleem hebben, zoeken wij 
naar een goede oplossing. Komt u 
liever met begeleiding is dat geen 
probleem.
De bijeenkomst vindt plaats op  
vrijdag 22 maart 2013  van  14.00- 
16.00  uur in het parochiecentrum 
aan het Mgr. Bekkersplein nr. 1.
Wij stellen het op prijs indien u 
vooraf laat weten dat u komt.  Dit 
is praktisch maar niet verplicht.
Voor eventuele vragen kunt u con-
tact opnemen met Willemien 
Vermeulen 472042 of Marianne 
Thijssen op nummer 477741.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
Informatie van Dorpswinkel Boskant
We draaien nu precies een maand 
als dorpswinkel Boskant onder 
regie van onze Stichting Vrienden 
van Dorpswinkel Boskant.

De omzetting van Support & Co 
naar de nieuwe stichting heeft 
enorm veel werk en inzet gekost. 
We zijn er nog niet helemaal maar 
dat moet in maart allemaal zijn be-
slag krijgen.

We zijn geweldig blij met de vrijwil-
ligers die zich hebben aangemeld 
en inmiddels al vele uren werk-
zaam zijn geweest in onze winkel. 
MAAR, we zijn nog dringend op 
zoek naar meer vrijwilligers. We 
willen op zo kort mogelijke termijn 
starten met een wekelijks dorps-
blaadje voor Boskant en naaste 
omgeving, waarin onder meer in-
formatie over het reilen en zeilen 
van onze dorpswinkel en ander 

Boskants nieuws. Het enthousias-
me om dit uit te brengen is groot 
genoeg, maar we hebben nog te 
weinig vrijwilligers om de opmaak, 
druk en uitgifte te verzorgen. Als u 
handig bent met een opmaakpro-
gramma op de computer en an-
deren het blaadje wekelijks op alle 
adressen willen bezorgen, kunnen 
we aan de slag. Meld je daarom bij 
Jan en Dini Hellings Dorpswinkel 
Boskant
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Mooi in de regio

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

PERMANENT
VERLAAGD!

Week in, week uit dalen de prijzen perma-
nent in uw Coop. Dit betekent héél véél extra 

voordeel op uw dagelijkse boodschappen. 
Deze week dalen de prijzen van maar liefst 200 

producten! 
Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!
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Bolletje Twentsch 
beschuit
rol 10 stuks

Axe shower
dark temptation        
flacon 250 ml

Wasa knackebrod
sesam
pak 200 gram

Dove deorol 
invisible dry
bus 150 ml

Bolletje knackebrod
goudbros
pak 240 gram

Coolbest sappen
vitaday tropical
pak 1000 ml

Gulpener
gladiator
blik 500 ml

Solo Italia tiramisu
bakje 80 gram

Westmalle tripel
flesje 330 ml

Ehrmann Grand Dessert 
vanille
bakje 200 gram

Duvel bier
pak 6 flesjes á 330 ml

Mona vlatrio karamel 
chocolade slagroom
multipack 2 stuks

Bolletje schuddebuikjes
pak 225 gram

Almhof zuivel
roomyoghurt citroen
beker 500 gram

St. Dalfour sinaasappel 
gember
pot 284 gram

Almhof zuivel yoghurt 
framboos braam 0%
beker 500 gram

Chivers marmelade
old english
pot 340 gram

Almhof zuivel
rijstdessert
bakje 175 gram

Bonne Maman 
confiture pruimen
pot 370 gram

Almhof kwark 
sinaasappel
beker 500 gram

Hero delight
bosvruchten jam 
pot 295 gram

Dr.Oetker Paula toetje
vanille met aardbei
multipack 500 gram

Lays superchips 
paprika
zak 200 gram

Activia yoghurt
aardbei
multipack 500 gram

Smiths pomtips
zak 125 gram

Danone mega 
banaan
beker 425 gram

Doritos chips
sweet chilli pepper
zak 170 gram

Arla biologische 
fruityoghurt vanille
pak 1000 ml

Nestlé after eight
doos 200 gram

Friesche Vlag Breaker
aardbei
pakje 200 gram

Nestlé Kitkat
chunky mini’s
zak 250 gram

Actimel drink
naturel light
multipack 400 ml

Nestlé Smarties mini’s
zak 216 gram

Always maandverband
ultra normal+
pak 16 stuks

Lonka nougat
soft  pinda/vruchten
blister 210 gram

Whiskas catmilk
fles 200 ml

Kinder 
bueno chocolade
doos 200 gram

Sisi orange no bubbles
fles 500 ml

Fa douche 
yoghurt aloë vera
flacon 250 ml

Crystal clear
peach
fles 500 ml

Elmex tandpasta
junior
tube 75 ml

Becel boter
pro active
kuip 500 gram

Zendium tandpasta
classic                 
tube 75 ml

Linera 
25% voor op brood
kuipje 250 gram

Palmolive douche
relax
flacon 250 ml

Céréal koek choco 
delight
pak 126 gram

Junior hairspray
power extra sterk
spray 300 ml

Céréal 
pepermuntpastilles
zak 100 gram
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PERMANENT
VERLAAGD!

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

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

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 10 maart 2013. week 10

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

600 GRAM

1.99
kilo 3.32

Queens pangafillets
zak 600 gram
elders 3.69

OP=OP

6.99Edet toiletpapier
soft of family
pak 24 of 32 rollen
elders 10.99

BNN met 'Stop in the name of love' in Liempde

BBN is bezig met een 
nieuw programma: 
Stop in the name of 

Love. In dit programma gaan vijf-
tien stadse vrijgezelle dames op 
zoek naar een vrijgezelle dorpse 

man. Nicolette Kluijver presen-
teert het programma en gaat met 
een bus vol vrouwen langs de 
dorpen om de mannen te bezoe-
ken. Liempde werd als tweede 
dorp bezocht. Ad Schelle en Roy 
Peijenburg zijn geselecteerd om 
met het programma mee te doen. 

De dames verbleven drie dagen in 
het dorp om dates te hebben met 
de mannen. Anderhalve week ge-
leden was het zo ver. Om 9 uur ‘s 
ochtends kwam de bus Liempde in 
gereden. Vol enthousiasme stelde 
Nicolette de vrouwen aan de man-
nen voor. Ad en Roy kwamen in 
een luxe Mercedes aan en mochten 
naast Nicolette plaatsnemen. De 
eerste indrukken werden besproken 
waarna de dames meteen voor of 
Roy, of Ad moesten kiezen. Hierna 
werden er speeddates en activiteiten 
gehouden. De dag werd afgesloten 
met een knallend vrijgezellenfeest. 

In ’t Struifhuis in Liempde werd za-
terdag het eerste spannende keu-
zemoment opgenomen. Roy en 
Ad mochten allebei twee dames 
kiezen waar ze een één op één 
date mee hadden. Zondagochtend 
was het zo ver. Pakken de dames 
hun koffer, stappen ze in de bus 
en gaan ze mee naar het volgende 
dorp, of blijven ze in Liempde en 
hebben ze hun ware liefde gevon-
den!? De twee meiden van Ad 
kozen er voor hun koffers te pak-
ken en de bus weer in te stappen. 
Wel werd gezegd dat ze er een 
fijne vriendschap aan overgehou-
den hebben. De eerste dame die 
bij Roy zat pakte ook haar koffer. 
Toen de laatste. De spanning werd 
opgebouwd en na enkele secon-
den vloog Mandy in de armen van 
Roy terwijl iedereen de klokken op 
de achtergrond hoorden luiden. 
Mandy koos voor een leven in 
Liempde.

Kinderdroom komt uit

Het is een geweldige tijd om naar 
uit te kijken. Even niet aan de 
dagelijkse problemen denken en 
tweeëneenhalve week genieten 
van een vakantie in Nederland. 
Europa Kinderhulp maakt al 50 
jaar dromen van hulpbehoevende 
kinderen waar. Maar om dit te 
kunnen blijven doen, zijn nieuwe 
gastouders meer dan welkom.

Kinderen uit een achterstandsge-
zin, emotionele en fysieke pro-
blemen, kinderen die een oorlog 
of ramp hebben meegemaakt of 
vluchtelingen: zomaar wat voor-
beelden van kinderen die Europa 
Kinderhulp wil helpen. Noord-Bra-
bant ontvangt in de zomervakan-
tie (juli en augustus) kinderen van 
5 tot en met 15 jaar uit eigen land, 
maar ook uit Duitsland en Frank-
rijk. In Nederland komen ze in een 
gastgezin terecht waar ze kunnen 
genieten, tot rust kunnen komen 
en de batterij kunnen opladen. 
In de afgelopen jaren zijn er zo’n 

100.000 kinderen naar Nederland 
gekomen en zijn de ervaringen erg 
bijzonder.

Voor de gastouder is het een prach-
tige ervaring om een kwetsbaar 
kind in huis te hebben. Het kind 
fleurt op en een glimlach zegt meer 
dan heel veel woorden. Veel gast-
ouders blijven Europa Kinderhulp 
trouw, maar de organisatie, die 
geheel met vrijwilligers werkt, kan 
nieuwe gastouders goed gebrui-
ken. Ze kunnen rekenen op volop 
begeleiding vanuit de organisatie
Op www.europakinderhulp.nl 
staat alle informatie over Europa 
Kinderhulp, over de voorwaarden 
en de procedure waarmee de or-
ganisatie werkt. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met 
Felix Verlaar: noordbrabant@euro-
pakinderhulp.nl of met het lande-
lijke informatienummer: 
(0118) 62 79 74.

Thermae Son organiseert Sprookjesfestijn
Om een bijdrage te kunnen leveren 
aan jeugdactiviteiten voor kinderen 
in de regio Son en Breugel organi-
seert Thermae Son een kinderfestijn 
in het teken van sprookjes. Neem 
een kijkje in het huisje van Hans en 
Grietje, geniet van een spannend 
ridderverhaal in de kleine  sprook-
jeskamer, knutsel een toverstaf en 
kom cupcakes versieren. Omringd 
in een sprookjesachtige ambiance 
met sprookjesfiguren. Daarnaast 
kunnen kinderen zich vermaken op 
de Nostalgische kermis.  

“Zondag 17 maart organiseert  Ther-
mae Son een Sprookjesfestijn met 
Nostalgische kermis. Even wanen 
kinderen zich in een sprookjesach-
tige wereld waar ze het huisje van 
Hans & Grietje kunnen bezoeken 
met volop lekkers, plezier maken in 
de draaimolen of op springkussens. 
Beleef de magie van sprookjes in de 
schitterende sprookjeskamer met 

mooie verhalen en laat je omtoveren 
tot elf met prachtige schmink. Kin-
deren kunnen cupcakes versieren, 
ranja drinken en lekker eten bij de 
suikerspin- of poffertjeskraam. Ze 
knutselen een schattig spiegeltje, 
stoer schild of mooie kroon. Ont-
vangst door een sprookjesfiguur en 
zelfs het interieur en het personeel 
is te bewonderen in sprookjesstijl. 
Sprookjes komen tot leven! Kinde-
ren kunnen zich inschrijven voor (in 
totaal 14) workshops als “KickFun 
Junglebook”, “peuter/kleuterdans 
de 7 dwergen” of een riddertrai-
ning. Voor ieder wat wils. Met deze 
(sport)workshops willen we kinderen 
in beweging krijgen en actief bezig 
houden met sport en spel. In de nos-
talgische kermis kunnen ze diverse 
activiteiten doen zoals, touwtje trek-
ken, blikken werpen, pony rijden, 
muismeppen, ringenspel, koekhap-
pen, grabbelton en nog veel meer. 
Een leuk dagje uit voor het hele ge-

zin.” aldus Aniek van Santvoort 
Het kinderfestijn zal plaatsvinden 
van 11.00 - 17.00 uur in de Bras-
serie met zaalcapaciteit bij Thermae 
Son. Entreekaart sprookjeswereld 
bedraagt slechts € 5,00 per kind 
inclusief cupcake versieren en eten, 
deelname aan sprookjes-, kermis- en 
sportactiviteiten (certificaat) en een 
foto uit de fantasievolle fotohoek. 
Ouders mogen gratis het event be-
zoeken. 

Inschrijven?
Aanmelden voor deze dag is mo-
gelijk via de Brasserie of stuur een 
mail naar info@thermaeson.nl Meer 
informatie over de activiteiten voor 
kinderen (zoals Nationale Pannen-
koekendag) bij Thermae Son kunt 
u vinden op de website www.ther-
maeson.nl Thermae Son is gelegen 
aan de Thermaelaan 2 te Son en 
Breugel.

ZAZIA Mode: de voordeligste trendy damesboutique!

Angelique Swaans zit al sinds haar 
zestiende in de modewereld. Ze heeft 
onder andere al jarenlang in een zaak 
in Den Bosch gewerkt. Daar promo-
veerde zij tevens tot bedrijfsleidster. 
Op 19 december 2012 besloot Ange-
lique om helemaal voor haarzelf te 
beginnen. Toen opende ze haar eigen 
zaak, die de naam Zazia mode kreeg. 
Deze is gevestigd in Schijndel aan de 
Pegstukken 2b.  

De winkel bevat trendy kleren, die 
voor een vriendelijke prijs te koop zijn. 

Voor ongeveer € 60,- kan een klant 
volledig nieuw gekleed de winkel ver-
laten. Vanaf zestien jaar en ouder kan 
men er prima slagen. Twee keer per 
week komt er een collectie binnen 
van maat 34 tot 50. Maar naast kle-
ding zijn er bij Zazia mode ook schoe-
nen, riemen, sieraden, sjaals en zelfs 
tassen en horloges te koop.
Het is een heel erg gemoedelijke zaak, 
waar klanten een kopje koffie en een 
praatje kunnen krijgen. Deze gezelli-
ge winkel is dinsdag t/m zaterdag ge-
opend. Tot slot is Zazia mode ook nog 
te vinden op facebook en internet 
(www.zaziamode.nl). In verband met 
de opening is er een speciale klante-
nactie. Knip de bon op deze pagina 
uit en maak kans op een kledingbon 
t.w.v. 75 euro.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

ZAZIA MODE

Maak kans op een kadobon van
€ 75,-

Lever deze bon in bij Zazia mode
De      Pegstukken 2a  - 54832GC Schijndel (centrum Zuid)  

         Tel: 06-11880902 - www.zaziamode.nl
Naast Twan  Vissers
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Oost-Brabanders zoeken hun heil in Amerika
De maandelijkse lezing van de 
heemkundige kring 'De Oude Vrij-
heid' stond vorige week woensdag 
in het teken van emigratie. Willem 
Rovers uit Uden en Willem Keeris 
uit Zeeland vertelden over mensen 
uit onze contreien die de afgelopen 
150 jaar hun heil in Amerika zoch-
ten. Wat in 1848 begon met drie-
honderd emigranten leidde tot een 
database met 55-duizend namen 
van Amerikanen die hun roots in het 
oosten van Brabant hebben.

Het begon allemaal toen Willem Ro-
vers op 18-jarige leeftijd de archieven 
in Den Bosch begon te doorzoeken. 
Daar stuitte hij op informatie over 
Brabanders die rond het midden van 
de 19e eeuw naar Amerika emigreer-

den. Toen een tante van hem met 
een doos bidprentjes en foto's op de 
proppen kwam had het virus toege-
slagen. Rovers trok de stambomen 
na van verre familieleden die naar de 
Verenigde Staten waren vertrokken. 
Hij ging zelf ook naar Amerika om 
de nazaten van die mensen te ont-
moeten. Hij keerde met nog meer in-
formatie terug. Er was zelfs een doos 
met informatie, die hem tien jaar 
zoekwerk opleverde. Het resultaat 
mag er zijn. Samen met Willem Keeris 
bouwde Rovers een database op van 
55-duizend mensen die hun roots in 
het oosten van Brabant hebben.

Weinig Rooienaren
Onder die 55-duizend Amerikanen 
zijn opvallend weinig Rooienaren. De 

meeste Rooise emigranten vestigden 
zich verspreid over de Verenigde 
Staten. Rovers en Keeris hebben 
hun onderzoek vooral gericht op de 
groep die in 1848  met Pater Van den 
Broek vanuit Uden en Zeeland naar 
Amerika vertrokken. Zij vestigden 
zich vooral in en rond Little Chute 
ten westen van de Great Lakes in 
de staat Wisconsin. Dat wil niet zeg-
gen dat er vanuit Sint-Oedenrode 
geen mensen naar Amerika vertrok-
ken. Integendeel, misschien is wel 
een van de bekendste emigranten 
van Rooise afkomst. Dat is namelijk 
Lou Tellegen, wiens wieg in Boskant 
stond. Tellegen maakte furore in Hol-
lywood en speelde in verschillende 
films, maar hij stond ook in Broad-
way op de planken.

De uilen van Nederland
Op maandag 11 maart heeft de 
Heem-natuurgroep uit Sint-Oe-
denrode een beamer-lezing over de 
uilen die in Nederland voorkomen. 
Twee leden van de heem-natuur-
groep, Jeanne Soetens en Mari de 
Wit, verzorgen deze avond.

Iedereen heeft wel eens een uil 
gezien of gehoord in zijn directe 
omgeving, maar welke uil was dat 
nu en kun je dat aan zijn roep ho-
ren? Waar leeft hij eigenlijk en welk 
biotoop heeft zijn voorkeur? Is dat 
voor elke uilensoort verschillend 
en kunnen er meerdere soorten in 
een biotoop wonen? Wat eet hij 

of zijn alleen muizen zijn prooidier 
en waarom maakt hij een “braak-
bal” van wat hij heeft opgegeten? 
Kunnen we aan de braakbal zien 
van welke uil deze is? Wat voor 
nestplaats heeft zijn voorkeur en 
maakt hij zelf een nest zoals andere 
vogels? Hoe goed kan hij horen en 
zien, wat voor veren heeft hij en 
hoe zien zijn vleugels en poten er-
uit? Veel vragen zijn er over deze 
mysterieuze vogel. 

Het is de opzet om op al deze vra-
gen die avond een antwoord te ge-
ven tijdens de lezing. Van de meeste 
uilen hebben ze in de loop der ja-

ren vele foto’s gemaakt en deze 
zijn vergezeld van het geluid dat hij 
maakt. Zelfs van de braakballen, de 
landschappen, nestplaatsen, kasten 
en eieren zijn foto’s te zien. Zij hou-
den deze beamer-lezing om 20.00 
uur in het ontmoetingscentrum van 
de kringloop  “d'n einder”, gelegen 
aan de Sluitappel 17a. Als dit onder-
werp “uilen” je interesse heeft, dan 
ben je van harte welkom bij deze en 
andere activiteiten van de Heem-
natuurgroep. Niet heem-leden van 
de heemkunde “De Oude Vrijheid” 
betalen slechts € 2,00 entree, als 
bijdrage in de onkosten. Kaarten in Boskant

Op donderdag 7 maart vindt de 
vijfde kaartavond plaats, georga-
niseerd door de 3 gezamenlijke 
buurtverenigingen De Beuken-
buurt, Boskant-West en Ritabuurt. 

We zijn al weer aan de op een na 
laatste avond gekomen van deze 
winterserie. De vorige avond is ge-
wonnen door Ad van de Brand die 
daardoor gaat meedingen in het 
eindklassement. Harrie Konings 
werd tweede gevolgd door André 

van de Heuvel en Lies van de Laar. 
Hierdoor heeft iedereen zijn positie 
in de eindranking versterkt maar 
de algehele leiding blijft in handen 
van Dinie de Haas. Het jokeren 
werd deze avond gewonnen door 
Annie Raaymakers.

De kaartavond is in de Huiskamer 
bij De Vriendschap om we begin-
nen om 20.00 uur.

Iedereen is welkom.

Heuvel 30 | 5492 AD te St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

SENZ SPAARSYSTEEM,
KORTING OP UW 

KNIPBEHANDELING!
TOT 1 OKTOBER ONTVANGT U BIJ ONS 

DUBBELE SPAARPUNTEN!
(ONZE STYLISTES VERTELLEN U GRAAG DE 

VOORWAARDEN)

SENZ MET EN ZONDER AFSPRAAK

Deze maand maakt u bij Senz kans op 

een GRATIS 4 gangen menu 
incl drankjes voor 2 personen bij restaurant De Beleving!

HOE: 
Laat deze maand na uw behandeling u kassabon achter bij Senz 

en maak zo kans op een heerlijke culinaire avond!

 Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode
0413-471737 | info@senzhaircare.nl | www.senzhaircare.nl

Maak uw tuin 
voorjaarsklaar!
Nu met voorjaarskorting

(februari, maart en april)

Sint-Oedenrode    06-22 861 886    info@robdortmans.nl    www.robdortmans.nl
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Meer informatie over deze en onze andere woningen vindt u op onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl en www.funda.nl , tevens vragen wij woningen te koop in alle prijsklassen 
en zijn wij gecertificeerd specialist in woningen- en bedrijfstaxaties ten behoeve van financiering, successie 
en WOZ waarde 

Van den Berg Makelaardij 
Koninginnelaan 5 5491 HA Sint-Oedenrode Tel: 0413 – 472983 
E-mail: info@vandenbergmakelaardij.nl  volg ons via  
Twitter: @vdberg_makelaar en Facebook.com/vandenbergmakelaar 

Bijzonderheden: 
* Mooie Ligging aan de rand van e bebouwde kom 
* Diepe achtertuin, perceelsoppervlakte 660m2 
* Vrijstaande garage 

Verwestraat 36 

Profiteer nu dubbel van de verlaging op verbouwingskosten 
met 6% btw op de loonkosten is het nu extra interessant om 

een woning te kopen en op te knappen 

Bijzonderheden: 
* Zeer ruime woning, inhoud ca. 940m3 
* Tuin grenzend aan het Park de Kienehoef 
* Inpandige garage zeer geschikt als praktijkruimte 
* Perceelsoppervlakte 1.269 m2 

Oranje Nassaulaan 265 

Bijzonderheden: 
* Ruime badkamer 
* Riante achtertuin 
* Gunstige ligging nabij het centrum van Sint-Oedenrode 

Slotakkerstraat 15 Graaf Arnulfstraat 28 Bijzonderheden: 
* Deze woning dient opgeknapt te worden 
* Extra scherp geprijsd! 
* Gunstige ligging nabij basisscholen en het centrum 

VRAAGPRIJS 

€ 679.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS 

€ 219.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS 

€ 159.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS 

€ 325.000,- K.K. 

Expositie Leny Meulendijks- Wagemakers
Van 10 maart t/m 1 april  expo-
seert  kunstenares  Leny Meulen-
dijks-Wagemakers een deel van 
haar schilderijen en portretten in 
de Wandelgangen Gemeentehuis 
Hilvarenbeek, Vrijthof 9.

Zoals enkele maanden geleden in 
een interview met deze krant te le-
zen was, zijn haar schilderijen kleur-
rijk en verhalend. Zij zijn gebaseerd 
op reizen, gedachten, belevenissen.

Leny laat a.h.w. haar gedachten en 
emoties achter op het doek. Haar 
werk was op diverse plaatsen te 
zien. Onlangs nog in Berlijn, waar 
zij op uitnodiging van Galerie Mar-
zia Frozen met enkele werken heeft 
deelgenomen aan een internati-
onale expositie van hedendaagse 
kunstenaars. De expositie is te be-
zichtigen op zondag  van 14.00 tot 
17.00 uur. Ook beide Paasdagen. 
De kunstenares is steeds aanwezig. 

Franse fi lmhit Intouchables als 
ontbijtfi lm in De Blauwe Kei
Op zondag 24 maart vindt in The-
ater De Blauwe Kei in Veghel de 
eerste ontbijtfilm plaats. Bezoe-
kers starten om 10.00 uur met een 
ontbijtje, bestaande uit diverse 
luxe broodjes, zoete lekkernijen, 
jus d’orange en koffie of thee. Om 
11.00 uur gaan alle gasten naar de 
Bierens theaterzaal voor de Fran-
se feelgoodfilm Intouchables, dé 
filmhit van het afgelopen jaar. 

Miljonair Philippe is aan een rol-
stoel gekluisterd. In hartje Parijs 
woont hij in een kast van een huis. 
Driss woont daar ver vandaan, in 

een van de grimmige voorsteden. 
Verdient de jonge Senegalees zijn 
geld niet met schimmige zaakjes, 
dan trekt hij wel een uitkering. 
Maar wie bijstand wil, moet solli-
citeren. Plotseling zit Driss met een 
echte baan opgescheept, als per-
soonlijke verzorger van Philippe. 
Met zijn tomeloze energie zet hij 
Philippe’s stijve huishouden binnen 
de kortste keren op zijn kop. Maar 
ook Driss’ leven zal nooit meer 
hetzelfde zijn. De film is gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal. 
Voor info: www.blauwekei.nl

GoedFout-party op 9 maart in Jeugddisco The Joy

Gezellige carnaval gehad en balen 
dat het voorbij is? Op zaterdag 9 
maart doen we het nog eens over 

met de GoedFout-party in Jeugd-
disco The Joy. 

Kom lekker fout gekleed… al-
les kan, hoe fouter hoe leuker. De 
foute muziek wordt gedraaid door 
de DJ’s van MN Drive-In. Voor de 
jeugd van 11 tot en met 15 jaar uit 
Boskant, Olland, Rooi, Nijnsel en 
omgeving. Van 19:30 uur tot 23:30 
uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast 
de hoofdingang van De Beckart). 
De entree is zoals altijd gratis. Wie 
het origineelst fout verkleed is, wint 
een leuke attentie! Zet alvast in je 
agenda, zaterdag 13 april ‘Glow In 
The Dark party’. 

Na jarenlang vrijwilliger te zijn ge-
weest bij Jeugddisco The Joy heeft 
Tom Aarts besloten er mee te stop-
pen. Hierbij willen wij Tom namens 
alle vrijwilligers en jeugd hartelijk 
bedanken voor zijn geweldige inzet, 
enthousiasme en tijd die hij in de 
Jeugddisco The Joy gestoken heeft.

Roois team naar NK Maasheggenvlechten
Speciaal voor het kampioenschap 
is een wedstrijdteam samenge-
steld door IVN Sint-Oedenrode 
en Roois Landschap dat zal strij-
den om de fel begeerde “Gouden 
Hiep”.

In Sint-Oedenrode is al een aan-
tal jaren aandacht voor de vlecht-
heg. In het agrarische verleden 
van Nederland waren overal in het 
buitengebied heggen, waarvan 
de stammen met elkaar werden 
vervlochten om een ondoordring-
bare hindernis te vormen. Op deze 
manier werd het vee binnen het 
weiland of juist buiten de akkers 
gehouden. Sinds het ruime gebruik 
van prikkeldraad werd het groot-
ste deel van deze heggen gerooid. 
Steeds meer instanties en parti-
culieren hebben echter de aloude 

vlechtheg ontdekt als een waar-
devol en vooral duurzaam land-
schapselement met zeer belang-
rijke ecologische waarde.
Stichting Het Roois Landschap is 
de mede-organisator van de cur-
sus Vlechtheggen in Het Groene 
Woud waar van de ca. 70 cursisten 
er 15 uit Sint-Oedenrode het oude 
ambacht van heggenvlechten heb-
ben geleerd.

Vlechtheggenteam Rooi zal voor 
de eerste keer deelnemen aan het 
8ste Nationaal Kampioenschap 
Maasheggenvlechten op zon-
dag 10 maart 2013 van 11.00 tot 
16.00 uur nabij het Brabantse Oef-
felt.
Meer informatie vind u op 
www.rooislandschap.nl en 
www.maasheggen.nl. 

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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advertorial

De valkuilen van de auto van de zaak
Hoewel het 
steeds ongebrui-
kelijker begint te 
worden, zijn er 

nog honderdduizenden werknemers 
en directeur-grootaandeelhouders 
met een auto van de zaak. In veel ge-
vallen wordt een verklaring geen pri-
végebruik auto aangevraagd om de 
strenge voorwaarden van een ritten-
registratie (enigszins) te verlichten. 
Volgens recente steekproeven van de 
Belastingdienst wordt een dergelijke 
verklaring echter in 16% van de ge-
vallen ten onrechte aangevraagd.

De Belastingdienst voert sinds enige 
tijd strenge controles uit op het ge-
bruik van auto’s van de zaak. Met 
flitsauto’s bij winkelcentra, meubel-
boulevards, en natuurlijk bij grens-
overgangen als vakantiegangers (met 
de auto van de zaak) de landsgrens 
passeren. Ook de gegevens van flit-
spalen en trajectcontroles worden ge-
bruikt om rittenadministraties te con-

troleren. Tegenwoordig worden vaak 
facturen van de garagehouder op-
gevraagd waarop de kilometerstand 
staat vermeld. Maar ook bij de ver-
plichte periodieke APK-keuring wordt 
de kilometerstand in een database 
genoteerd waarover de Belasting-
dienst kan beschikken. Deze informa-
tie wordt vervolgens vergeleken met 
de administratie van de werknemer.
Indien blijkt dat de werknemer/direc-
teur-grootaandeelhouder meer dan 
500 kilometer privé heeft gereden (of 
de kilometeradministratie is ondeug-
delijk) dan wordt een naheffingsaan-
slag met boete opgelegd. Sterker nog, 
de inspecteur heeft de mogelijkheid 
om zelfs twee boeten op te leggen.
De eerste is een verzuimboete van 
€ 3.936, die in het geval van recidive 
kan oplopen tot een bedrag van € 
4.920. Als sprake is van grove schuld 
of opzet dan wordt er nog een extra 
vergrijpboete opgelegd. Deze boete 
varieert van 40% (grove schuld) tot 
100% (foute rittenadministratie) van 
de nageheven belasting. Het is dus 
zaak om voorzichtig te zijn met de 
aanvraag van een verklaring geen 
privégebruik auto als de rittenadmi-
nistratie niet zorgvuldig wordt bijge-
houden.

Wilt u meer informatie over dit on-
derwerp, neem dan contact op met 
Ven de Ven 
Accountants | Adviseurs, 
te bereiken via 0413-491118, 
e-mail: info@vdven.nl , 
of loop gewoon even binnen op werk-
dagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

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.

advertorial
Dakservice Jeroen van Riel

Beter voorkomen dan herstellen

Vaak houden huiseigenaren de 
staat van woning redelijk goed 
in de gaten. De kwast wordt ge-
hanteerd wanneer er geschilderd 
moet worden en de ketel wordt 
ieder jaar nagekeken. Wat regel-
matig wordt vergeten is het dak, 
terwijl dat juist een ontzettend be-
langrijk onderdeel is van het huis. 
Als je gele kringen gaat zien in het 
plafond dan is het al te laat. Dan 
lekt het dak en zijn de gevolgen 
peperduur. Daarom is de slogan 
van Dakservice Jeroen van Riel: 
‘Beter voorkomen dan herstellen’.

Dakservice Jeroen van Riel, geves-
tigd aan de Ollandseweg in Sint-
Oedenrode bestaat al sinds 1996. 
De specialist heeft al honderden 
daken vervaardigd en gerepareerd. 
De ervaring valt van zijn gezicht te 
lezen en hij weet er zeer professio-

neel over te vertellen. “We richten 
ons voornamelijk op particulie-
ren en bedrijven”, begint Jeroen. 
“Hoewel we alle dakwerkzaam-
heden uit kunnen voeren, zul-
len we ons de komende tijd extra 
veel gaan richten op onderhoud 
van daken. Daar is meer en meer 
vraag naar. Dakinspecties zijn heel 
erg belangrijk. Het voorkomt ont-
zettend veel problemen en extra 
hoge kosten. Het probleem is dat 
een dak vaak vergeten wordt. Zo 
kwamen we laatst bij een bedrijf 
waar 15 cm water op het platte 
dak stond. Alle afvoerleidingen 
zaten verstopt. Het was echt ge-
vaarlijk, want het stond op instor-
ten. Dat kun je voorkomen door 
ieder jaar een inspectie uit te laten 
voeren. We geven als advies mee 
om dat goed in de gaten houden, 
want veel bedrijven vergeten dat. 

Daarnaast zijn we op de hoogte 
van de regelgeving. Dat is vooral 
voor bedrijven nodig om verzeke-
ringsaspecten.”

Per  1 maart is de btw op uurloon 
6%. “Een gunstige ontwikkeling”, 
zegt de dakexpert. “Ik verwacht 
dat meer mensen hun dak zullen 
inspecteren, renoveren of vernieu-
wen. Dat is verstandig, want een 
dak heeft onderhoud nodig. Het 
is net als een auto, die moet ook 
ieder jaar een APK krijgen.  Spe-
ciaal daarom kunnen we een on-
derhoudscontract aanbieden. Voor 
een paar tientjes per jaar kom ik 
het dak schoonvegen en nakijken 
of alles nog goed is. Zo voorkom je 
eveneens dat afvoerleidingen ver-
stopt raken.”

Dakservice van Riel is bekend in 
Sint-Oedenrode, maar vooral ook 
in de omgeving. Son en Breugel,  
Eindhoven, Laarbeek, Schijndel en 
Best is voor Jeroen en zijn werkne-
mers bekend terrein. Vaste klanten 
zijn tevreden en vertellen er over 
aan nieuwe klanten. Jeroen: “Voor 
we bij iemand aan de slag gaan, 
geven we goede tekst en uitleg. 
Dat is voor beide partijen fijn.”

Dakservice Jeroen van Riel, 
Ollandseweg 132, 
0413-479174 / 06-53249793,
www.jeroenvanriel.nl, 
info@jeroenvanriel.nl.

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

5491 TK Sint Oedenrode • Tel.06-29537063 • info@langstraathoveniers.nl • www.langstraathoveniers.nl

AANMELDINGEN BRUGKLAS 

Via de basisschool of persoonlijk 
op 11, 12 en 13 maart 2013. 
• 11 en 12 maart 2013:
 van 15.30 - 17.00 uur en 
 van 19.00 - 21.00 uur
•  13 maart 2013: 

van 15.00 - 17.00 uur

schrijf je 
 nu in!

Via de basisschool of persoonlijk 
op 11 t/m 15 maart 2013. 
• 11, 12 en 13 maart 2013: 
 van 19.00 - 20.30 uur
•  11 t/m 15 maart 2013: 

tijdens kantooruren

AANMELDINGEN BRUGKLAS 
Schooljaar

2013-2014

Willem de Zwijgerweg 150, 5684 SL Best, 0499-336233
www.heerbeeck.nl

Eikenbussel 1, 5689 AA Oirschot, 0499-582160
www.kempenhorst.nl

• GYMNASIUM  • ATHENEUM  • HAVO  • VMBO-T • VMBO

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Mooi op  leeftijd
’T Onderonsje in het Damiaancentrum
Even met leeftijdgenoten bij-
praten, onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Dat kan in 't 
Onderonsje, een maandelijks ont-
moetingspunt . Vrijwilligers ont-
vangen u, zorgen voor de koffie 
en thee en hebben een gevarieerd 
programma samengesteld. De na-
druk ligt op het contact met ande-
ren en op de gezelligheid. Vraag 
maar aan de mensen die in 2012 
deelgenomen hebben. Mogelijk 
leiden contacten die u hier legt 
weer tot andere activiteiten.

Waar
In het Damiaancentrum (Schijn-
delseweg 46), vinden de activiteiten 
plaats. Mogelijk kunt u voor het ver-
voer naar het Damiaancentrum ge-
bruik maken van de Regio-taxi. In-
dien dit een probleem voor is, kunt 
u contact opnemen met Welzijn de 
Meierij, telefoon:073-5441400.

Wanneer?
Maandelijks op donderdagmid-
dagen  van 14.00-16.00. Data: 7 
maart, 4 april, 2 mei,6 juni, 11 juli, 
8 augustus, 12 september, 10 ok-
tober, 14 november, 19 december. 
Op 11 juli, 8 augustus en 19 de-
cember is  ’T Onderonsje van 10.00 
– 14.00 uur.  Vanwege omstandig-
heden kan er een wijziging optre-
den in het programma. In de Mooi 
Rooi krant en op de websites van 
Welzijn De Meierij kunt u zien welk 
programma er gegeven wordt.

Aanmelden?
Iedereen van 55 jaar en ouder mag 
deelnemen. U hoeft zich vooraf 
niet aan te melden.

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan 

de Onderonsjes. U betaalt alleen 
€ 1.50 voor koffie/ thee en iets 
lekkers.  Voor de Kerstviering, het 
samen eten en de picknick vragen 
we € 7.50 per persoon.

Programma van ‘t Onderonsje 
2013

Donderdag 7 maart  
De kwasten, verf en het schilders-
doek liggen voor u klaar. Ton Gra-
velijn zal ons begeleiden. 
Op een ontspannen manier wor-
den we ingewijd in de schilder-
kunst. 

Donderdag 4 april 
Wilgen vlechten. Veel ouderen 
kennen de “wilgen” waarschijn-
lijk van vroeger, maar hebt u er 
ook wel eens mee gevlochten? 
Op deze middag gaan we o.l.v  
Jos Van Aarle de techniek van het 
vlechten leren. 

Donderdag 2 mei
Samen spelletjes doen is bij de be-
zoekers van het Onderonsje erg 
populair. Sjoelen, kaarten, mens 
erger je niet, allerlei spelletjes staan 
klaar. Ook is er nog een leuke quiz. 
Dit alles onder leiding van Jan Soe-
tens.

Donderdag 6 juni
Na het wilgen vlechten staat nu 
het creatief omgaan met plastic 
stroken op het programma. Ver-
rassend wat je daar allemaal mee 
kunt doen. De begeleiding van 
deze middag is in handen van Le-
nie van Stiphout.

Donderdag 11 juli (van 10.00 
-14.00 uur)
Eindelijk is het dan zo ver: een 

picknick in het bos ach-ter het Da-
miaancentrum. Maar we beginnen 
eerst met een uitleg van iemand 
van de natuurgroep en er staat 
ook nog een speurtocht op het 
programma. 

Donderdag  8 augustus (van 10.00 
– 14.00 uur)
Samen eten en koken. Verrassing 
is wat we vandaag gaan eten. Het 
is nog een geheim wie onze chef- 
kok gaat worden. Maar dat het 
gezellig gaat worden is wel zeker.

Donderdag 12 september 
We naderen de herfst. Het maken 
van herfststukjes brengt ons in de 
sfeer van het najaar. Jo Oerlemans 
geeft leiding aan deze bijeen-
komst. Na afloop mag u uw kunst-
werk mee naar huis nemen.

Donderdag 10 oktober 
Verhalen in het dialect, muziek en 
gedichten. Super gezellige middag 
wordt dit. Cathy de Baaij en Peter 
van Bijsterveldt zorgen voor de be-
geleiding. 

Donderdag 14 november 
Wie kent de techniek van het vil-
ten? Vanmiddag gaan we aan de 
slag met deze oeroude techniek. 
De middag staat onder leiding van 
Rinske.

Donderdag 19 december (van 
10.00 – 14.00 uur)
Een gezellige Kerstdag. Iets lekkers 
bij de koffie, kerst-stukjes maken. 
Natuurlijk ook een mooi Kerstver-
haal, samen Kerstliedjes zingen en 
met z’n allen gezellig eten.
Zie de agende ook op 
www.mooirooi.nl

Koffi e met Kennis in de Loop’r

In het afgelopen jaar zijn mantelzor-
gers uit Sint-Oedenrode verschil-
lende keren uitgenodigd voor infor-
matiebijeenkomsten en de Dag van 
de Mantelzorg. Dit jaar gaat Wel-
zijn de Meierij ook weer Koffie met 
Kennis bijeenkomsten, zoals deze 
informatiebijeenkomsten worden 
genoemd, organiseren.

De eerste is op maandag 18 maart 

van 14:00 – 15:30 uur in de Loop’r, 
Pastoor Smitsstraat 40 in Olland. 
Het onderwerp is dementie en 
wordt ingeleid door Mevr. Leentje 
van der Donkt en Mevr. Tonny van 
den Heuvel van Alzheimer Neder-
land, afd. Uden/Veghel.
Iedereen die belangstelling heeft 
en graag wil komen, moet zich 
voor vrijdag 15 maart aanmelden 
door te mailen of te bellen. Wel-
zijn De Meierij, Steeg 9f Schijn-
del, Odendael 3 Sint-Oedenrode, 
Postbus 219, 5480 AE, Schijndel, 
073-5441400 en 
j.forsten@welzijndemeierij.nl

Chinezen nemen Odendael over
De eigenaar van het Chinees restau-
rant van familie ‘Oe Toooch’ zat de 
hele avond op zijn luie reet, terwijl 
zijn vrouw en het personeel de be-
nen onder hun kont vandaan liepen. 
Hij kon niet eens Nederlands pra-
ten, dus de tolk moest er aan te pas 
komen. Er werden Chinese grappen 
en grollen uitgehaald en zelfs in het 
Chinees gezongen. De gasten in 
Chinees restaurant ‘de Ontmoeting’ 
vermaakten zich prima.

Afgelopen vrijdagavond was het 
weer tijd voor een thema-avond 
in Odendael. Regelmatig vindt dat 
plaats in de grote zaal. Dit keer 
werd ‘de Ontmoeting’ omgebouwd 
tot Chinees restaurant. Het werd 
gerund door Marga van Acht, Ber-
tie van de Boom, Eric Lathouwers, 
Anja Helsing en Hans van Hattum. 
De acteurs transformeerden zich tot 
Chinees en zorgden voor een ge-
weldige avond. Voorbereid? Er was 
een kleine verhaallijn, maar voor de 
rest werd alles geïmproviseerd. Een 
mooie vorm van Chinese kunst.

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

Uw waardevolle motorrijtuig verdient 
een verzekering met een goede dekking 

 
Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel 

premie betalen. 
 

Wij helpen u graag 

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl
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Deel 2

Vrijwilligerswerk 
in Zuid-Afrika 
met HIV en AIDS 
patiënten

In mijn vorige verhaal heb ik 
verteld waarom ik dit werk ben 
gaan doen.  Dit keer lezen jul-
lie over mijn werk hier, hoe de 
mensen hier leven en  en wat 
de verschillen zijn tussen Ne-
derland en Zuid-Afrika.
Door de week werken de vrij-
willigers samen met  de care-
givers. Er zijn hier 5 caregivers 

en 4 gekwalificeerde nurses. Wij gaan met de caregivers mee naar 
de rural (afgelegen) gebieden om de patiënten thuis te bezoeken. 
Er zijn geen vaste afspraken wanneer we waar moeten zijn, dus het 
kan ook zijn dat we een half uur hebben gereden voor helemaal niks. 
Het kan zijn dat de patiënten naar de kliniek zijn om hun medicijnen 
op te halen of naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek.  Soms best 
frustrerend als je dan bij een dicht huisje komt. ’s Ochtends beginnen 
we met een bezoek aan de supermarkt  (elke dag een andere) om 
brood, cakejes en taarten op te halen. Deze zijn vaak al een paar da-
gen over de houdbaarheidsdatum maar nog prima om te eten!  Ook 
krijgen we maandelijks van een kerk pakken met bonen, soep, bloem 
etc. Deze worden samen met het brood uitgedeeld aan de patiënten 
die bijna geen geld hebben om eten te kopen zodat ze dan toch nog 
iets te eten hebben voor hen en hun kinderen.
De meeste mensen die ik bezoek wonen in zelfgemaakte huisjes. 
Vaak van golfplaten, wat hout en soms nog wat plastic.  Binnen is 
het ontzettend heet en ruikt het 
meestal muffig. Je hebt hier ook 
huisjes van de overheid,  die zijn 
gratis om in te wonen. Het zijn 
kleine, maar prima huisjes, die 
gemaakt zijn van stenen en ce-
ment, en vaak wel beter dan de 
zelfgemaakte huisjes. Dan zou je 
zeggen, gratis, dan wil iedereen 
toch zo’n huisje? Dat klopt, al-
leen er zijn vaak enorme wachtlijsten (jaren) om een huisje te krijgen. 
En hoe meer mensen je kent die dat regelen, hoe eerder je een huisje 
hebt. Vriendjespolitiek is hier heel erg aan de orde en eigenlijk de 
enige manier om iets in je leven voor elkaar te krijgen.

Alle patiënten die wij bezoeken met de caregivers zijn donker. Er wo-
nen geen blanke mensen in de rural gebieden. Je ziet dat de apart-
heid nog steeds bestaat. Er is nog steeds een enorm verschil tussen 
donker en blank en arm en rijk. Je hebt hier bijvoorbeeld privézieken-
huizen voor de rijken, daar krijg je hele goede zorg. En je hebt over-
heidsziekenhuizen voor de arme (donkere) mensen, daar is de zorg 
echt ontzettend slecht. Een ander voorbeeld is dat als je boodschap-
pen gaat doen, er alleen donkere mensen achter de kassa zitten en 
je boodschappen inpakken. Dit zullen nooit blanken zijn. Ook de 
straatwerkers zijn allemaal donker. Er is overal  nog steeds een enorm 
verschil tussen donker en blank. Bij mijn Hospice werken donkere en 
blanke collega’s. Mede door onze komst wordt dat verschil steeds 
kleiner. Wij gaan immers met de donkere mensen hetzelfde om als 
met de blanken! Dit is dus ontzettend fijn om te zien dat het verschil 
hier met de dag kleiner wordt!

Volgende keer een verhaal over hoe het met mijn patienten gaat.

Luch
tpo

st

Op zondag 17 maart om 11.30 uur bijzondere viering in De Knoptoren

‘Levensklanken’ van 40-jarig Cantecleer

Vanaf de oprich-
ting heeft Can-
tecleer jarenlang 
“eigen” vierin-
gen gemaakt.  
Allerlei thema’s 
werden door een 

tekstgroep uit het koor op een ei-
gentijdse manier vorm gegeven 
in gedichten, lezingen, gebeden, 
gedachten…bij elkaar gezocht…
soms zelf geschreven …een een-
heid vormend met inspirerende 
liederen. 

Cantecleer is sinds vele jaren een 
algemeen koor, maar geeft nog 

altijd enkele keren per jaar haar 
muzikale medewerking aan reli-
gieuze vieringen, o.a. in zorgcen-
trum Odendael, en in Veghel in 
verpleeghuis De Watersteeg en 
ziekenhuis Bernhoven. In het jubi-
leumjaar is door een aantal koorle-
den opnieuw een “eigen” viering 
samengesteld. Hiermee wil het 
koor stilstaan bij saamhorigheid, 
delen van lief en leed, bij samen 
feesten.

Het thema van deze viering is: 
“Levensklanken”. Dit thema zal, 
in het licht van veertig jaar Cante-
cleer, waarin zoveel is gebeurd aan 

gewoons en buitengewoons, in 
deze viering gaan leven en klank 
krijgen. Kostbare facetten van het 
leven zullen er in doorklinken, 
vorm gegeven in liederen, ge-
dachten, teksten en gebeden. De 
gekozen liederen zijn van toen en 
van nu. Natuurlijk zal ook het ju-
bileumlied “Ode aan Cantecleer” 
klinken. Jos Hamelink, lid van het 
koor, zal in deze viering voorgaan. 
De viering zal ongeveer een uur 
duren. Daarna is er koffie en thee 
en is er gelegenheid om na te pra-
ten en wellicht herinneringen op te 
halen…...
Iedereen is welkom.

IVN lezing over reeën, weer wat geleerd.
Op woensdag 27 februari heeft 
IVN-gids Gradje Brouwers een 
uitgebreide presentatie gegeven 
over de reeën. Allle aspecten van 
het ree kwamen aan bod. Specifiek 
gedrag en uiterlijke kenmerken, 
hoe houd je bijvoorbeeld een ree 
en een damhert uit elkaar? Hoe 
ziet de ideale leefomgeving eruit? 
Wat eet een ree zoal? Wie zijn zijn 
vrienden en wie zijn vijanden? Wat 
gebeurd er precies in de bronst-
tijd? Met veel duidelijke fotos en 
toelichtingen gaf Gradje een kijkje 

in het verborgen leven van deze 
bijzondere dieren. De avond werd 
goed bezocht door ruim 50 perso-

nen, weer wat geleerd. Zie voor 
de eerstvolgende activiteiten de 
agenda op www.ivnrooi.nl. 

Foto Jan Ebben

Donderdag 7 maart  t/m zondag 10 maart

*

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 49 05 98

Ollandseweg 134 5491 XC Sint-Oedenrode | Tel. 0413 472169 | www.houthandelsmetsers.nl
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Pluk van de Pettefl et

Kinderopvang met veel extra voordelen

Maike Pluk is een jonge moeder 
die er zoveel mogelijk voor haar 
en andere kinderen wil zijn. De 
huidige economische tijdsgeest 
dwingt een standaard gezin ech-
ter om twee verdienende ouders 
te hebben. Daarom ging de Rooi-
se op zoek naar een oplossing. In 
2010 vond ze een ideale manier om 
werk en opvoeding te combineren. 
Maike startte een eigen bedrijfje 
als gastouder: Pluk van de Petteflet 
genaamd, gevestigd aan huis in de 
Heistraat. Ze werkt inmiddels ook 
samen met  diverse gastouderbu-
reau ‘s. Een sterke combinatie waar 
haar klanten tevreden over zijn.

Afgelopen jaar heeft het nieuwe 
kabinet allerlei verse plannen op ta-
fel gegooid die nogal wat stof heb-
ben doen opwaaien. Iedereen kent 
de huidige discussie. Waar minder 
over gesproken wordt, maar wat 
wel zeer doet voor veel ouders, is 
het feit dat het kinderdagverblijf 
duurder wordt. Volgens Maike ma-
ken veel ouders nu een switch naar 

commerciële gastouders, omdat 
het kinderdagverblijf veel te duur 
wordt. Maar er zijn nog veel meer  
voordelen aan gastouderopvang. 
“Bij mij kunnen ouders zelf bepalen 
wanneer ze het kind brengen en 
ophalen. Er zijn geen vaste dagde-
len, zoals bij een kinderdagverblijf. 
Als een kind bij me is van 08.00 tot 
10.30 uur dan hoeft er alleen maar 
voor die uren betaald te worden en 
niet voor het gehele dagdeel.”

Toen Maike op het idee kwam om 
gastouder te worden, is ze de op-
leiding Zorg en Welzijn op MBO 
2 niveau bij het ROC gaan volgen 
en succes vol afgerond. Dat heb je 
nodig om het beroep uit te mogen 
oefenen. Ze vangt de kinderen thuis 
op. Maike schreef zich in bij diverse 
geregistreerde gastouderbureaus, 
zodat ouders kinderopvangtoeslag 
kunnen krijgen. Dat is echter niet 
de enige reden. De consulentes van 
de gastouderbureaus helpen Maike 
met van alles. Ten eerste laten zij 
de GGD bij Maike langs gaan om 

te zien of het huis kindvriendelijk is 
en daarnaast helpen ze haar met de 
administratie. Ook komen ze twee 
keer per jaar controleren of Pluk 
van de Petteflet nog aan de regels 
voldoet. Dat is wettelijk verplicht.” 
De contracten met de ouders lopen 
via het gastouderbureau. Maike 
doet zelf echter de vrijblijvende 
intakegesprekken, want zij moet 
natuurlijk ervaren of er een klik is. 
Twee keer per jaar volgt er een eva-
luatiegesprek tussen de gastouder, 
de  ouder van het kind en de consu-
lente van het gastouderbureau.

Inmiddels heeft Maike al de nodige 
ervaring. Ze raadt ouders aan om te 
kiezen voor een gastouder. Niet al-
leen omdat ze het zelf is, maar om-
dat het ook beter is voor het kind. 
“Gastouders zijn er echt voor de 
kinderen”, knikt Maike. “Ik heb 1 
op 1 aandacht voor ze, maar ook 
in groepsverband. Daarnaast is de 
sfeer hier veel warmer en huiselijker. 
Kinderen voelen zich sneller thuis. 
Dit alles doordat we kleinschalig 
werken met maximaal 5 kinderen.  
Dat zullen de ouders ook ervaren. 
Het is allemaal wat gemoedelijker.” 

Kinderopvang 
Pluk van de Petteflet, 
Heistraat 65, 
tel-nr: 06-25577780  
www.kinderopvang-plukvandepet-
teflet.nl 

Maike Pluk, gastouder Pluk van de Pettefl et met enkele kinderen.

Alcohol maakt meer kapot dan je 
lief is
Deze slagzin kent inmiddels ieder-
een wel. Ook hebben de meeste 
mensen wel eens een onplezierige 
ervaring beleefd door het gebruik 
van alcohol. Dat kan variëren van 
een flinke kater tot ernstig letsel 
na een ongeluk. Dat alcohol niet 
altijd direct, maar ook op lange-
re termijn behoorlijk schade aan 
kan brengen wordt de laatste ja-
ren steeds duidelijker. Vooral als 
mensen op jonge leeftijd alcohol 
drinken kan dat tot hersenschade 
leiden, die pas op latere leeftijd 
wordt ontdekt. Bovendien geldt 
dat hoe jonger met het drinken 
van alcohol wordt begonnen hoer 
groter de kans op een verslaving 
is. Welke ellende een verslaving 
met zich mee kan brengen kan ie-
dereen zich wel voorstellen.

Alcohol is een oplosmiddel en in 
het bloed kan alcohol zelfs de her-
senen aantasten. In tegenstelling 

tot andere lichaamsdelen zoals bij-
voorbeeld botten, kunnen herse-
nen zich niet herstellen. Een een-
maal aangetaste hersencel is voor 
altijd verloren. In beperkte mate 
kunnen andere delen van de her-
senen wel taken overnemen van 
de aangetaste cellen, maar wat 
weg is komt nooit meer terug. 

Daarom is het zo belangrijk dat als 
er al alcohol wordt gedronken, dat 
daarmee op een zo hoog moge-
lijke leeftijd wordt begonnen. Ook 
de regering ziet dat in en heeft 
daarom besloten dat het voor jon-
geren onder de 18 verboden is om 
alcohol bij zich te hebben of te 
kopen. Toch is dat nog steeds niet 
afdoende, want onze hersenen 
zijn eigenlijk pas vanaf ongeveer 
23 jaar helemaal ontwikkeld. Sta 
daar eens bij stil als je meer dan 
één pilsje pakt, want voorkomen is 
beter dan genezen. 

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

advertorial

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

De wereldwinkel blijft open 
op dinsdag en donderdag.

Jonge muziekmakers gezocht
Zou jij jouw eigengemaakte com-
putermuziek niet eens live uitge-
voerd willen horen door een echt 
orkest, precies zoals jij het in je 
hoofd had? Dat kan in 2014 wer-
kelijkheid worden!

In 2014 bestaat Fanfare Nos Jun-
git Apollo namelijk 150 jaar! Een 
gegronde reden om dat jaar eens 
flink feest te vieren. Twee van de 
feestelijke onderdelen vormen The 
Night of the Proms in juni 2014 en 
het Galaconcert op 9 november  
2014.

We zijn op zoek naar jonge men-
sen die zelf muziek bedenken en 
maken, hetzij op een instrument, 
hetzij met Garage Band, Logitech, 
Music Maker, Cubase, Band in the 
Box, Sibelius, Finale, Audacity, of 
met welk ander programma dan 
ook. Nu wordt je de unieke kans 
geboden om jouw eigen muziek-
werk uit te laten voeren door een 
heus orkest. Je muziekwerk moet 
voor 1 december 2013 op papier, 
of in digitale vorm in het bezit zijn 
van fanfare NJA, met eventueel  
een toelichting over het hoe en 
wat. 
Uit de aanmeldingen worden de 
interessantste muziekwerken ge-
kozen om geïnstrumenteerd en 
gearrangeerd te worden voor fan-
fareorkest Nos Jungit Apollo
Is jouw muziekwerk uitgekozen, 
dan gaan gerenommeerde pro-
fessionals samen met jou dat mu-

ziekwerk vertalen naar traditioneel 
notenschrift, - als dat nodig is -, 
en zoeken samen met jou de juiste 
instrumenten op de juiste plek. Zo 
krijgt het muziekwerk geheel naar 
jouw idee gestalte en kunnen de 
leden van de fanfare jouw muziek-
werk ook daadwerkelijk live tot 
klinken brengen tijdens een van de 
concerten. Je mag  de fanfare ook 
als begeleidingsorkest gebruiken en 
zelf een prominente rol vervullen, 
door bijvoorbeeld te zingen, een 
tekst voor te dragen, te rappen, of 
zelf als instrumentale solist op te 
treden. Uiteraard kun je ook met 
een hele (pop-)groep (koor) onder-
deel uitmaken van je eigen werk. 

De geselecteerden uit de “com-
positiewedstrijd” mogen een dag 
mee met de dirigent van fanfare 
NJA, Carlo Balemans, naar Cod-
arts, Hoge School voor de Kunsten 
te Rotterdam, om te zien hoe daar 
muziek wordt bedacht en gescha-
pen. Zeer leerzaam.

Wie kunnen er allemaal meedoen?
Jonge Rooise mensen tot en met 
17 jaar.

Je kunt je aanmelden via 
www.fanfarenja.nl. Op deze site 
zie je in de rechterkolom het woord 
“contact” staan. Als je dit aanklikt 
opent zich een formulier, waarmee 
je je belangstelling voor deelname 
aan de ‘compositiewedstrijd” ken-
baar kunt maken.

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.

www.verkeersschoolschellekens.nl

Robin van Doremalen 
GefeliciteeRD

1e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

NieUW iN iNdUstrY: 

artHoUse!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

speciaal voor de echte filmliefhebbers 

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE biedt de 

bezoeker per twee weken, de eerste week op maandag en 

de tweede week op dinsdag, een film die niet in de reguliere 

filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

artHoUse films HebbeN eeN aaNgepast 

eNtree bedrag vaN €6,00 

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.iNdUstrYbioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdUstrY service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

MA 4  MRT: amoUr 
20:15 u

DI  12 MRT: amoUr 
20:15 u

MA 18  MRT: aNNa KareNiNa 20:15 u

DI  26 MRT: aNNa KareNiNa 20:15 u

MA 1 APR: JagteN 
20:15 u

DI  9 APR: JagteN 
20:15 u

MA 15  APR: daNs la maisoN 20:15 u

DI  23 APR: daNs la maisoN 20:15 u

MA 29 APR: Zero darK tHirtY 20:15 u

DI  7 MEI: Zero darK tHirtY 20:15 u

gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHoUse film programma

meer iNfo: WWW.iNdUstrYbioscoop.Nl

a good day to die Hard: 

19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30

K3 bengeltjes: 

13:00

beautiful creatures: 

15:30 20:00

Ushi must marry: 

15:15 19:45

verliefd op ibiza: 

15:00 20:15

ted & de schat van de mummie 3d: 13:15

life of pi 3d: 

15:45

Nijntje de film: 

13:15

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

verliefd op ibiza: 

20:00

a good day to die Hard: 

19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 15:45  

beautiful creatures: 

18:45

K3 bengeltjes: 

15:45 

bullet to the Head: 

19:30 21:45

verliefd op ibiza: 

19:00 21:30

ted & de schat van de mummie 3d: 15:45 

django Unchained: 

21:15 

Ushi must marry: 

19:00

a good day to die Hard: 

21:45

Nijntje de film: 

15:30 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30 15:30  

beautiful creatures: 

18:30

K3 bengeltjes: 

12:00 14:00 

bullet to the Head: 

19:00 21:15

verliefd op ibiza: 

16:00 18:30 21:15

ted & de schat van de mummie 3d: 12:00 14:00  

life of pi: 

16:00

django Unchained: 

21:00 

Ushi must marry: 

15:45 18:45

a good day to die Hard: 

21:00

Nijntje de film: 

12:15 14:00 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30 15:30  
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18:45

K3 bengeltjes: 

13:45 

bullet to the Head: 

19:30 21:45

verliefd op ibiza: 

15:45 19:00 21:30

ted & de schat van de mummie 3d: 13:30 

life of pi: 

15:45

django Unchained: 

21:15 

Ushi must marry: 

19:00

a good day to die Hard: 

21:45

Nijntje de film: 

13:45 15:30 

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

amour: 

20:15

a good day to die Hard: 

19:45

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

verliefd op ibiza: 

20:00

a good day to die Hard: 

19:45

WoeNsdag 6 maart

doNderdag 7 maart

vrijdag 8 maart

ZoNdag 10 maart

Zaterdag 9 maart

diNsdag 12 maart

maaNdag 11 maart
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Voetje voor voetje schuifelen we langs de muur aan de kopse kant van de 
verlaten boerderij. Provisorische lakens hangen voor de ramen, de vorige 
bewoners hebben blijkbaar de gordijnen meegenomen naar het monu-
mentale pand honderd meter verderop. Als we bij de hoek komen steken 
we er voorzichtig onze hoofden om heen. Daar staan ze, op de met win-
tertarwe ingezaaide maïsstoppel, de dichtstbijzijnde op zo’n zestig meter, 
18 stuks reewild in totaal. We zijn bezig met de voorjaarstelling en bevin-
den ons op een particulier landgoed, waar weinig verstoring door wande-
laars en mountainbikers plaatsvindt: er zijn gewoon geen wandelpaden, 
slechts één doodlopende onverharde weg, die het terrein doorsnijdt. Aan 
de andere kant van het 140 hectaren tellende gebied telden we op twee 
avonden méér dan twintig stuks, wat het totaal met deze erbij op mini-
maal veertig bracht, terwijl het vastgestelde afschot al had plaatsgevon-
den. De situatie werd ontoelaatbaar geacht, zeker gezien het feit dat het 
landgoed aan één kant aan de snelweg grensde.

Wat ’n verschil met de armoe op dat andere terrein, waar de rust voortdu-
rend wordt verstoord door groepen met gillende kinderen, motorcrossers 
en andere “natuurminnaars”. De vos heeft daar jaren zo ongestoord z’n 
gang kunnen gaan dat ie zichzelf overbodig heeft gemaakt: er zit geen 
staartje meer! En al zit je avonden achtereen op de uitkijk, je zíet zelfs 
geen vos meer. Niks te halen…
De wildbeheereenheid (de vereniging van jagers in dit gebied) dweilt met 
de kraan open en houdt tweemaal een gebiedsdekkende jachtdag op de 
rode vrijbuiter, zoals ons vosje ook wel wordt genoemd. Ik ga u hier echt 
niet verklappen hoeveel er is buitgemaakt, maar ik kan u wel vertellen dat 
het aantal de norm van de Wereld Gezondheids Organisatie ( één vos per 
500 hectaren) vele, vele malen overtreft. 
Die eigenaren van dat particuliere landgoed overigens zijn heel erg ge-
interesseerd in projecten die met biotoopverbetering te maken hebben. 
Naast bos bezitten ze akkerland en weilanden, dat ze weliswaar verpach-
ten, maar waar ze qua beheer nog het een en ander te vertellen heb-
ben. Zo hebben ze natuurlijk het jachtrecht voorbehouden en verpachten 
dat aan goede vrienden, die hen voortdurend op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen met betrekking tot het wild en dus ook de te hoge 
reewildstand. Maar hun betrokkenheid gaat verder, ze leggen bloemrijke 
akkerranden aan en wijzen graslandstroken aan, die niet gemaaid wor-
den. Ook zij ergeren zich kapot aan het beleid op het aangrenzende na-
tuurterrein, waar het “geen jacht, mits….-beleid” wordt gevoerd en van 
waaruit de vos zijn strooptochten onderneemt, omdat ie daar alles zelf al 
opgevroten heeft. 
Die biotoopverbeterende maatregelen, dat simuleren van stukjes klein-
schalig agrarisch cultuurlandschap is volgens mij de enig denkbare red-
ding voor het steeds maar meer kwijnende kleinwild. “D’r zit toch bekant 
niks mir…” zeggen oudere mensen, die ’t kunnen weten, tegen mij en 
ze hebben nog gelijk ook. Dus de jagers én de boeren moeten aan de 
bak. Subsidiemogelijkheden te over. En dan moeten we met z’n allen ook 
nog iets uitvinden om die maaiverliezen van tegenwoordig tegen te gaan, 
want met drie cyclo-maaibalken naast elkaar en zo’n vaartje van 40 kilo-
meter per uur, daar is geen onkruid, laat staan een dier, tegen gewassen. 
En ik weet ook wel dat die boeren het zwaar hebben en dat tijd geld is, 
maar er moet echt iets gebeuren.
In april is er een symposium van Het Groene Woud over de biodiversiteit, 
waarop allerlei biologen gaan vertellen hoe goed het met de torretjes en 
de vlinders gaat. Dan ga ik toch eens vragen of zij enig idee hebben waar 
al die reeën, hazen, konijnen, fazanten en patrijzen gebleven kunnen zijn. 
Ben benieuwd.
In Duitsland zag ik in een restaurant ooit dit gerecht op de kaart staan:
Rehrückenfilets mit Mörchelrahmsauce, Feinschmeckerart. Daar bestaat 
geen Nederlands voor.

2 reerugfilets, elk 300 gram
Een koffiekopje gedroogde morieltjes
2 eetlepels port, 2 eetlepels madeira, 1/8 room
6 eetlepels kalfsfond (Petrushoeve)
Week de morieltjes in warm water. Verwarm de oven op 180°C. Bak de 
filets rondom snel bruin, peper en zout ze, en zet ze 10 minuten in de 
oven. Haal ze eruit en laat rusten op een warme plaats.
Blus de braadpan af met de port, madeira en het gezeefde vocht van de 
morieljes. Voeg de room en de morieltes toe en laat inkoken tot sausdikte. 
Voeg dan nog de fond toe en proef af met peper en zout. Snijd de filets 
in schuine plakjes en dien op met de saus. Volgens mij smaakt hier wel 
een mooie rijpe Barolo bij, dan verdwijnt de somberheid als sneeuw voor 
de zon.

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

Somber (2)

Kindergroep Roois Theater speelt Mapiep

September vorig jaar zat de kinder-
groep van 't Roois Theater in zak 
en as. Het stuk 'Matilda', waar de 
kinderen het hele jaar op geoefend 
hadden, mocht niet gespeeld wor-

den. De VGE (Vreselijk Gemene 
Erfgenamen) van Roald Dahl wil-
den het niet hebben. 

Maar lang bij de pakken neerzitten 

is niet de stijl van de groep en ook 
niet van de jonge regisseurs Pauline 
Verstraten en Emile Kalmann. Juist 
met het gegeven dat Matilda niet 
gespeeld mocht worden hebben ze 
een nieuw stuk gemaakt: Mapiep. 
'Piep' is een internationaal woord 
voor wat niet gezegd mag worden. 
De erfgenamen van Roald Piep spe-
len zelf een rol in het nieuwe stuk. 
Ze zijn steeds op allerlei manieren 
in de weer om overal ter wereld to-
neelgroepjes af te luisteren met hun 
spionage-apparatuur. En als ze ook 
maar even denken dat ze beet heb-
ben, gaan ze dreigen. Maar natuur-
lijk laten de kinderen van 't Roois 
Theater zich niet pakken...

Deze korte, vermakelijke en inter-
actieve voorstelling is voor groot en 
klein te zien op zaterdag 16 maart 
om 15.00 uur en om 19.00 uur in 
Mariëndael. De entree bedraagt 
€2,50.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Liempdseweg 15 Sint- Oedenrode

 
1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

grootte van ca. 4000 m².
2.  Stallingsruimte voor boten, campers, old timers en caravans, of evt. ambachtelijk bedrijf, 

met ondergrond en erf ter groot van ca. 4000 m².
3.    Diverse combinaties van koop 1 en 2 met het achterliggend weiland  totaal 1.65.75 ha 

Mogelijkheden: inwoning, mantelzorg, huisgebonden beroep, klein ambachtelijk bedrijf, 
recreatieve doeleinden etc. en paardenhouderij (hobby-matig) etc.

INSCHRIJVEN is mogelijk tot 8 mei 2013 tot 15.00 uur bij notaris van Kruijsdijk te Schijndel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer Ing. Th. Van Krieken, rentmeester, 06-51566910.

KIJKDAGEN: Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur en vrijdag 22 maart van 16.30 tot 
18.00 uur.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij: Raadhage Makelaardij

1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

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

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

Stadhuisplein 11  5461 KN Veghel
0413-378921| info@raadhage.nl | www.raadhage.nl

Glasvezel van OnsBrabantNet bij Digitotaal nu éxtra betaalbaar

50 Euro cadeau bij glasvezel van OnsBrabantNet
Sint-Oedenrode, 4 maart 2013 – 
In maart is het voor inwoners van 
Sint-Oedenrode éxtra aantrekke-
lijk om zich in te schrijven voor 
glasvezel van OnsBrabantNet. De 
Brabantse glasvezelprovider geeft 
de inwoners namelijk € 50,- ca-
deau bij de aanschaf van een al-
les-in-één glasvezelpakket bij de 
vestiging Digitotaal aan de Heu-
vel 20 in Sint-Oedenrode.

De actie geldt bovenop bestaande 
acties van OnsBrabantNet, maar 
alleen bij de vestiging van Digi-
totaal aan de Heuvel 20 in Sint-
Oedenrode. Bij inschrijving voor 
een alles-in-één glasvezelpakket 
ontvangen mensen een voucher 
ter waarde van € 50,-. Zodra de 
inschrijving is afgerond en de 
diensten zijn geactiveerd, wordt 
dit bedrag op de rekening van de 
nieuwe glasvezelgebruiker gestort.

Elke vrijdag in maart: een goed 

gesprek over glasvezel
Om inwoners van Sint-Oedenrode 
goed voor te lichten over de moge-
lijkheden van glasvezel, kunnen zij 
elke vrijdag in maart terecht bij Di-
gitotaal. Onder het genot van een 
warm drankje en een Brabantse 
versnapering kan men daar vrijblij-
vend advies inwinnen bij de advi-
seurs van OnsBrabantNet over de 
vele mogelijkheden van glasvezel. 
De adviseurs zijn ook aanwezig bij 
de uitvoering van het Theaterkoor 
Rooi op 23 maart op het kerkplein 
van Sint-Oedenrode. 

Online een persoonlijke afspraak 
plannen met een adviseur
Inwoners die uitgebreider willen 
spreken over de mogelijkheden 
en voordelen van glasvezel voor 
hun persoonlijke situatie, kunnen 
geheel vrijblijvend online een af-
spraak inplannen met een adviseur 
bij hen thuis. Tijdens het gesprek 
beantwoordt de adviseur alle vra-

gen en kijkt hij meteen naar de 
technische kant van de zaak, zo-
als de bekabeling. Deze service is 
uniek in glasvezelland. Meer infor-
matie hierover vindt men op 
www.onsbrabantnet.nl/advies 

Zorgeloos glasvezel bij OnsBra-
bantNet
De voorlichting bij Digitotaal en de 
persoonlijke afspraken passen in 
de zeer goede service die OnsBra-
bantNet haar klanten wil bieden. 
Jasper Henkelman, woordvoerder 
OnsBrabantNet: “De mogelijkhe-
den van glasvezel zijn ongekend, 
maar de service verschilt per pro-
vider. OnsBrabantNet wil klanten 
zoveel mogelijk ontzorgen. Dus 
bieden we vrijblijvend en gratis ad-
vies, worden alle monteurs intern 
opgeleid, is de helpdesk bereikbaar 
tegen een lokaal tarief én laten we 
zien dat glasvezel gewoon betaal-
baar is. Dát is de toegevoegde 
waarde van OnsBrabantNet.”

advertorial
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Win kaarten voor Guido Weijers!
Via DeMooiRooiKrant maak je kans om vier kaarten te winnen voor 
Guido Weijers!!
Weet je het antwoord op onderstaande vraag? Stuur dan uw ant-
woord naar redactie@demooirooikrant.nl en wie weet wint u kaarten 
voor deze geweldige voorstelling.

Guido Weijers heeft een grote passie voor motorrijden. 
Wat voor een motor heeft Guido?

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

Is op zoek naar:
Jonge enthousiaste medewerker(ster) 
  ter versterking van ons horecateam

Voor het invullen van 1 vaste avond per week,
en gemiddeld 1 x per maand een avond in het weekeinde.

Functie eisen: 
 Enthousiast, Representatief, Teamgeest

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen 
www.mariendeal.nu of u kunt contact opnemen met 

Albert van der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu  
Wij verwachten u sollicitatie per mail of brief 

voor 10 december 2011 te hebben ontvangen. 

Wie zet de mooiste tegels van het land?
advertorial

Tegeltje, tegeltje aan de wand….
Wie zet de mooiste tegeltjes van 
het land? Dat is Glenn Robbescheu-
ten Tegelwerken uit Mariahout. 
Maar dat wist u waarschijnlijk al, 
want deze spreuk staat regelmatig 
in DeMooiRooiKrant. De tegelzet-
ter uit Laarbeek is een bekende in 
Sint-Oedenrode en omstreken. Zo-
wel bij particulier als bij winkels 
en bedrijven levert hij vakwerk af. 
Enkele mooie voorbeelden in Sint-
Oedenrode zijn Muller Mode en de 
Rabobank.

Glenn Robbescheuten Tegelwer-
ken is ontstaan uit een geslacht 
van tegelzetters. De kwaliteit die 
het bedrijf kan leveren boogt op 
een jarenlange ervaring die Glenn 
al met de paplepel is ingegeven. 
Die expertise is van zeer groot be-
lang, want hoe vaak moeten we 
niet vaststellen dat mooie en dure 
tegels in keuken of badkamer totaal 
waardeloos worden als gevolg van 
een onvakkundige plaatsing? Kwa-
liteit kost geld, maar u zult zien dat 
het allemaal reuze meevalt. Glenn 
Robbescheuten Tegelwerken biedt 
u service en garantie waardoor uw 
zorgvuldig uitgekozen tegels wer-

kelijk tot hun recht komen. Daar-
naast combineert het bedrijf advies 
met vakmanschap. Een perfecte 
combinatie om de klant extra te-
vreden te maken. Laat daarom niets 
aan het toeval over en kies voor de 
vakmensen van Glenn Robbescheu-
ten Tegelwerken.
 
Voor alle voorkomende tegelwerken 
kunt u bij Robbescheuten terecht, 
zoals onder andere natuursteen en 
mozaïek. Nieuwbouw of utiliteits-
bouw, het maakt niet uit. Bel Glenn 
Robbescheuten en hij regelt het. Als 
het moet zelfs van sloop tot ople-
vering. Dus inclusief aanschaf sa-
nitair, vloerverwarming, loodgieter, 
elektricien of stucadoor.  Het vak-
manschap van zijn bedrijf zorgt er 
uiteindelijk voor dat de klussen suc-
cesvol en naar volle tevredenheid 
van de klant worden afgerond. Om 
een idee te hebben van alle merken 
tegels en sanitair is het mogelijk om 
een afspraak te maken bij één van 
de toonzalen van de groothandels 
waarmee Robbescheuten Tegel-
werken samenwerkt. Natuurlijk is 
dat geheel gratis en vrijblijvend. De 
medewerkers van deze showrooms 
zullen tijd voor u reserveren en sa-

men met u uw wensen omzetten in 
een pasklaar plan. 
Na het bezoek ontvangt u een ge-
specificeerde offerte met daarop 
de verkoopadvies prijzen vermeld. 
Robbescheuten voorziet de offerte 
daarna van zijn scherpste maar eer-
lijke prijzen. 

Dat er een jonge en actieve geest 
– met oog voor de huidige tijds-
geest - achter het concept van Rob-
bescheuten schuilgaat is duidelijk 
wanneer je het internet op gaat. De 
website www.robbescheutentegel-
werken.nl is actueel en bij de tijd en 
ook de Facebookpagina geeft een 
modern kijkje in de actieve keuken 
van de onderneming. U kunt de 
klussen van Robbescheuten Tegel-
werken volgen. Het is reuze interes-
sant en wellicht krijgt u er inspiratie 
van voor uw eigen woning! Na 1 
maart is de BTW op arbeid slechts 
6%. Profiteer daar van!

Glenn Robbescheuten Tegelwerken, 
Tuindersweg 71, 
5738 BK, Mariahout, 
tel: 0499-422876 of 06-53231903

Tweedaagse workshop: Volg jij je hart?
‘Hoe breng je meer balans in je leven’
Een prikkelende en actieve workshop die je 

bewust maakt van wat je denkt, voelt en doet!
Zaterdag 6 en 20 april van 10.00 – 16.00 uur

Locatie: de Glazen Boerderij Schijndel

 Voor informatie en aanmelding:
Tel: 06-40233505 | www.besttalk.net of 

Tel: 06-31915138 | www.massagepraktijkthym.nl

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231

 

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

stads�etsen - elektrische�etsen - kinder�etsen
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Haring happen

  Muziek: Alles in 1

Gratis toegang

Bier en fris 1,50 euro

Wijn 2 euro

Mix 3 euro

Graag tot ziens bij De Dorpsherberg
Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP Olland, 0413 - 47 34 28

info@dorpsherbergolland.nl | www.dorpsherbergolland.nl

GROOT HERTOG BAL IN 
DE DORPSHERBERG

ALLES IN ÉÉN AVOND!!

GROOT HERTOG BAL IN DE DORPSHERBERG

GRATIS LOTERIJ VOOR TITEL BALJUW VAN PAPGAT!

ZATERDAG 
16 MAART

Zondag 10 maart
10.00 uur

11.00 uur

Die Drei Dorfer Muzikanten

Vanaf 13.00 uur

Grootse KOFFERBAKMARKT

FRUHSHOPPEN met

KAPELLENFESTIVAL

m.m.v. diverse kapellen uit Rooi

en omstreken.

8 MAART One Night in Mexico

Café Oud Rooij - Markt 13 - St Oedenrode

www.skrothupke.nl - info@skrothupke.nl

9 MAART
BERRY DAAMENGROOTSE SKROTAVOND

M.M.V. ONDER ANDERE

ED
D

ES
IG

N

Bouw en renovatie werkzaamheden MHC van start

Na vele maanden van voorbereidin-
gen zijn de bouw van de berging aan 
en de renovatie van de toiletten in 
het clubhuis van MHC Sint-Oeden-
rode van start gegaan.

Er is begonnen met de aanbouw van 
een grote berging aan de achterzijde 
van de kleedkamers. De planning is 

dit medio juli gereed te hebben. Te-
gelijkertijd wil MHC Sint-Oedenrode 
de toiletten van de heren en dames in 
de hal renoveren.
De aanbouw van de berging is be-
doeld voor:
- extra opslagruimte voor de vele 
sportmaterialen en attributen voor de 
diverse toernooien. Zo blijft alle spul-
len goed en overzichtelijk bewaard.
- alle keepers van jeugd tot en met 
senioren krijgen een eigen keeper-
slocker. Zo blijven alle materialen op 
de club beschikbaar zowel voor trai-
ningen als wedstrijden. Een behoor-
lijke ontlasting voor de jeugdcoaches 
en de keepers zelf. Plus meer controle 
vanuit de club op het gebruik en het 
onderhoud van de clubmaterialen.

- lockers voor de trainers, zodat zij 
hun ballen en overige trainingsma-
terialen ook veilig kunnen opbergen.
- Extra noodzakelijke werkruimte 
voor onderhoud.

Bouwbedrijf Kraaijvanger zal de aan-
bouw van de berging realiseren. Dit 
gebeurt met ondersteuning van vele 
vrijwilligers van de hockeyclub.
Een aantal werkzaamheden neemt 
de vereniging voor eigen rekening, 
zoals het schilderwerk, elektra (waar 
mogelijk), straatwerk, etc.  Een aantal 
enthousiaste clubleden hebben zich 
al gemeld om mee te doen in het 
'Bouwteam'. 
Met inzet van de vrijwilligers kan de 
klus worden geklaard.

hockey

paardensport

Prijzen voor Rooise springamazones
In Schijndel werd dit weekend het 
jaarlijks terugkerende Indoor de 
Meierij georganiseerd. Dit jaar 
vond alweer de 20ste editie van 
dit grote evenement plaats. Van 
28 februari t/m 3 maart mocht 
manege de Molenheide in Schijn-
del een uitgebreid deelnemers-
veld ontvangen. 

Op vrijdag en zaterdag namen Mi-
randa Ulehake en Con Canto deel 
in de klasse L. Vrijdag  mochten zij 

een 10e prijs in de ontvangst ne-
men. De volgende dag behaalden 
zij wederom succes en gingen naar 
huis met een 7e prijs. 

Marloes Merks en Sariene kwa-
men aan de start in de klasse B. Zij 
reden foutloos het parcours rond 
en kregen een mooie stijlbeoorde-
ling van de jury. Met dit resultaat 
mochten zij zich als 3e in de prij-
zenreeks opstellen. 

Nieuwe secretaris handboogschutters
Hennie van Rooij-Iding uit Eind-
hoven is Mies van den Bersse-
laar opgevolgd als secretaris van 
Handboogschutterij Sint Antonius. 
Mies is 9 jaar secretaris geweest. 
Johan Schepers is op de jaarverga-
dering van 25 februari jl. gekozen 

als bestuurslid in de functie van 
wedstrijdleider. Toon Relou werd 
herkozen voor een nieuwe periode 
van 3 jaar. Jan van Acht en Jan van 
der Aa werden in de bloemen ge-
zet vanwege hun 25 respectieve-
lijk 40-jarig lidmaatschap. 

handboogschieten

HI-TECT lekdetectie sponsor 
nieuwe hockeyshirts JB1

Het lenteseizoen is voor de jongens 
B1 van MHC Sint-Oedenrode goed 
begonnen ! Hun sponsor het bedrijf 
Hi-Tect lekdetectie van de Hoog-
straat in Sint-Oedenrode heeft hen 
in een nieuw wedstrijdshirt gesto-

ken. Trots poseerden ze voor een 
bus van het bedrijf met eigenaar 
Rene van der Heijden bij het veld 
voor de eerste thuiswedstrijd.

Het bedrijf Hi-tect is gespeciali-

seerd in het opsporen van lekka-
ges in leidingwerk zonder hak-en 
breekwerk. Lekkages en vochtpro-
blemen zijn er dan om opgelost te 
worden. Hi-Tect bedankt !
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Handboogvereniging De Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer een onderlinge 
wedstrijd geschoten. Dag winnaar 
was Antoon Vervoort met een sco-
re van 228. Verdere uitslag: Jan 

van Bergen 214, Jan van Erp 205, 
Wim Boonstoppel en Jan Gordijn 
200, Leo van Breugel en Ron Spij-
ker 191,  Albert Ofwegen 183, Piet 
van Kemenade 150, Antoon Her-

mes 164 en Jan Lathouwers 102. 

Op dinsdagavond schoten de senio-
ren de 7e wedstrijd in de competitie. 
Het team eindigde als tweede. De 
scores waren: Piet van den Berg 229, 
Mart Verhoeven 210, John van Mu-
lukom 201, Albert van Ofwegen 168 
en Jos van den Berg 137.

Op vrijdagavond schoot de jeugd van 
Ontspanning ook de 7e en laatste 
bondswedstrijd. Zij schoten thuis. De 
scores waren: Piet van den Berg 229, 
Floris Mesu 208, Lotte Steijaert 203, 
Dione Mesu 194, Teun Martens 188, 
Daan Martens 186, Remco Boleij 123 
en Luc van de Klok 121 (PR).

Zondag mocht het indoorteam het 
rayonkampioenschap voor teams 
gaan schieten in Erp. Het team be-
staat uit: John van Mulukom, Mart 
Verhoeven, William Huyberts en Piet 
van den Berg. In de kwalificatieronde 
schoten zij 781 en 770, totaal 1551 
punten, genoeg om als tweede ge-
plaatst naar de finale te gaan. In 
de halve finale schoten zij tegen de 
Vriendenkring uit Schaijk. Met 206-
192 gingen zij overtuigend naar de 
finale. Hier troffen zij Landman’s Unie 
uit Schijndel. Aanvankelijk ging de 
strijd gelijk op (158-157 na 18 pijlen), 
maar na de laatste ronde won Ont-
spanning afgetekend met 214-206. 
Zij werden rayonkampioen indoor in 
de A-klasse.

Op zaterdag was er een indoorfita 
voor de regio- en rayonselecties bij 
OGIO in Eindhoven. Dit is een wed-
strijd over twee keer 30 pijlen op 18 
meter. Er schoten vijf jeugdschutters 
van Ontspanning mee. Bij de meisjes 
schoten Dione Mesu en Lotte Ste-
ijaert. Lotte werd derde met 450 pun-
ten en Dione won met 481 punten.
Floris Mesu schoot bij de jongens as-

piranten. Hij schoot 503 punten en 
werd hiermee derde.
Piet van den Berg schiet in de ra-
yonselectie. Hij schoot 548 punten 
en werd gedeeld tweede. Omdat hij 
24x10 en 25x9, Claire van Dijck uit 
Middelbeers schoot ook 548 punten, 
maar met 24x10 en 27x9. Piet werd 
dus derde in zijn klasse.

Sjef van den Berg heeft deze week 
geschoten om het Europees Kampi-
oenschap indoor in Rzeszow (Polen). 
Individueel ging hij met 584 punten 
als vierde geplaatst naar de finales. 
De achtste en kwartfinales wist hij 
te winnen. In de halve finale verloor 
hij met 7-3 van de eerst geplaatste 
Fransman Valladont. In de bronzen 
finale stond Sjef weer op scherp en 
hij won de bronzen medaille met 7-3 
van de Italiaan Fissore.

Met het team gingen de Nederlan-
ders, Sjef van den Berg, Rick van 
den Oever (Concordia) en Rick van 
der Ven (Vriendenkring Schaijk), als 
eerste geplaatst naar de finales. In 
de kwartfinale kwamen ze uit te-
gen Oostenrijk. Deze wonnen zij 
met 233-231. De halve finale tegen 
Oekraine wonnen zij met 233-229 
en in de finale kwamen ze uit tegen 
Rusland. Deze wedstrijd bleef lang 
spannend. Tot de laatste drie pijlen. 
Rusland moest nog 3x10 schieten om 
gelijk te komen met Nederland. De 
eerste Russische schutter schoot ech-
ter een 9, dus het goud was hier voor 
Sjef, Rick en Rick. Europees kampi-
oen bij de heren recurve.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond. Op dinsdagmiddag wordt er 
bij de Rozelaer geschoten. Het is voor 
leden vrij trainen als de accommoda-
tie niet bezet is.

Het winnende team vlnr. Mart Verhoeven, Piet van den Berg, 
William Huyberts en John van Mulukom

biljarten

Rooise Biljart-
competitie
In ronde 19 waren er geen echte 
hoge scores. Korte parijen: Cees 
Bouter (D’n Toel) 52 car. in 10 
beurten (moy. 5,2), Evert Vinger-
hoets (Krijt op Tijd) 20 car. in 11 
beurten (moy. 1,81), Pim de Gast 
(Wapen van Eerschot) 22 car. 
in 13 beurten (moy. 1,69), Pie-
ter Veyfeyken (Krijt op Tijd) en 
Gertjan Kluijtmans (Wellie Win-
ne Welles) 28 car. in 14 beur-
ten (moy. 2),Toon van Hamond 
(Jachtrust) 26 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,85) en Wim Hulsen 
(Kofferen) 24 car. in 14 beurten 
(moy. 1,71). Verder maakte een 
hoge serie: Jan van de Oetelaar 
van Boskant (56 car.) 27, Ad 
Geboers van Kofferen (34) 14, 
Martijn Oors van Oud Rooi en 
Marjolein van Gerwen van Wel-
lie Winne Welles (20) 8.

Uitslagen:
Kofferen – Krijt op Tijd 74-66, 
Wapen van Eerschot – D’n Toel 
65-75, St.Joris – Jachtrust 64-76, 
Dorpsherberg – Oud Rooi 65-67, 
Wellie Winne Welles – B.C. Eer-
schot 71-69, Beurs – Boskant 76-
64, ’t Pumpke – Gin Keus 74-62.

Stand: 
1 Wellie Winne Welles 1381, 2 
Kofferen 1368, 3 Beurs 1364, 4 
Boskant 1363, 5 Wapen van Eer-
schot 1358, 6 Oud Rooi 1355, 7 
St.Joris 1352, 8 D’n Toel 1340, 
9 B.C. Eerschot 1331, 10 Jacht-
rust 1329, 11 Gin Keus 1306, 12 
Krijt op Tijd 1274, 13 ’t Pumpke 
1201, 14 Dorpsherberg 1159. 
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HealthCity Sint-Oedenrode biedt meer dan  
alleen fitness:

 5 indoortennisbanen

 2 squashbanen

 Onbeperkt frisdrank, koffie en thee

 Nieuwste apparatuur met eigen tv

 30 groepslessen

 4 personal trainers

 Zonnebank

 Sauna/stoombad

 Dvd uitleen

 Kidsclub

Kom dus snel langs en profiteer!  
Ga voor meer informatie naar healthcity.nl

HealthCity Sint-Oedenrode
Bremhorst 4, 5491 LR Sint - Oedenrode
Tel. +31 (0) 413 - 477250www.healthcity.nl/afslankweek 

7 dagen gratis toegang

7 dagen gratis voedingstips

7 dagen gratis trainingstips

Meld je aan voor de gratis  
HealthCity Afslank Week

NIEUW:
Gratis

Kidsclub 

Brasserie de Beleving 
Zaalkampioen 2012/2013

zaalvoetbal

Afgelopen vrijdag was het dan zo-
ver. De spelers van zaalvoetbalteam 
Brasserie de Beleving mochten zich 
in de kampioensshirts heisen. Onder 
toeziend oog van sponsor Ralf Dir-
ven werd een mooie 8-2 overwin-
ning behaald. Na een ongeslagen 
reeks van 15 wedstrijden zijn ze door 
de overige teams in de B-poule niet 
meer te achterhalen. Mede door het 
bier, de champagne, de sigaren, de 
polonaise en de karaoke werd het 
vrijdagavond in De Streepen een su-
perfeest! Bij deze wil het team spon-
sor Brasserie de Beleving hartelijk 
danken dat hij aan het begin van het 
seizoen met hen in zee is gegaan. Mannen van harte gefeliciteerd met deze knappe teamprestatie!!

Dorpsraad Nijnsel en de wielersport

Een behoorlijk aantal inwoners van 
Nijnsel rijdt zich jaarlijks de longen 
uit het lijf op de racefiets of op de 
mountainbike. De bergen op, de 
bergen af; zaterdags en zondags 
leggen de kleppers kilometers af 
om één keer ergens op hun manier 
letterlijk een top te bereiken. Niet 
alleen jonge pedaleurs doen dat, in 
Nijnsel woont ook een groepje pen-

sionado’s, dat zich nog wekelijks in 
conditie houdt. Fietsen is dus van 
alle tijden en dus kun je er maar 
niet vroeg genoeg mee beginnen, 
zo lijkt het. 

Elk jaar heeft de Dorpsraad op zijn 
jaarvergadering een bijzonder on-
derwerp op de agenda staan. Dit 
jaar komen de fietsende dorpsgeno-

ten vertellen over hun inspannende 
en ontspannende hobby. Over de 
wielersport komen de laatste maan-
den veel minder positieve berich-
ten; hele beroemde carrières vallen 
aan diggelen. Dan is het aardig om 
te vernemen hoe deze sportfietsers 
hierover denken. Naar het zich laat 
aanzien is op 20 maart een promi-
nente fietser aanwezig.

wielersport

Attaque 1 beperkt de schade

tafeltennis

Attaque 1 loopt op bezoek bij ti-
telkandidaat Never Despair tegen 
een nipte nederlaag aan. Team 2 
en 3 spelen beide gelijk.

Attaque 1 ging afgelopen week 
op bezoek bij Never Despair uit 
Den Bosch. Door afwezigheid van 
Bram Schepens kreeg Menno van 
Os de kans om bij het eerste in te 
vallen. Never Despair strijdt volop 
mee om de titel en het werd dan 
ook een zware opgave voor ons 
vaandelteam dat knokte voor ieder 
punt. Na zeven wedstrijden stond 
er echter een 5-2 achterstand op 
het scorebord. Dirk Kastelijn won 
beide partijen. Menno van Os liet 
echter zien dat hij steeds dichter 
tegen het niveau van het eerste 
aan zit en won knap zijn laatste 
partij. Doordat vervolgens ook 
Henry van Casteren na een span-
nende vijfsetter een punt wist bin-
nen te halen werd het verlies be-
perkt tot 6-4. Ondanks het feit dat 
werd verloren toch een behoorlijke 
uitslag. Never Despair en PJS lijken 
weg te lopen in de 2e klasse E, 
de overige vier teams (waaronder 
Attaque) staan allemaal binnen 2 

punten van elkaar.
Het tweede team ging op bezoek 
bij hekkensluiter Bergeijk. Maar-
ten Kerkhof maakte zijn debuut 
voor Attaque en won direct twee 
partijen, evenals Peter Verhagen. 
Doordat ook Leon Huijberts nog 
één partij wist  te winnen eindigde 
de wedstrijd in 5-5.
Team 3 kent een moeilijke start van 
de competitie maar tegen de num-
mer twee, Een en Twintig uit Beek 
en Donk, werd afgelopen week 
knap met 5-5 gelijk gespeeld. Zo-
wel Cliff van Driel als Anne van de 
Sande wonnen twee wedstrijden, 
Bram Marinus won er één. 
Het jeugdteam tot slot was afge-
lopen weekend vrij. Zij spelen a.s. 
zaterdag 2 maart weer, uit bij Oss.
Een gemankeerd jeugdteam (Bas 
Janssen was ziek) had het te-
gen medekoploper Oss meer dan 
moeilijk. Sam Heijmans en Mika 
van Heeswijk waren, ondanks twee 
vijfsetters, niet opgewassen tegen 
het volwassen spel van OTTC. De 
uitslag laten we hier achterwege, 
omdat die wat geflatteerd was. 
Zaterdag is de thuiswedstrijd tegen 
het Bossche Never Despair.

Attaque 50-jarig jubileum: 
oproep!
Zoals wellicht bij jullie bekend bestaat Attaque dit jaar 50 jaar. Wij gaan 
dit groots vieren en willen graag alle (ex) seniorleden van TTV Atta-
que die in competitieverband hebben gespeeld, uitnodigen voor een 
Reünie en wel op 1 juni 2013. Om een spetterend en sportief feest 
te organiseren, willen we graag inventariseren wie er interesse heeft 
om dit met ons te gaan vieren. We verzoeken daarom alle mensen die 
geïnteresseerd zijn een bericht te sturen naar het volgend mailadres 
p.verhagen4@chello.nl

Wandeltocht OLAT op 17 maart

Zondag 17 maart vanuit Uden.
Startbureau:  De Vrije Teugel
Bedafseweg 22 5406 TM UDEN
     
Afstanden Starttijden   finish voor
60 km  07.00-07.30u  19.00u
50 km  07.30-07.30 u 19.00 u
40 km  08.00-09.00 u 17.00 u
30 km  08.00-10.00 u 17.00 u
10-15-20 km 08.00-12.30u 17.00 u

Informatie: Joop Wesseling               
073-5033322
winter@olat.nl www.olat.nl
De winterserietochten van OLAT 
gaan altijd zoveel mogelijk over 
onverharde paden en stille weg-
getjes. De routes zijn duidelijk uit-
gepijld en daarnaast krijgt u een 
routebeschrijving mee waarvan de 
nummers corresponderen met die 

op de pijlen.
Verspreid over de routes zijn altijd 
meerdere wagenrust-posten aan-
wezig, indien mogelijk met toilet-
voorziening; op de langere afstan-
den is ook horeca opgenomen in 
het parkoers.
Nordic Walkers zijn welkom op alle 
afstanden.

wandelen
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17 Maart minipolo toernooi Argo

waterpolo

Lig je graag in het water en speel 
je graag met een bal? Kom dan 
een kijkje nemen bij het mini-
waterpolo toernooi van Zwem 
en Waterpolovereniging Argo op 
zondag 17 Maart van 14.30u – 
17.30u bij zwembad de Neul te 
Sint-Oedenrode.

Tijdens dit toernooi, dat maande-
lijks van september t/m juni plaats-
vindt, nemen ongeveer 10 vereni-
gingen met hun leden van 7-11 
jaar deel die nog niet in de com-
petitie deel mogen nemen. Deze 
toernooien zijn voor het plezier en 
het spel. Ga de uitdaging met je-
zelf aan tijdens deze vriendschap-
pelijke toernooien.

Heb je interesse kom gerust een 
kijkje nemen of wil je meer infor-
matie, neem dan contact op via 
minipolo@zw-argo.nl of kijk op de 
site www.zw-argo.nl.

Tot zondag 17 maart!

Odisco wint ook laatste wedstrijdkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Na vorige week een mooi kam-
pioenschap te hebben gevierd, 
moest Odisco afgelopen zondag 
om 10.00 spelen in Munster Ge-
leen tegen Gazelle 1. Het was een 
wedstrijd die nergens meer om 
ging en dat was te zien.

Odisco begon slecht aan de wed-
strijd: het leek de motivatie totaal 
te missen en was totaal niet fel. Dit 
resulteerde in een kwartier zonder 
doelpunten. Hierna ging Odisco 
beter aanvallen en nam de ploeg 
de felheid en het fanatisme van 

Maré Meijs en Meike Leenderts 
over. Zo wist Meike Leenderts toch 
0-1 en 0-2 maken. 2 minuten voor 
rust zorgde Dena Essens voor 0-3.
Na rust wist Gazelle binnen 2 mi-
nuten op 2-3 te komen, waardoor 
de winst voor Odisco in gevaar 
kwam. Maar door een mooie door-
loopbal kon Marlon van Heeswijk 
het verschil weer 2 maken. Gazelle 
wilde echter graag winnen van de 
huidige kampioen en kwam op 
3-4. Via Myrthe van Heereveld en 
Marlon van Heeswijk was de stand 
met nog 8 minuten te spelen 3-6. 

Odisco speelde niet goed, maar 
haalde de wedstrijd op een slimme 
en ervaren manier binnen. In de 
laatste minuut wist Gazelle nog te 
scoren. Eindstand 4-6. 

Het was moeilijk om de motivatie 
te vinden na het kampioenschap 
van vorige week, maar de punten 
gingen toch mee naar Olland. Zo 
sluit Odisco de zaal af met maar 
2 verliespunten en een heel mooi 
doelsaldo. Odisco zal zich nu gaan 
voorbereiden om op het veld te 
vechten voor lijfsbehoud.

Argo

Afgelopen zondag hebben 31 zwemmers 
van de Recreatieven in het Golfbad in Oss 
deelgenomen aan de 3e Meerkamp van dit 
seizoen. Tijdens deze wedstrijd hebben zij 
12 keer een 1e plaats, 12 keer een 2e plaats 
en 11 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast 
zijn er 52 persoonlijke records gezwommen. 
Sanne Peters zwom een clubrecord op de 
25m schoolslag in 0.23.67.

Omdat dit de laatste wedstrijd van het sei-
zoen was werden de medailles uitgereikt. De 
zwemmers van Argo keerden met 13 gouden, 
9 zilveren en 11 bronzen medailles huiswaarts. 
Na afloop werden wisselbekers definitief uit-
gereikt: 1e Argo met 172,5 pnt, 2e Arethusa 
met 166,5 pnt en 3e Gorgo met 165 pnt.

Ook hebben afgelopen zondag 21 zwemmers 
van de Wedstrijdgroep in het zwembad De 
Drietip in Nuenen deelgenomen aan de 5e 
Solo van dit seizoen. Tijdens deze wedstrijd 
hebben zij 4 keer een 1e plaats, 3 keer een 2e 
plaats en 4 keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 31 persoonlijke records gezwom-

men. Pascal van Bakel zwom een clubrecord 
op de 200m schoolslag in 2.47.82.

Komende zondag nemen de zwemmers van 
de Wedstrijdgroep deel aan de 4e Competi-
tiewedstrijd die wordt gehouden in zwembad 
‘De Wiemel’ in Deurne. Aanvang 14.00 uur.

Programma Waterpolo
Za 09/03 in Z.I.B.-Best te Best.
E2 – Arethusa  15:30 u
E1 – Njord  16:15 u
D1 – Aquamigos  17:00 u
C1 – Arethusa  17:45 u
Heren 1 - De Vennen 18:30 u
Dames 1 – Nayade 19:15 u
Heren 2 – Lutra  20:15 u

Uitslagen waterpolo
Argo E2 – Argo E1 8-7
De Treffers - E1   4-5
Njord - E2  22-1
De Dokkelaers - Heren 1 3-7
De Treffers - Heren 2 5-6

zwemmen

Winst zet KV Nijnsel vast op tweede plaats
Nijnsel 1 speelde afgelopen 
zondag uit tegen Midako 1 in 
Geldrop. Bij winst was Nijnsel 
zeker van de tweede plaats in de 
binnencompetitie. 

Nijnsel begon de wedstrijd be-
heerst. Er werden vele kansen ge-
creëerd, maar deze werden echter 
niet omgezet in doelpunten.  Na 
negen minuten opende Monique 
Merks de score met een mooi af-
standsschot. Verdedigend ston-
den de dames erg goed, waardoor 
doelpunten voor Midako uit ble-
ven.  Door goed combineren wist 
Selly van Roosmalen te scoren. 

Nog geen minuut later vergrote 
Sandra Verhagen de score met een 
afstandsschot. Nu liet Midako van 
zich horen en brachten zich door 
één doelpunt terug in de wedstrijd. 
Susan Witlox antwoordde hier di-
rect op en zorgde dat de marge 
weer drie was. 

Direct na rust voerde de dames 
van Nijnsel een geleerde techniek 
goed uit en Susan Witlox scoorde 
beheerst. De verdediging zakte 
wat in en Midako profiteerde hier 
meteen van. Binnen 3 minuten 
moest Nijnsel drie tegendoelpun-
ten incasseren.  Nijnsel was weer 

wakker geschut en de verdediging 
herstelde zich. Aanvallend werden 
er vele mooie kansen gecreëerd, 
maar de doelpunten bleven we-
derom uit. De wedstrijden eindige 
in 4-5, waardoor Nijnsel met twee 
punten huiswaarts keerde. Na 
deze overwinning is Nijnsel niet 
meer van de tweede plaats te sto-
ten. 
Doelpunten: Susan Witlox (2x), 
Monique Merks, Selly van Roos-
malen en Sandra Verhagen (1x). 
Aanstaande zondag speelt Nijnsel 
1 haar laatste binnenwedstrijd om 
10.15 uur in de Streepen tegen 
ZSV 1 uit Deurne.

Daniek Sleegers
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Afgelopen zondag was Daniek 
Sleegers speelster van de wed-
strijd. De hele familie was erbij 
om haar de doorloopbal te zien 
nemen. Helaas werd deze net ge-
mist maar dat is ook wel moeilijk 
op zo’n hoge korf. Daniek speelt 
voor het 2de jaar korfbal. 

Het eerste jaar werd ze meteen 
kampioen. Nu spelen ze 2 vaks 
en dat is even wennen maar komt 
ook vast goed. Aanvallen vindt 
ze het leukst en zaterdag had ze 
bij haar eigen team dan ook ge-
scoord! 
Daniek heeft een spannende 

wedstrijd gezien die in een gelijk-
spel eindigde.

Glow with the fl ow in Nijnsel groot succes
Zaterdag 23 februari gaven de dames van Korfbal 
Nijnsel 1 samen met Café Oud Nijnsel een spette-
rend feest om fondsen te verzamelen voor het jubi-
leum van korfbalvereniging Nijnsel in 2014.

Het thema Glow with the Flow was in Oud Nijnsel 
duidelijk zichtbaar. Samen met de uitbaters Koen van 
Roosmalen en Nick van de Pol had het team de kroeg 
versierd met blacklightlampen & bijbehorende acces-
soires. Het team stond zelf achter de bar, achter de gar-
derobe, was druk in de weer met de borrelbingo en het 
opschminken van de feestgangers. Door de aandacht 
in de diverse media was er veel belangstelling voor dit 

originele feest en is men in de opzet geslaagd om ruim 
aandacht te vragen voor het komende jubileum van 
Korfbalclub Nijnsel. De aanwezigen strooiden volop 
met complimenten. Café Oud Nijnsel & Korfbal Nijnsel 
1 wil iedereen bedanken voor de gezelligheid en de 
diverse spontane financiële bijdragen. Korfbal Nijnsel 
is Koen & Nick zeer erkentelijk voor het enthousiasme 
en het meedenken. Een goed initiatief op een prima 
locatie en als het aan ons ligt, volgend jaar weer!! In 
2014 vindt het jubileum plaats en dat 
zal en mag niet onopgemerkt voorbij 
gaan aan de Nijnselse gemeenschap. 
Dat is een belofte………   

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

zaterdagavond 9 maart 
vanaf 21.00 uur 

Kinks 

    Tribute band
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Dé nieuwe trend uit Amerika!

Feather extensions
Leuke veertjes voor in je haar, 

hippe haaraccessoires van dit moment! 
In diverse kleuren verkrijgbaar.

Speciale maart aanbieding:

Bij een knipbehandeling 
per stuk € 5,- ( i.p.v. € 7,50)

Gebruik dan de Tangle Teezer in zowel nat als 
droog haar 

of in extensions en weaving.

Speciale maart aanbieding v.a. € 12,50

Borchgrave 11, Sint-Oedenrode, tel: 0413-478991, www.hoepelmankappers.nl

Hoepelman I Kappers
Sint Oedenrode 

We willen al onze klanten 
bedanken 

voor de vele felicitaties en 
geweldige reacties!!

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

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00

vrijdag 9.30 - 21.00
zaterdag 9.30 - 17.00

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Succesvolle week voor de Nijnselse 
Ruiters tijdens Indoor de Meierij

paardensport

Afgelopen week werd in manege 
de Molenheide te Schijndel Indoor 
de Meierij gehouden. Dit grootse 
evenement trekt altijd vele deel-
nemers en toeschouwers. Vele 
leden van De Nijnselse Ruiters 
verschenen aan de start. 
 
In een rubriek speciaal uitgeschre-
ven voor 6-jarige paarden reed 
Suzan van Gastel Chaplin naar een 

6e prijs.
In de klasse B wist Moniek van Gas-
tel haar Coco Flanel mooi rond te 
sturen. Dit bracht haar naar de 2e 
plek. Ook Nicole Gevers reed met 
Bentley een nette ronde in de klasse 
B wat haar de 4e prijs opleverde. In 
de klasse L mocht Eline Peters met 
Balinda FS de 9e prijs in ontvangst 
nemen en Suzan van Gastel won 
een 12e prijs met David Guetta. 

In de klasse M was de buit ook 
groot voor onze springruiters. 
Thom van Dijck wist Coco Habana 
naar een 3e en Alwin naar een 4e 
plaats te sturen. Suzan werd met 
Barca eveneens 4e en met Bank-
roet mocht ze nog eens de 10e prijs 
ophalen. In de klasse Z wist Suzan 
van Gastel Zuberlina weer foutloos 
door het parcours te brengen wat 
haar een mooie 2e prijs opleverde.

Brons voor Sterre van den Brand

Wederom stonden er dit week-
end verschillende wedstrijden op 
het programma voor de turnsters 
van Dioscuri. In Oss vonden de 
Toestelfinales 3e divisie plaats 
en in Deurne turnde het 4e divi-
sie onderbouwteam een compe-
titiewedstrijd tegen KDO. 

Toestelfinales 3e divisie Bra-
bant-Oost
Zaterdag 2 maart vonden in 
de Oss de Toestelfinales plaats. 
Sterre van den Brand had zich 
eerder dit seizoen in de catego-
rie pupil 2 voor twee finales ge-
plaatst. Haar eerste toestelfinale 
was sprong. Na een prachtige 
overslag over de pegases en een 
mooie salto voorover wist Sterre 
in ronde 1 knap al haar concur-
renten achter zich te houden. 
Maar in ronde 2 stonden er nog 
6 meiden klaar om de score van 
Sterre (12.900 pt) te overtreffen. 
Het bleef tot de allerlaatste turn-
ster ontzettend spannend, maar 
voor het eerst in haar turncarrière 
behaalde Sterre het podium van 
een individuele wedstrijd. Trots 
kreeg ze de bronzen medaille 
omgehangen voor haar 3e plaats 

op sprong. Een super knappe 
prestatie natuurlijk, maar omdat 
er ook nog een tweede toestel-
finale (vloer) op het programma 
stond moest de focus snel daar 
weer op worden gelegd. Helaas 
ging de stut halve draai op vloer 
deze keer niet zoals anders. Wel 

turnde Sterre verder een prach-
tige oefening, waardoor ze door 
de jury toch nog met 11.600 pt 
werd beloond. Goed voor de 10e 
plaats in de vloerfinale.  

’s Avonds was het de beurt aan 
Jade van Vechel, die als Junior in 
de toestelfinale brug mocht uit-
komen. Jade liet zich niet van de 
wijs brengen door de hoge moei-
lijkheidsgraad van de oefenin-
gen van enkele concurrenten en 
turnde een prachtige brugoefe-
ning. Toen een 11.467 pt op het 
scorebord verscheen spande het 
er zelfs om of Jade een podium-
plaats zou behalen. Helaas wist 
een van de laatste toestelfinalis-
ten het zilver te grijpen, waardoor 
Jade net buiten de podiumplaat-
sen viel. Ze kwam slechts twee 
tienden van een punt tekort voor 
het brons. Maar met een hele 
mooie 4e plaats mag ook Jade 
zeer trots op zichzelf zijn! 

Competitiewedstrijd KDO – Dio-
scuri 
Zaterdag 2 maart turnde het 4e 
divisie onderbouwteam, bestaan-
de uit Mare Peters, Nynke Pont-

zen en Frederieke Hengstman, 
een competitiewedstrijd tegen 
turnvereniging KDO in Deurne. 
De meiden hadden er zin in en 
begonnen de wedstrijd prima op 
vloer. Daarmee was het begin ge-
maakt en kregen ze de zenuwen 
wat meer onder controle. Ook op 
balk en sprong turnden de drie 
meiden goed. Bij sprong liet Fre-
derieke ondanks een (mis)sprong 
zien doorzettingsvermogen te 
hebben, waardoor ze op dat on-
derdeel toch nog een prima score 
behaalde van 12.30 pt. 

Nynke behaalde de hoogste sco-
re die dag op de brug met maar-
liefst 13.35 pt. In het individu-
ele eindklassemet behaalde Mare 
met 51.05 pt de 1e plaats. Nynke 
werd keurig 3e met 50.10 pt en 
Frederieke behaalde de 5e plaats 
met 47.85 pt. Helaas werd de 
wedstrijd met slechts twee pun-
ten verschil in het voordeel van 
KDO beslist. Eindscore: 149.00 
pt voor Dioscuri tegen 151.35 
pt voor KDO. Maar wat hebben 
onze meiden goed gepresteerd! 

turnen

Sterre vd Brand,
4e divisie onderbouwteam 

VVRooi/ADR deelt punten in topper
Dinsdag 26 februari speelde 
VVRooi, dat 3e staat, thuis tegen 
de nummer 2 VCE/PSV.

In de eerste set was de ‘passing’ 
bij VVRooi wisselvallig. VCE/PSV 
won de set met 23-25. VVRooi 
begon sterk aan de tweede set. De 
‘passes’ kwamen beter aan bij de 
spelverdeler. VCE/PSV herpakte 
zich vervolgens goed, zodat de set 
een spannend slot kreeg. VVRooi 

verloor de set nipt met 28-30. In 
de derde set had VVRooi een klein 
overwicht. Dit keer kon VVRooi 
het wel afmaken en won de set 
met 25-23.  In de laatste set zette 
VVRooi het goede spel voort. Bij 
23-16 kon de setwinst VVRooi 
bijna niet meer ontgaan. De set 
ging uiteindelijk met 25-18 naar 
VVRooi. Met de 2-2 konden zowel 
VCE/PSV als VVRooi tevreden zijn.

volleybal

Nina van Enckevort 
1e prijs met 
Ryanair
Na het intensieve en feestelijke 
weekend van vorige week is Nina 
van Enckevort afgelopen zaterdag 
wederom gestart bij een spring-
wedstrijd in Velden.

Samen met Ryanair, reed deze 
mooie combinatie in de klasse C-L 
foutloos rond, waardoor ze de 1e 
prijs mee naar huis mochten ne-
men! Tevreden weer richtin g Nijn-
sel gereden. 

paardensport

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren 
Handel 1-Boskant 1  1-0
Boskant 2-Volharding 3  1-1
Boskant 3-Schijndel 5  1-2
Rhode 5-Boskant 4 1-2
Blauw Geel 14-Boskant 5  2-0
WEC 6-Boskant 6  1-4
Boskant 7-FC De Rakt  2-0
Boskant VR1- Hoogeloon VR1  1-3 
(oefenwedstrijd)

Uitslagen jeugd
Boskant A1-VOW A1  4-2
Rhode B3-Boskant B1  5-2
Blauw Geel/JUMBO C6- Boskant C1  1-7
Boskant D1-Brandevoort D3  1-1
Boskant E1-Rhode E2 2-4
VOW E2- Boskant E2  5-3
Schijndel/VITAM F5-Boskant F1  5-0
Real Lunet mini F1–Boskant mini F  9-2

Programma senioren zo 10/03:
Boskant 1-Volkel 1  14.30 u
Boekel Sport 2-Boskant 2  11.00 u
Avestyn 3-Boskant 3  12.00 u
Boskant 4-Nijnsel 5  11.00 u
Boskant 5-Nijnsel 6  12.00 u
Boskant 6-Rhode 8  10.00 u
WHV5-Boskant 7  10.00 u
Prinses Irene VR3-Boskant VR1  12.00 u

Programma jeugd za 9/3:
Nijnsel A1-Boskant A1  14.30u
Boskant B1-Avanti’31 B3  14.30u
Boskant C1-Irene C1 13.00u
Bl.Gl ‘38/JUMBO D7-Boskant D1 11.30u
Ollandia E1-Boskant E1 9.30u
Boskant E2-BlGl’38/JUMBO E5 9.30u
Boskant F1-Avanti ’31 F4G 10.30u
Boskant mini F-Best vruit mini F2 10.30u

Rhode

Uitslagen jeugd wo 27/02:
Pupillen: bekerwedstrijden:
BG’38/JUMBO E7 - Rhode E6G  17 - 1
BG’38/JUMBO F1 - Rhode F1  3 - 4

Uitslagen jeugd za 2/03:
Rhode A1 - Someren A1  2 - 0
BG’38/JUMBO A3 - Rhode A2  2 - 1
Sparta’25 B1 - Rhode B1  1 - 0
Rhode B2 - SCMH B1  2 - 2
Rhode B3 - Boskant B1  5 - 2
BG’38/JUMBO B8 - Rhode B4 2 - 2
Rhode C1 - HVCH C1G  2 - 0
SC Helmondia C2 - Rhode C2G  3 - 1
Rhode C3 - ASV’33 C2  5 - 0
Schijndel/VITAM C4 - Rhode C4  0 - 0
Avanti’31 C3 - Rhode C5  1 - 0
Erp MB1 - Rhode MB1  1 - 6
TOP MC1 - Rhode MC1  9 - 0
Rhode D1G - BG’38/JUMBO D3  2 - 2
Rhode D2 - BG’38/JUMBO D7  1 - 1
DVG D2G - Rhode D3G  1 - 2
Boekel Sport D3 - Rhode D4  4 - 1
Rhode D6 - BG’38/JUMBO D9  3 - 0
Rhode E1 - NWC E1  1 - 6
Boskant E1 - Rhode E2  2 - 4
Rhode E3 - HVV Helmond E1  10 - 2
DVG E2G - Rhode E4  7 - 2
Rhode E5 - BG’38/JUMBO E8  2 - 1
WEC E3 - Rhode E6G 1 1 - 2
Rhode E7 - BG’38/JUMBO E6  2 - 0
Venhorst E3 - Rhode E8G  1 - 6
Rhode E9 - Gemert E6  1 - 4
Boekel Sport E8 - Rhode E10  1 - 5
Erp F1 - Rhode F1  2 - 3
Rhode F2 - MVC F1  3 - 1
Boekel Sport F2 - Rhode F3  0 - 5
Rhode F4 - BG’38/JUMBO F4  0 - 3
Stiphout Vooruit F3 - Rhode F5  3 - 4
Rhode F6G - BG’38/JUMBO F17 afg 
VOW F2 - Rhode F7 8 - 0
MVC F2 - Rhode F8  4 - 10
Rhode F9 - WEC F3G  4 - 1
Rhode F10 - BG’38/JUMBO F15  7 - 1
Boekel Sport F9 - Rhode F11  4 - 3

Programma  jeugd wo 6/03:
bekerwedstrijd
Boekel Sport B1 - Rhode B1  20:00u
 
Programma jeugd za 9/03:
Nulandia A1 - Rhode A1  15:00
Rhode A2  vrij

Rhode B1 - DAW B1  14:30
Ollandia B1 - Rhode B2 14:30
BG’38/JUMBO B5 - Rhode B3  14:30
Rhode B4 - Irene B1G  14:30
Nooit Gedacht C1G - Rhode C1 13:00
Mariahout C1 - Rhode C2G  13:00
Rhode C3 - Handel C1  13:00
Rhode C4 - Rood Wit’62 C6  13:00
Rhode C5  vrij
Rhode MB1 - NLC’03 MB1  14:30
Rhode MC1 - Juliana Mill MC1  13:00
Rhode D1G - Mariahout D1  11:30
Rhode D2 - RKPVV D1  11:30
Schijndel/VITAM D4 - Rhode D3G  11:45
Rhode D4  vrij
Gemert D6 - Rhode D5  11:30
Rhode D6 - Boekel Sport D5  11:30
Rhode E1 - Someren E1  9:15
Rhode E2 - BG’38/JUMBO E3  9:15
VOW E1 - Rhode E3  9:30
Sparta’25 E2 - Rhode E4  9:15
Rhode E5 - MVC E3 9:15
Gemert E9 - Rhode E6G 9:15
Rhode E7 - MULO E6  9:15
Gemert E10 - Rhode E8G  9:15
Rhode E9 - Erp E6  9:15
VOW E3 - Rhode E10  9:30
Sparta’25 F1 - Rhode F1  10:30
Venhorst F2 - Rhode F2  11:15
Schijndel/VITAM F3 - Rhode F3  9:00
Rhode F4 - Boekel Sport F2  10:30
Rhode F5 - BG’38/JUMBO F8  10:30
Rhode F6G - VOW F3  10:30
Rhode F7 - ASV’33 F2  10:30
Gemert F12 - Rhode F8  10:30
BG’38/JUMBO F6 - Rhode F9  10:15
Rhode F10 - Irene F3  10:30
Rhode F11 - BG’38/JUMBO F18  11:15
Mini-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang  10:00.

Ollandia

Uitslagen senioren
Ulysses 1-Ollandia 1   2-4
Ollandia 2-Rkvv Keldonk 2   1-0
Gemert 7-Ollandia 3   5-2
Irene 4-Ollandia 4   1-2
Ollandia Vr1-Mierlo Hout Vr2   4-3

Ollandia Jeugd uitslagen
Boekel Sport B2-Ollandia B1   2-1
Sparta’25 C2-Ollandia C1G  1-2
Ollandia D1G-Avanti’31 D2   2-3
Gemert E2-Ollandia E1G   2-2
Sparta’25 E6G-Ollandia E2G   2-7
Ollandia F1-Gemert F3   6-1
Ollandia F2G-ELI F2G  8-5

Programma zondag 10/03:
Ollandia 1-SCMH 1  14.30 u
Sparta’25 5-Ollandia 2  12.00 u
Ollandia 3-Rhode 4    11.00 u
Ollandia 4-SCMH 5  10.00 u
Erp Vr1-Ollandia Vr1   10.00 u

Programma jeugd za 09/03:
Ollandia B1-Rhode B2   14.30 u
Ollandia C1G-SV Brandevoort   13.30 u
ELI D1-Ollandia D1G  v:11.15 u
Ollandia E1G-Boskant E1   9.30 u
Ollandia E2G-Avanti’31 E4G   10.30 u
Mierlo Hout F4-Ollandia F1  v:8.15 u
Irene F2-Ollandia F2G  v:9.30 u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren
Irene 1-Nijnsel 1           0-6
Rhode 3-Nijnsel 2           0-0
Nijnsel 3-Sparta’25 5       6-1
Blauw Geel’38/JUMBO 9-Nijnsel 4         3-2
Nijnsel 5-Avesteyn 4   4-4
Nijnsel 6-Schijndel/VITAM  8   1-2
Nijnsel VR1-Avanti’31 VR1    1-1
Nijnsel Vets - Blauw Geel’38 Vets         2-0

Uitslagen jeugd
RKVV Keldonk A1-Nijnsel A1        1-1
Nijnsel B1-Sparta’25 B2    2-2
VOW C1-Nijnsel C1G     1-2
Nijnsel D1G-MVC D2            3-4
Schijndel/VITAM E6-Nijnsel E1        4-1
Nijnsel E2G-DVG E4              4-4
Nijnsel E3-VOW E4M        20-0
Rood Wit’62 F3-Nijnsel F1G      6-0

Programma senioren 10/03
Nijnsel 1-RKVV Keldonk 1 14:30
Nijnsel 2-Stiphout Vooruit 2 12:00
Deurne 5-Nijnsel 3 13:00
Nijnsel 4-ASV’33 3 12:00
Boskant 4-Nijnsel 5 11:00
Boskant 5-Nijnsel 6 12:00
Berghem Sport VR1-Nijnsel VR112:00 
Nijnsel VR2-Handel VR1 10:00
RKVV Keldonk VR1-Nijnsel VR3 11:00

Programma jeugd 09/03:
Nijnsel A1-Boskant A1 14:30
Boekel Sport B2-Nijnsel B1 14:45
Nijnsel C1G-MVC C1 13:00
Schijndel/VITAM C5-Nijnsel C2 11:45
MULO D3-Nijnsel D1G 11:15
Nijnsel E1-WEC E2 10:00
WEC E4G-Nijnsel E2G 9:30
ST Fiducia/Elsendorp E3-Nijnsel E3 11:00
Nijnsel F1G-Avanti’31 F3G 10:00

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Uitslagen:
Midako 1-Nijnsel 1 4-5
Flamingo’s (M) 4-Nijnsel 2  4-6
Nijnsel 3-NDZW 3  8-10
Alico B1-Nijnsel B1  3-10
Nijnsel B2-Prinses Irene B2  4-10
SCMH D1-Nijnsel D1  6-4
SCMH E1-Nijnsel E1 6-9

Programma wo 6/03:
Spoord Girls 3-Nijnsel 2  v.21.00u.
Nijnsel 3-Altior 6  a.20.45u.
Za 9/03:
Nijnsel B1-Spoord Girls B1  a.17.45u.
Boskant B2-Nijnsel B2  v13.15u.
Nijnsel B3-Avanti (S) B2  a16.45u.
Nijnsel D1-Alico D1 v 9.15u. 
Nijnsel E1-Flamingo’s (M) E1 v 8.30u. 
Zo 10/03: 
Nijnsel 1-ZSV 1  a9.45u.

Odisco

Woensdag 27/02:
Celeritas (S) 4-Odisco 2 4 - 9
Zaterdag 02/03:
Odisco A1 - Celeritas (S) A1 7 - 12
Odisco C1-Boskant C1 7 - 2
Odisco E1-Celeritas (S) E1 0 - 2
Zondag 03/03:
Gazelle 1-Odisco 1 4 – 6
Maandag 04/03:
Odisco 2-Boskant/Concordia 5 10 - 3

Programma Za 09/03:
De Kangeroe A1-Odisco A1 11:30 uur
Altior C2-Odisco C1 9:45 uur
Avanti (S) E1-Odisco E1 13:00 uur
Woensdag 13/03:
EDN ’56   2-Odisco 2 19:00 uur

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 27/2:
1 Mevr. M.v.Schgijndel - Hr. 
A.v.Hommel 61,25 % 2 Dms. 
R.v.Hoof- N.Philipsen 55,00 % 3 
Echtpr. Seegers 54,58 % 4 Hrn. 
H.v.Genugten - H.v.Erp en Echtpr. 
Vleuten 54,17 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 27/2:
A Lijn: 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten  
64.58 % 2. Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 
56.81 % 3. Netty v. Dijck- Rinus Kuipers 
56.25 % 4. Truus v. Heesch- Jo Evers 
53.89 % . B lijn. 1.Ardie v Bakel- Riet 
Verstappen 66.67 % 2. Fons en Els Raa-
ijmaakers 56.46 % 3. Thea Huijberts-Ger 
Vervoort 52.71 % 4. Jos en Marlies Teu-
lings 50.83 % zie ook: www.deneinder.nl

B.C. ROOI 750

Uitslag dd. 27/2:
A-lijn: 1. Maria Broeke & Lin de la Par-
ra   64,24  2.Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen    61,46  3.Hetty van Geffen 

& Lieke Pieters   55,56  
B-lijn: 1.Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch   66,67  2. Marijke van den 
Berk & Francine de Koning   62,50  
3.Riet v.d. Laar & Mia de Leijer  56,50  
C-lijn: 1.Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk   63,75  2. Wilma v.d. Biggelaar 
& Jeanne Swinkels    55,42  3.Jan Ver-
bunt & Christ Verhoeven  54,58 .

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 28/2:
A-lijn: 1. Nelly & Jan Seegers 59.23; 2. 
Marietje v. Aarle & Jo Verhoeven 
 58.90; 3. Gerda & Bert Schellekens 
57.69; 4. Annie Kastelijn & Annie Ste-
vens 53.88. 
B-lijn: 1. Thea v.d. Heijden & Hans 
v.Hoof 61.25; 2. Fien Raaijmakes & 
An v.d. Vleuten 59.16; 3.Thea Cop-
pelmans & Dinie v. Oorschot 57.08; 
4. Ans v.d. Laar & Jeanneke v. Ooster-
hout 56.25.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 19/2
A-lijn: 1. Bert & Diny Kanters 61,67 % 
2.Mien v. Berkel & Mien Verhoeven 
60,42 % 3.Toon & Marietje v.Schaijk 
56,25 % 4.Chris & Christien v.Helvoirt 
54,00 %  B-lijn: 1.Ria Velthuis & Tijn 
v.d.Tillaart 63,54 % 2.Albert & Petra 
v.d.Hurk 60,42 % 3.Cees v.Hout & Jo 
Verhoeven 53,65 % 4.Tonny Rijkers 
& Mien Vermeulen en Anny & Josien 
v.d.Berkmortel 51,56 % 

KBO  Zijtaart 

Competitie 1/3
A-lijn:1.Ben & Tiny v.d.Steen 56,94 
% 2.Wim & Tiny v.Liehout 56,25 % 
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen54,86 
% 4, Jan v.Helvoirt & Harrie Lucius 
54,38 % B-lijn: 1.Mien Vermeulen & 
Anny v.d.Hurk 61,98  % 2.Wim & Ma-
riet v.Os 57,08 % 3.Mien Verhoeven 
& Mien Vissers 54,90 % 4.Martien 
v.Cleef & Marietje v.d.Horst  54,69%.

Bridgeclub ‘t Koffertje

Uitslag  04/03:
A-lijn: 1.Cees Laas & Sjef van Rooij 
57,92%.2. Nelly van Zon & Jan Jans-
sen 55,42%.3. Lieke Pieters & Jos van 
Rijbroek 54,58%. 4. Jan Machielsen & 
Rien Voets 54,17%.B-lijn: 1/2 Elvira 
Thijsen & Ad van de Laar en Ad van Hel-
voort & Jan van Lanen 57,50%.3.Nel-
ly Derks van de Ven & Jo Renders 
55,00%.4.Marcel Janse & Willy Swin-
kels 53,33%. C-lijn: 1.Corry Dortmans 
& An van der Vleuten 60,42%. 2. 
Leon Heijckman & Vic van der Hulst 
59,72%. 3. Jos van Acht & Martien 
Hulsen 59,38%.4.Veva van der Wiel & 
Harry van Genugten 55,90%.

beugelen

“De Lustige Spelers”   
 
Uitslagen: 25/02– 2/03 
1A Olland 1-Kronenberg  25-0
2 Heeze 2-Olland 2 3-2
2 Olland 3-Heeze 1 3-2
2 Loosbroek 2-Olland 4 3-2
3 Olland 5-Loosbroek 3 1-4
 
Programma: 07/03 – 12/03 
1A Baarlo 2-Olland 1 09/03 20.00u
2 Olland 3-Olland 2 11/03 20.00u
2 Olland 4-Heeze 1 11/03 20.00u
3 Liempde 3-Olland 5 07/03 20.00u

hockey

MHC

Uitslagen Junioren 02/03: 
Oedenrode JB1 - Blerick JB1  1-4
Oedenrode MA2 - Eindhoven MA5  2-1
Oedenrode MB1 - Boxmeer MB1  1-3
Oedenrode MB2 - Geldrop MB5  4-2
Oedenrode MC2 - Geldrop MC2  0-8

Oedenrode MD1 - Geldrop MD2  0-1
Oss JA3 - Oedenrode JA1 1-3
Berlicum JC2 - Oedenrode JC1  1-5
Mierlo JD1 - Oedenrode JD1  4-1
Helmond MA2 - Oedenrode MA1 0-1
Hopbel MC1 - Oedenrode MC1  0-1
Heesch MC3 - Oedenrode MC3  5-1
Helmond MD4 - Oedenrode MD2 3-3
Best MD5 - Oedenrode MD3  2-2
 
Uitslagen Senioren 03/03: 
Oedenrode D3 - Liempde D2  2-2
Oedenrode D4 - Liempde D4  2-2
Oedenrode D6 - HDL D2  2-3
Oedenrode H2 - Eindhoven H4  4-1
Oedenrode HA - Helmond HB  4-4
Oedenrode HB - Berkel Enschot HC 3-6
HOCO D2 - Oedenrode D2  1-4
Don Quishoot H3 - Oedenrode H3 2-3

Programma Junioren 09/03:  
Oedenrode JF2 - Bakel JF2 mix 9:00u
Oedenrode M8E3 - Mierlo M8E3 9:00u
Oedenrode ME2 - Basko ME5 9:00u
Oedenr. MF2 - Cranendonck MF2 9:00u
Oedenrode MF3 - Son MF3  9:00u
Oedenrode JE1 - HOD JE1  10:00u
Oedenrode MD3 - O.Z. MD8  10:30u
Oedenrode MD2 - Geel-Zw MD3 11:30u
Oedenrode JD1 - Hopbel JD2 12:00u
Oedenrode MC1 - Basko MC3 13:00u
Oedenrode MC3 - Civicum MC3 13:30u
Oedenrode JC1- Oss JC2 14:30u
Oedenrode JA1 - Hilv.beek JA1 15:00u
Oedenrode MA1 - HCAS MA1 16:00u
Best JE1- Oedenrode JE2 9:00u
Mierlo ME2 - Oedenrode ME1  9:00u
Heeze MF1 - Oedenrode MF1  9:30u
HCAS M8E2 - Oedenr. M8E1 10:00u
Eindhoven JF1 - Oedenr. JF1  10:15u
Or-Zw M8E3 - Oedenr. M8E2  10:15u
Oirschot MD2 - Oedenr. MD1  11:45u
Mierlo JB1 - Oedenrode JB1  12:45u
Best MC4 - Oedenrode MC2  13:00u
Geel-Zwart MB2 - Oedenr. MB1 13:30u
Dommel MB4 - Oedenr MB2  14:15u
Rosmalen MA3 - Oedenr. MA2 15:30u
  
Programma Senioren 10/03: 
Oedenrode D2-Hilvarenbeek D2 11:00u
Oedenrode HA-Venlo HA  11:00u
Oedenrode D5-HCAS D2  12:30u
Oedenrode D1-Drunen D1  12:45u
Oedenrode H3-Civicum H2  14:00u
Oedenrode H1-Waalwijk H1 1 4:30u
Dommel D2-Oedenrode D3 10:30u
Best H2-Oedenrode H2 11:00u
Uden D4-Oedenrode D6 12:45u
Rosmalen D2-Oedenrode D4 13:15u

tennis

TV de Kienehoef 
- Rooiseheide 
Toernooi 2013
Afgelopen week werd het Rooi-
seheide toernooi gespeeld bij TV 
De Kienehoef. Dit is een uitwisse-
lingstoernooi met de spelers van 
TV De Hopbel, wat afwisselend 
in Sint-Oedenrode en Schijndel 
georganiseerd wordt. 230 ten-
nissers van beide clubs hebben 
deelgenomen aan dit toernooi, 
waarbij gezelligheid hoog in het 
vaandel staat. De sneeuw in het 
begin van het toernooi zorgde 
voor een lastige situatie waar-
door er vele wedstrijden verzet 
moesten worden en er moesten 
zelfs een  aantal wedstrijden op 
het tennispark van TV De Hopbel 
worden afgewerkt. 

Uiteindelijk leverde het groot 
aantal wedstrijden in de rest van 
de week een vol en gezellig pavil-
joen op. De Schijndelse tennissers 
zijn succesvoller geweest tijdens 
deze editie en hebben 10 van de 
18 onderdelen gewonnen. 
Van 16 tot en met 24 maart 
wordt weer het Kienehoef Open 
gespeeld! Inschrijven kan tot 9 
maart via www.toernooi.nl!
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voetbal

Rhode wint; Ollandia en Nijnsel halen uit

Boskant verslikt zich na lange winterslaap

Met een 1-0-nederlaag in en tegen 
Handel is Boskant behoorlijk slecht 
uit de winterstop gekomen. Rhode 
won zonder te sprankelen van Nooit 
Gedacht. Vijfdeklassers Nijnsel en 
Ollandia schoten uit de startblokken, 
met ruime overwinningen en veel 
doelpunten, maar ook met drie ge-
blesseerden aan de kant van Olland.

Handel – Boskant 1-0 (0-0)
Op de Scheken staan alle aspiraties 
voor een periodetitel weer even in de 
ijskast, na de ‘niet onverdiend verlo-
ren’ wedstrijd tegen subtopper Han-
del. In de ‘knollentuin’ van sportpark 
d’n Eikenwal wist de ploeg van Theo 
van Lieshout de onderlinge duels niet 
te winnen. De lange ballen naar vo-
ren kwamen daardoor vaak retour 
afzender. Na zeventig minuten ging 
het mis, met een persoonlijke fout 
in de Boskantse verdediging en de 
Handelse spits Hadzevic die oog in 
oog met doelman Brouwers de bal 
bekwaam tegen de touwen ramde. 
Twee minuten voor tijd dacht Mai-
kel Merks gelijk te maken uit een 
gekeerd schot van Ron van Uden. 
Zijn doelpunt werd na uitgebreide 
discussie afgekeurd wegens buiten-
spel. Zondag komt Volkel naar de 
Scheken.

Irene – Nijnsel 0-6 (0-3)
Op niet mis te verstane wijze heeft 
Nijnsel de ambities voor de tweede 
seizoenshelft omgezet in een ruime 
overwinning op Irene. De vroege 1-0 
van Harold van de Laar hielp daar-
bij enorm. De kopbal uit een corner 
sloeg al in de zesde minuut een bres 
in de Gemondse verdediging. Nijnsel 
was in het vervolg ‘drie klassen beter’, 
aldus Theo Hageman, die blij was dat 
zijn team niet meeging in het fysieke 
spel van de thuisploeg. Na rust ging 
Nijnsel rustig door met scoren, onder 
meer met een heerlijke pegel in de 
rechter kruising door Toby Verhoe-
ven. Zondag verdedigt Nijnsel een 
voorsprong van één punt op directe 
concurrent Keldonk. Als de ploeg die 
aanval op de koppositie in de tweede 
periode overleeft, is een plaats in de 
nacompetitie zo goed als zeker.

Ulysses – Ollandia 2-4 (1-3)
Drie punten erbij, maar ook drie ge-
blesseerden – dat is de redelijk trieste 
balans van een middagje voetballen 
in Megen. Bart van de Tillaart (ham-
string), Rob van der Heijden (lies) en 
Robert Erven (enkel) belandden alle 
drie in de Ollandse ziekenboeg, met 
wisselende prognoses. Vooral Van 
den Tillaarts situatie baart zorgen; 
hij zou voor minstens drie weken 

zijn uitgeschakeld. Verder speelde 
de ploeg van Gerard van Zutphen 
‘goed, maar een beetje te lief voor 
de tegenstander’, aldus de coach 
zelf na afloop. Met nog negen wed-
strijden te spelen heeft Ollandia een 
voorsprong van zeven punten op de 
rest van het veld. Zondag komt Ma-
riaheide naar Ekkerzicht, volgens Van 
Zutphen ‘een ploeg die ons wel ligt’. 
Wanneer komt die platte kar?

Nooit Gedacht – Rhode 0-2 (0-1)
Zonder sprankelend te spelen heeft 
ook Rhode weer drie puntjes ge-
sprokkeld. Het Geffense Nooit Ge-
dacht kon in eigen huis geen vuist 
maken, laat staan kansen creëren, 
en de ploeg van Ronald Tielemans 
benutte twee van de schaarse mo-
gelijkheden. Middenvelder Sander 
Driessen maakte twintig minuten 
voor tijd zijn eerste doelpunt van 
het seizoen, uit een strafschop. Het 
meest enerverende moment van de 
wedstrijd was direct na rust, toen 
Tim Stewart en Coen van Hout de 
bal binnen tien tellen twee keer op 
de lat wisten te doen belanden. Met 
een thuiswedstrijd tegen het matige 
MVC en een uitwedstrijd bij naaste 
concurrent DAW voor de boeg is 
Rhode nu ineens kanshebber voor de 
periodetitel.

Fortuna '67hardlopen

2 maart Eersel DES halve marathon 
georganiseerd door A.V. D.E.S.

MannenTrim 10.500 m
Bart van de Sande 50.51
Henry Wijffelaars 50.51

VrouwenTrim 10.500 m
Rikie Huyberts 50.48
Tineke van Boxmeer 1.02.38

MannenTrim Halve marathon
Pierre Lardenois1.43.22

3 maart Vught Lunettencross
georganiseerd door A.V. Prins 
Hendrik
JongensPA 1.570 m
Tim Brouwers 6.31 (2e)

Mannen 9.470 m
Jeffrey van Hout 39.07

3 maart Moergestel Rico Salvetti 
loop georganiseerd door Loop-
groep Rico Salvetti
Mannen60 5.000 m
Peter Hellings 30.30

Mannen35 10.000 m
Thijs Thielemans 37.50

Mannen55 10.000 m
Henry Wijffelaars 47.58

Vrouwen35 10.000 m
Rikie Huyberts 47.57

Succesvol toernooi voor DV Sunrisedansen

Afgelopen weekend vond bij CV 
De Buurlanders uit Eersel een Gar-
de- en Showdanstoernooi plaats 
waar zes dansgroepen van dans-
vereniging Sunrise in verschil-
lende categorieën aan mee deden. 
Maar liefst 3 groepen bereikten 
een plaats op het erepodium. 
Een resultaat waar de vereniging 
heel trots op is en waarmee vol 
vertrouwen het Nederlands Kam-
pioenschap op zondag 7 april in 
Helmond tegemoet wordt gezien.

Zondagochtend moesten eerst de 
Gardegroepen hun dans opvoeren. 
Sunrise was daarbij vertegenwoor-

digd door twee groepen, de Garde 
Minioren en de Garde Junioren-A. 
De Minioren behaalden een mooie 
derde plaats, de Junioren een zeer 
verdienstelijke vierde plaats.
’s Middags moesten de Showdans-
groepen de strijd met elkaar aan-
gaan. Daarbij behaalden de Sunrise 
danseressen in de categorie Show 
Freestyle Minioren het hoogste 
podium,de eerste plaats. De Show 
Freestyle Junioren-A bereikten de 
derde plaats. De Show Freestyle 
Junioren-B en de Hoofdklasse vielen 
helaas net buiten de prijzen met res-
pectievelijk de vierde en zesde plaats.
Op zondag 7 april aanstaande 

wordt bij DV X-perience in Hel-
mond het NK gehouden. Ook 
Sunrise zal door alle genoemde 
dansgroepen vertegenwoordigd 
zijn. Het beloofd een spannend 
toernooi worden, want ook nu zijn 
de Sunrise danseressen kansheb-
bers voor het eremetaal. 

Ollandia Kantine Kennis Kwis
Donderdag 07/03 staat er vanaf 
21.15 uur al weer de 1ste ronde 
van de Ollandia Kantine Kennis 
Kwis op het programma. Hierin ne-
men Ollandia 2, 4 en de Vrouwen 
het tegen elkaar op om hun ken-
nis te laten testen. Dit kan zijn op 
allerlei gebied, van actueel wereld 
nieuws tot de kennis van Olland en 
van sport tot muziek. Op donder-
dag 14/3 staat de 2de ronde tus-

sen Ollandia 1, 3 en bestuur op het 
programma, waarna op 21/3 de 
finale zal worden gespeeld tussen 
de winnaars en de beste nummer 
2 van de beide voorronden. Het 
zal weer een zware strijd worden, 
maar waarbij vooral de gezelligheid 
voorop staat. Supporters en andere 
fans zijn ook van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn en hun fa-
voriete team te ondersteunen.

Kampioenschap jongens t/m 12 in 
wintercompetitie

De wintercompetitie is eindelijk ten 
einde. Na veel verplaatste wed-
strijddagen door de aanhoudende 
sneeuwval, zijn de wedstrijden – die 
al in januari hadden moeten eindigen 
- afgerond. Voor het jongensteam 
op woensdagmiddag, bestaande uit 
Siebe Wiersma, Ruben Plaat, Tim He-
ijmans en Rik van de Koevering, werd 
de competitie op spectaculaire wijze 
afgesloten. Het team won op de laat-
ste dag met overtuigende cijfers (5-1) 
van De Krekel in Mariaheide en bleef 
daarmee concurrent Prinsejagt nipt 
voor. De jeugdspelers verloren in to-
taal slechts zes van de 36 gespeelde 
wedstrijden en toonden daarmee hun 
klasse aan. Het team van TV Prinse-
jagt, dat al op de tweede speeldag 
op het programma stond, bleek de 
grootste kluif. De spelers bleken zo-
wel in de enkel- als dubbelspelen aan 

elkaar gewaagd te zijn en dit resul-
teerde dan ook in een gelijkspel.  In 
de ontmoetingen met de andere 
teams uit de poule waren de jongens 
nagenoeg ongenaakbaar en werd 
de basis gelegd voor het kampioen-
schap, dat afgelopen woensdag dus 
werd bezegeld met de poulewinst. 
Uiteraard speelde het goede tennis 
van de jongens hierin een grote rol, 
maar ook het gemaakte spandoek en 
de support van familieleden hebben 
bijgedragen aan het fantastische suc-
ces.

Het team kent hiermee een ideale 
voorbereiding op de voorjaarscom-
petitie, die over een maand alweer 
van start gaat. Het feit dat ze dan 
niet allemaal teamgenoten van elkaar 
zijn, zal het overwinningsgevoel nau-
welijks verstoren.

Stedentennis-
team TV De 
Kienehoef
Op zondag kwam twee weken ge-
leden de voorspelling uit. Door de 
vijfde nederlaag op rij degradeerde 
het Stedentennisteam van TV De 
Kienehoef uit de eerste divisie. In 
de laatste thuiswedstrijd werd te-
gen de talenten van Tennisschool 
Gijs uit Oisterwijk met 37-11.
Van tevoren was al bekend dat al-
leen een schieronmogelijke zege op 
de Oisterwijkers het team zouden 
behoeden van degradatie. Al snel 
bleek echter dat een stunt er niet 
in zat tegen het team dat uitein-
delijk op de tweede plaats eindig-
de. Volgend jaar zal het team dus 
uitkomen in de tweede en laagste 
divisie van deze Zuid-Nederlandse 
indoor wintercompetitie. 

tennis

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden
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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

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen 

Odendael

11 februari - 22 maart 
Expositie Van den Biggelaar/

Van de Ven
Odendael

5 maart 
Lezing Ted van Lieshout

Kasteel Henkenshage

6 maart 
Kienen bij Wijkvereniging Eerschot 

Eerschot

7 maart 
Kaartavond Buurtver. Boskant

De Vriendschap

7 maart 
Onderonsje met Ton Gravelijn

Damiaancentrum

7 maart 
Kaarten in Boskant. 

De Vriendschap

8 maart
Op de koffi e in de bieb 

Bibliotheek

8 maart 
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel 

8 - 16 maart 
Klavertje Vier toneelvereniging
 Zalencentrum de Beckart Nijnsel

8 - 10 maart 
Halfvastenbal 

Cafe Oud Rooij

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

9 maart 
Kink tribute band
Café d’n Dommel

9 maart
Grote Schoonmaakdag

Sint-Oedenrode

9 maart 
Demodag

Foto de Vakman

9 maart 
Goed/Fout Party

The Joy

9 maart 
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel 

10 maart
Kofferbak verkoop

Markt Sint-Oedenrode

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling Ton Gravelijn

Mariendael

11 maart
Lezing: Uilen van Nederland

d’n einder

12 maart 
KBO fi lm:

The boy in the striped pyamas
Odendael

12 maart 
Lezing Nando Harmsen 

Café Dommelzicht te Sint-Oedenrode

13 maart
Themadag: 

“Olland: kartuizer dorp”
Olland

13 maart 
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel 

15 - 16 maart 
NL Doet

Sint-Oedenrode

15 maart 
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel 

16 - 17 maart
De kindergroep van ‘t Roois Theater 

speelt: MaPIEP
Mariendael

16 maart
Groothertogbal
de Dorpsherberg

16 maart 
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel

 
17 maart 

Olat wandelsportvereniging
Uden

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

17 maart
Korenmiddag De Rooi Tulpen

De Beurs

17 maart 
Muzikale middag in de Beurs 

De Beurs

18 maart
Koffi e met Kennis

Loop’r Olland

20 maart
Jaarvergadering Dorpsraad Nijnsel 

Beckart

20 maart
Roois Biergilde
cafe Van Ouds

22 maart 
Film “Incendies”

 van Denis Villeneuve 
Mariendael

23 maart
Kroegkoning van de nacht 

café Oud Nijnsel

23 maart
Hillstreet 70’s/80’s

De Beurs

23 maart
100% Katoen LIVE

Café Van Ouds
24 maart

Vlooienmarkt Heikneuters
Beckart

24 maart
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

24 maart
MoiRooi/ Open deur dagen

Locatie: 
24 maart 

Rikken en Jokeren
Dorpsherberg

28 maart
Paranormale avond

Meerschot

29 - 31 maart 
Wandel Weekend

Leef & Vind Olland

30 maart
Band The Oldtimers 

Café Oud Rooij

1 april 
De Paashaas komt op bezoek!

Kinderboerderij 

3 april
Verkiezing 

Project van het Jaar Rabobank
‘t Spectrum 

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

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

www.facebook.com/demooirooikrant




