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Folders deze week:

De Plaatselijke Makelaar
Kleurplaat Cambiance de Kienehoef

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

MAANDAG t/m VRIJDAGKOOPAVOND+ELKE ZONDAGOPEN

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Ahrend schrapt 75 banen in Sint-Oedenrode
Kantoorinrichter Ahrend heeft 
afgelopen vrijdag bekend ge-
maakt dat het 175 banen gaat 
schrappen in Sint-Oedenrode en 
Zwanenburg (dichtbij Amster-
dam). Het personeel van Sint-
Oedenrode kreeg te horen dat in 
Rooi ongeveer 75 banen zullen 
verdwijnen. De ontslagen zullen 
worden uitgesmeerd over 12 tot 
24 maanden. 

Volgens een woordvoerder van 
het internationaal opererende 
bedrijf vindt er een reorganisatie 
plaats die ook weer wat banen op 
zal leveren. De vestiging in Sint-
Oedenrode zal een wat belangrij-
kere functie krijgen. Er wordt een 
showroom gemaakt waarin klan-
ten meer duurzaamheid en design 
kunnen ‘beleven’. Verder wordt 
de back-office van Ahrend meer 

geconcentreerd in Sint-Oedenro-
de. Onder andere op deze manier 
willen ze het bedrijf revitaliseren 
en weer winstgevend maken.  

Ahrend is genoodzaakt banen te 
schrappen door de aanhoudende 
economische crisis. Er worden 
minder kantoren verhuurd en in-
gericht. Ook bezuinigingen van 
de overheid treffen de kantoorin-
richter. Het is één van de grootste 
klanten van het bedrijf. Behalve 
het personeel zijn ook de vakbon-
den geïnformeerd en is er advies 
gevraagd aan de Centrale onder-
nemingsraad.

Volop winterpret in Sint-Oedenrode
…Zo ook in hartje Olland. Op het dorpsplein schittert een ijsbaan van 48 x 14 m. De gemeente 
kwam vorige week maandag met een tankwagen. Acht keer werd deze gevuld met water uit de 
Ollandse Loop en zo kreeg het kerkdorp een strakke ijsvloer. Toch ging het nog bijna mis…

Wovesto en Salus verhelderen vragen van jongeren

Monique Stegenga, jongerenwer-
ker bij Welzijn Salus, merkte dat er 
bij jongeren veel onduidelijkheid 
was over het huren van een wo-
ning. Reden genoeg om samen met 
Wovesto om tafel te gaan en de vra-
gen van jongeren te verzamelen. 

» lees verder op pag. 22

» lees verder op pag. 13
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Theo was sinds drie jaar lid van de
 Raad van Elf waarvan twee jaar lid 

van de Prinskeuze commissie.

Zijn ideeën en inzet werden
 enorm gewaardeerd.

Jammer dat hij niet de tijd heeft 
gekregen om zijn ideeën verder

 uit te werken.

Wij wensen Anita, Bo, Lynn familie en 
vrienden heel veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies.

Namens de leden 
Raad van Elf en Stichting 

Papgat   

THEO STRIJBOS

Verdrietig, maar ook 
dankbaar

 dat we Theo mochten leren 
kennen.

We zullen je pretoogjes en 
gulle lach enorm missen.

OVERLIJDENSBERICHTEN

          Je wilde nog zoveel
Maar had niet meer de kracht

Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden

Al je zorgen en verdriet
Behoren nu tot het verleden

Ons pap, mijn lieve vriend, schoonvader en opa

Piet Brouwers
∗ Lieshout, 21 april 1933               † Sint-Oedenrode, 5 februari 2012

weduwnaar van
Marietje Brouwers - van Kaathoven

levenspartner van
Christien van Heesch - van Osch

Wilma en Karel
Patrick
Claudia en Daan
Ricardo en Inge

Theo en Wilma
Samantha
Kimberly
Ocean

Peter en Sandra
Adri en Léonie

Anouk
Manon
Rowan

Kinderen en kleinkinderen Van Heesch

Laan van Mariëndael 38
5492 GB  Sint Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 10 februari om 
14.00 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige Odaparochie, 
Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
op het parochiekerkhof.
Donderdag 9 februari is om 19.00 uur de avondwake in voornoemde 
kerk. 
Samenkomst voor beide diensten in de kerk waar gelegenheid is het 
condoleanceregister te tekenen.
Piet is thuis. U kunt dagelijks afscheid nemen tussen 14.00 en 
17.00 uur en na de avondwake.
In plaats van bloemen graag een bijdrage voor KWF Kankerbestrijding 
in de daarvoor bestemde collectebussen achter in de kerk.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, wilt u dan deze 
aankondiging als zodanig beschouwen.

Nooit meer…. Alaaf

Theo Strijbos, lid van de Raad van Elf is op woensdag 1 
februari overleden op 50 jarige leeftijd. We verliezen met 
Theo een zeer gewaardeerd lid binnen onze vereniging. Hij 
was iemand die zich voor de volle 100% ingezet heeft voor 
de carnaval in Papgat. Twee jaar was hij lid van de Prinskeu-
zecommissie, waarvan het laatste jaar als voorzitter. Ook 
ontwierp en maakte hij een nieuw papketeltje en ook aan 
de vlaggenparade heeft hij volop mee gewerkt.
Het feest carnaval was hem op het lijf geschreven, iedereen 
gelijk en samen efkes uit de sleur van alle dag. En Theo was 
iemand die met bei z’n been op de grond bleef staan. Hij 
had nog de nodige plannen voor carnaval in Papgat, 
en keek uit naar ons 55 jarig bestaan.

Theo, bedankt voor alles wat jij ons hebt gegeven, op alle 
gebieden.
Theo, een man met een groot hart, en 
juist dat hart heeft je in de steek gelaten.

Theo, Alaaf!

Disco-schaatsen op ijsbaan 
Henkenshage

Na een geweldig eerste schaats-
weekend heeft de organisatie van 
ijsbaan Henkenshage een nieuwe 
actie bedacht om iedereen nog 
langer en op een leuke manier van 
het ijs te kunnen laten genieten. 
Vrijdagavond 10 februari vanaf 
19:00 uur zal de baan voorzien 
zijn van discoverlichting en na-
tuurlijk de nodige muziek. Van-
zelfsprekend zal ook de koek en 
zopie kraam geopend zijn om de 
inwendige mens te warmen. Za-
terdag en zondag zal de ijsbaan 
ook geopend zijn, waarbij de baan 
’s avonds verlicht wordt.

Dat ijsbaan Henkenshage een suc-
ces is mag op dit moment al wor-

den gezegd, echter dit fenomeen 
is niet uit zich zelf tot stand geko-
men; naast een aantal enthousi-
aste “harde kern” vrijwilligers en 
sponsoren, hebben ook een 3-tal 
Gemeente medewerkers (Maar-
ten Strijbosch, Karel Aarts en Wim 
Hulsen) belangeloos hun vrije tijd 
hierin gestoken.

De organisatie wil iedereen be-
danken die tot nu toe zijn- of haar 
hand heeft toegestoken aan het 
slagen van dit evenement. Voor 
de laatste ontwikkelingen rond ijs-
baan Henkenshage check 
www. i j sbaan-henkenshage .
blogspot.com

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

DANKBETUIGING

Dankbetuiging 

Dank aan allen die ons hun medeleven hebben 
betuigd bij het afscheid van onze broer, 

oom en oudoom.

Gérard Timmers

Een speciaal woord van dank aan dokter Van Osch, 
Ans en haar team van Odendael en de Rhode familie. 

Familie Timmers
Sint-Oedenrode, februari 2012
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Uitnodiging Manifestatie: Lekker thuis blijven wonen

Slimme techniek om voor thuis te blijven
Zo lang mogelijk in je eigen ver-
trouwde omgeving wonen, wie te-
kent er niet voor? Onafhankelijk en 
zelf verantwoordelijk ook al word je 
ouder of krijg je zelf of iemand in je 
naaste omgeving te maken met een 
beperking of chronische ziekte. Het 
kan. En het gebeurt.

Uitnodiging
Op dinsdag 14 februari 2012 orga-
niseert de gemeente Sint-Oedenrode 
samen met het initiatief LekkerThuis-
BlijvenWonen.nl om 14.00 uur en 
om 18.30 uur een gratis manifes-
tatie in cultureel-educatief centrum 
Mariëndael. Alle inwoners en hun 
kinderen zijn van harte uitgenodigd. 
De manifestatie zal ’s avonds door 
burgemeester Peter Maas geopend 
worden. ’s Middags zal wethouder 
Hendriks de bijeenkomst openen. 
In de grote zaal staan allerlei kraam-
pjes opgesteld. Bedrijven die met het 
thema te maken hebben zullen zich 
laten zien. Zo staan er bijvoorbeeld 
een maaltijdservice, een thuiscoach, 
hulp bij administratie, thuiszorg, het 
internetcafé van de KBO enz. Ook 
de Witte Dienstenpoule is aanwezig. 

Een nieuw initiatief dat kleinschalige 
klusjes aanbiedt via internet. Alle-
maal staan ze klaar om de bezoekers 
van het nodige advies te voorzien. 

Op de toekomst voorbereid
De bezoeker wordt uitgebreid geïn-
formeerd over de mogelijkheden die 
er zijn om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen. Ook krijgt de 
bezoeker de kans om zich op de in-
formatiemarkt, voor te laten lichten 
door de diverse deelnemende or-
ganisaties en bedrijven. Want voor 
iedereen geldt, dat je tijdig na moet 
denken over je eigen toekomst als 
je zo lang mogelijk in je eigen huis 
wilt blijven wonen. De manifestatie 
is voor iedereen bedoeld die zo lang 
mogelijk thuis wil blijven wonen. Dus 
niet alleen voor mensen van 80+, 
maar eerder vanaf 60+. 

Een voorbeeld
Luister naar het verhaal van dochter 
Meike over haar vader: “Mijn vader 
van 79 is wars van instanties. Dat te-
kent wel zijn generatie. Te trots om 
anderen voor hem te laten beslis-
sen. Dus om zich voor te bereiden 

op zijn oude dag gebruikt hij slimme 
oplossingen – vaak op het gebied 
van ICT. Zo heeft hij eigenlijk al jaren 
een videofoon, zodat hij ziet wie er 
aanbelt. Onlangs heeft hij skype op 
zijn laptop geplaatst. Met dat laatste 
staat hij in contact met zijn (klein)
kinderen. Voor zomaar een praatje, 
maar eerlijk is eerlijk ook voor on-
voorziene omstandigheden. Ik ben 
trots op mijn ‘moderne’ vader, op 
deze manier neemt hij zelf het heft 
in handen – om zolang mogelijk zijn 
leven op zijn eigen manier te blijven 
leven.”

Werkgroep “Slim wonen”
Het initiatief LekkerThuisBlijvenWo-
nen.nl is tot stand gekomen in goed 
overleg met de gemeente en diverse 
organisaties en instellingen uit Sint-
Oedenrode. Daaruit is een werk-
groep gevormd "Slim wonen". De 
werkgroep is nu ruim een half jaar 
aan de slag en bestaat uit de volgen-
de personen: mevrouw Gert van den 
Akker, Marcel Janse (KBO), Wim van 
Kreij, Bert van de Laak en namens 
LekkerThuisBlijvenWonen: Jan van 
de Akker t: 0900 – 1200 500.

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: Ovenschotel per stuk € 6,95
Extra openingstijden i.v.m. Carnaval:

Maandag 20 februari en dinsdag 21 februari geopend 
van 11.00 uur tot 20.00 uur
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gram rundergehakt + 4 

hamburger

voor

5

95

SPECIAL

Pomodorohaasje

100 gram

2

10

VLEESWARENKOOPJE

GRILL-WORST,SNIJWORST'

EI-SALADE

300 GRAM SAMEN

3

30

TIP VAN UW KEURSLAGER

RIBKARBONADE

4 STUKS

5

99

WEEKAANBIEDING

GEHAKT RONDO'S

4 STUKS

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Lions blazen ‘Ondernemer van het jaar’ nieuw leven in
Het was een prestigieuze prijs in 
Sint-Oedenrode. De titel ‘Onderne-
mer van het jaar’. Na twee jaar af-
wezigheid komt de verkiezing weer 
terug. De Lions Club heeft de hand-
schoen opgepakt en steekt de ‘wed-
strijd’ in een nieuw jasje. Afgelopen 
maandagmiddag werd ten kantore 
van notaris Grimbel du Bois de 
Stichting Leeuw van een Onderne-
mer opgericht. Deze Stichting gaat 
uitvoering geven aan de verkiezing. 

Bestuursleden zijn de Lions leden 
Bart van Gerwen, Noud van den 
Heuvel en Piet van der Putten. Ze 
zijn samen met een aantal andere 
Lions bezig met de opzet van de 
organisatie. De verkiezing zal dit 
najaar plaatsvinden. 
De Lions Club vindt het belangrijk 
dat de verkiezing weer gestalte 
krijgt. Het is een stimulans voor on-
dernemend Rooi en dat is belangrijk 
in deze economisch mindere tijden. 

Daarnaast worden de opbrengsten 
van de activiteiten rondom de ver-
kiezing aangewend voor het goede 
doel, zoals met alle activiteiten van 
de Lions Club gebeurt. 
Het geraamte van de verkiezing 
blijft hetzelfde. Er zullen maar een 
paar kleine dingen aangepast wor-
den gedaan. Zo denkt de organi-
satie, naast een juryprijs, ook aan 

een publieksprijs en kunnen tevens 
winkeliers aangemeld worden als 
ondernemer van het jaar. Eerder 
kon dat niet. Daarnaast zal de be-
oordeling worden gedaan door  
onafhankelijke, nog aan te wijzen, 
personen. De avond van de verkie-
zing vindt net als vroeger plaats in 
het ’t Leeuwke.  

Officiële lancering Nummer1auto.nl
Nummer1auto.nl, een initiatief van 
MooiMedia en Angelique van Laar-
hoven was al een paar weken in de 
lucht, maar afgelopen maandag vond 
de officiële lancering plaats. Dave 
Aben, eigenaar van Aben reclame 
uit Sint-Oedenrode en hoofdspon-
sor van de website, overhandigde 
de door hen bestickerde promotie-
auto (geschonken door Van Laar-
hoven Carcleaning) aan Angelique 
van Laarhoven. Op deze wijze is de 
eenvoudige site, die alles te maken 
heeft met auto’s, plechtig geopend.

Zoek je een auto, een autoverze-
kering, een goede schadehersteller, 
onderdelen, of iemand die je auto op 
professionele wijze kan voorzien van 
reclame-uitingen? Kijk dan snel op 
www.nummer1auto.nl. Op de site is 
alles binnen een paar muisklikken te 
vinden. Aben reclame, die zich o.a. 
bezig houdt met belettering en car-
wrapping is dus hoofdsponsor. Het 
rallyteam VDZ racing uit Nijnsel zal 
het merk nummer1auto.nl uitdra-
gen op hun eigen rallyauto. Op 25 
februari vindt de eerste race plaats. 
Binnenkort is het mogelijk om de 
race’s van VDZ via een livestream op 
nummer1auto.nl te volgen.
Alles over auto’s, eenvoudig en snel. 
Kijk op nummer1auto.nl. 
Kijk voor meer info op de website 
of bel: 06-47026329

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

EXTRA VOORDEEL! 
De absolute top! 
Beemsterkaas exclusief, extra belegen   
500 gram € 5,45
Natuur gerijpt!

KAASSTUNT!
Noord-Hollandse jong belegen kaas   
500 gram  € 4,95
Kom proeven!

DE LEKKERSTE LITE KAAS
Beemsterkaas exclusief 25+
Jong belegen  500 gram € 6,45
Extra belegen  500 gram € 6,95
Natuur gerijpt!

PUUR NATUUR, RECHT VAN DE BOERDERIJ!
Boeren jong belegen meshanger 
500 gram € 5,95

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN
Vers van het mes
Hausmacher  100 gram € 1,29
Katenspek  100 gram € 1,49
Runderrookvlees 100 gram € 2,49

FILET AMERICAIN
Diverse smaken 100 gram € 1,49
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Weerzien

Mijn raam vloeit dicht met het 
verleden,
ik zie mijn vader in zijn eigen raam,
hij kijkt naar buiten en mij aan

geen afstand is er tussen toen en 
heden,
het raam verdampt, hij maakt zich los,
komt naar me toe en naast me staan

alsof wij hadden afgesproken hier nu
op deze plek, is dit weerzien een nieuw
vervolg op ons ooit ingezet gesprek

vertrouwd is het zijn arm te voelen die hij
warm om mijn schouder legt, zo ken ik hem
in dit gebaar dat mij genoeg is, alles zegt

op golven van een ruisend zwijgen spreekt hij
zich uit helder dichtbij, ik hoor zijn stem
die mij nog meer verbindt met hem

ik vraag mij af hoe dit bestaat, hij glimlacht
vaag, intussen weten wij elkaar
volledig woordloos bijgepraat

zoals hij is gekomen loopt hij weer uit
mijn raam, zijn beeld lost op, wat blijft
is toch, de wetenschap hij is er nog

     Kees Hermis

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

Mariëlle van Oirschot zet zich in voor KiKa (Kinderen kankervrij)

“Kinderen horen een levensweg voor zich te hebben, geen lijdensweg”

Naast haar werk als verpleegkundi-
ge  is Mariëlle moeder van drie kin-
deren en werkt ze thuis mee op het 
melkveebedrijf. Ze gaat dit jaar een 
nieuwe uitdaging aan, namelijk het 

lopen van een marathon in New 
York voor het goede doel KiKa.

“In het dagelijks leven en op de 
werkvloer word ik regelmatig ge-
confronteerd met ernstig zieke kin-
deren. Bij het zien daarvan besef ik 
me dat je van geluk mag spreken 
als je gezond bent. Daarom wil ik 
me graag inzetten en heb ik mezelf 
de marathon van New York als doel 
gesteld”, motiveert de Ollandse 
haar deelname. Een dorpsgenootje 
van haar, Tjelka Blok, nam afgelo-
pen jaar deel aan de wedstrijd. Ook 
zij rende onder de vlag van KiKa en 
haalde er veel geld voor op. Dat is 
ook het doel van Mariëlle. Ze is al 
flink bezig met het binnenhalen van 
sponsoren. 
Mariëlle: “Ik kende Tjelka eerst niet, 
maar toen ik haar met kerst in het 
dorp  tegen kwam en ze vertelde 
over haar ervaringen, wist ik het ze-
ker. Ik ga het doen! Vooral omdat 
het zo’n goed doel betreft. Kinde-
ren horen namelijk een levensweg 
voor zich te hebben en geen lijdens-
weg. Per 1 januari ben ik lid gewor-
den van Fortuna. Daar train ik mee 
en krijg ik advies. In oktober heb ik 
tijdens de marathon van Eindhoven 
al een halve marathon gelopen. 
Geheel op eigen houtje. Dat doe ik 
niet meer, want ik merkte wel dat 
er meer bij komt kijken dan alleen 
maar hardlopen.”
Momenteel is de genezingskans 
75%. Dat lijkt hoog, maar het 
betekent dat 25% van de kin-
deren het niet redt. KiKa heeft 
als doel om de genezingskans 

in 2025 naar 95% te vergroten.                                                               
Om dit te realiseren is er nog 
veel wetenschappelijk onder-
zoek nodig en dit is erg kostbaar.                                                                                                         
De hardloopster is druk bezig met 
het binnenhalen van sponsorgel-
den. Dit gaat goed. Het kost geen 
moeite om mensen te motiveren 
om te sponsoren voor zo’n goed 
doel, maar wel veel tijd. Dit is op 

zich al een sport! Mariëlle gaat vol 
goede moed verder om het beno-
digde bedrag van €5500,00 in het 
laatje te krijgen om vervolgens te 
knokken voor KiKa.
Wilt u Mariëlle steunen met een do-
natie? Kijk dan snel op 
www.runforkikanewyork.nl. 
Namens haar alvast hartstikke 
bedankt.

Bs Sint Petrus overhandigt cheque aan stichting HoPe

Van een school…voor een school

Vorige week woensdag, direct 
aan het begin van de schooldag 
kwamen alle kinderen van bs Sint 
Petrus samen in één lokaal. De 

reden? Mees: “We gaan geld aan 
Peru geven”, en Roos voegde er-
aan toe: “Van de kerstmarkt”. Ze 
hadden helemaal gelijk. 

In de laatste dagen voor de kerst-
vakantie hield de school een kerst-
markt. Samen met de leerkrach-
ten, een aantal vrijwilligers en de 

Lions club, was er  hard gewerkt. 
Zo werd uiteindelijk €1081.85 bij 
elkaar gebracht voor de stichting 
HoPe; een stichting die de kinderen 
in Peru een beter bestaan probeert 
te geven. Riky de Roo, voorzitter 
van de stichting, wist te vertellen 
dat er zo’n 120 kleurplaten waren 
ingestuurd. Voor iedere kleurplaat 
stelde Reisbureau Sapa Pana travel 
namelijk €1,- ter beschikking voor 
het goede doel en die kans hadden 
de kinderen niet laten liggen. De 
mooiste tekening bleek van Linde 
van de Biggelaar. Zij kreeg een te-
goedbon van Bart Smit. 

Waar het uiteindelijk om draaide 
was natuurlijk: Wat gaat er nu 
mee gebeuren? De stichting helpt 
de Peruaanse bevolking met on-
derwijs voor de kinderen. Vaak zijn 
er echter geen of slechts bouwval-
lige scholen, of moeten de kinde-
ren op plankjes zitten. “Met het 
opgebrachte geld kan de stichting 
minstens zes tafels kopen met elk 
zes stoelen erbij. Daarmee hebben 
zesendertig kinderen weer een 
goede zitplaats”, vertelde Riky. 
“Nu is daar de regenperiode, maar 
als de scholen weer beginnen, zal 
het team in Peru laten weten naar 
welke scholen het gaat.” Een mooi 
initiatief van de school, voor een 
andere school.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Raadsfracties DGS, CDA en VVD trekken ten strijde 
Voor een werkbaar en ontwik-
kelingsgericht bestemmingsplan 
buitengebied. Al meer dan drie jaar 
wordt in Sint-Oedenrode gewerkt 
aan een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied en dit gaat niet zon-
der problemen. Al eerder werkten 
de CDA en VVD intensief en met 
succes samen om het archeologie-
beleid werkbaar te maken. 

Nu worden zij aangevuld met de 
DGS en trekken ze samen op om 
het bestemmingsplan buitenge-
bied werkbaar en ontwikkelings-
gericht te maken, waarin gezocht 
wordt naar een evenwichtige sa-
menhang van belangen. “Met 
dit plan moet 10 jaar worden ge-
werkt, het moet dus écht werkbaar 
zijn”, aldus Hans Hulsen. Ook Jan 
Verhagen is duidelijk: “Er is geen 
reden om zoveel beperkingen op 
te leggen, daar moeten we zo 

langzamerhand echt vanaf ”. “Wij 
gaan voor kansen, waarin volop 
ruimte is voor onder andere recre-
atie en toerisme. Het mag géén 
beperkingsplan worden”, aldus 
Freek Glorius.

De drie raadsleden laten de mo-
gelijkheid open om de komende 
tijd nog meer moties en amende-
menten op te stellen. Ook de sa-
menwerking met andere partijen 
wordt nadrukkelijk gezocht. Of 
zij ook nog een amendement in 
gaan dienen om de economische 
belangen van de boomteeltsector 
te beschermen, hangt af van de 
uitkomst van de  gesprekken tus-
sen de boomtelers en Stichting het 
Roois Landschap. Ze zijn in ieder 
geval niet te spreken over de wijze 
waarop de communicatie verloopt 
tussen de ZLTO, het Roois Land-
schap, de boomtelers en het Col-

lege. “Zo gaan we niet met elkaar 
om, 5 voor twaalf is niet het mo-
ment waarop je alles regelt. Treu-
rig!” aldus de drie raadsleden.  De 
teller staat momenteel op 7 amen-
dementen en 7 moties.

De laatste tijd hebben de drie raads-
leden- met ondersteuning van des-
kundigen - veel tijd gestoken in het 
Bestemmingsplan Buitengebied. 
Dit alles met de drijfveer: wat nu 
geregeld is, voorkomt problemen 
en onnodige kosten in de komende 
jaren. Zij vertrouwen erop dat het 
college de voorstellen  nu  onver-
kort overneemt. De collegereacties 
tot nu toe waren menigmaal teleur-
stellend. Het laatste woord zal hier-
over nog niet gezegd zijn.

Aanstaande dinsdag krijgt de pro-
cedure een vervolg in de raads-
commissie. 

Goede opkomst op CDA-bijeenkomst over 
bestemmingsplan buitengebied

Veertig personen hebben za-
terdagmorgen jl. de sneeuw en 
koude getrotseerd om bij de CDA-
bijeenkomst aanwezig te zijn. Tel 
daarbij op een aantal afzeggingen 
door bevroren leidingen en andere 
ongemakken door het winterweer. 
Hieruit blijkt dat het onderwerp 
leeft onder burgers en eigenaren 
van agrarische- en niet agrarische 
bedrijven.

Veel aanwezigen hebben al hun 
zienswijze schriftelijk ingediend, 
maar vinden zich niet terug in het 
huidige voorstel. Anderen hebben 
nog geen zienswijze ingediend, 
maar zijn ongerust over datgene, 
dat nu het politieke eindcircuit in-
gaat. Opmerkelijk veel hoort men 
de klacht, dat men al jaren vooruit 
wil met bedrijf of woonomstandig-
heden, maar bij de gemeente nul 
op het rekest heeft gekregen met 

verwijzing naar een nieuw bestem-
mingsplan, dat er jaren geleden 
had moeten zijn. Het doel van 
deze bijeenkomst was dan ook om 
een inventarisatie te maken van de 
problemen, die er al lang bestaan. 
Deze mee te nemen naar de voor-
bereidingscommissie en desnoods 
in de Raad met een aantal moties 
te komen. ``Dit kan het CDA niet 
alleen. Reden waarom met andere 
fracties in de Raad samenwerking 
is en wordt gezocht om zoveel 
mogelijk problemen op te lossen. 
Hier worden vooral VVD en DGS 
genoemd. In het hele ”spel” zijn 
er veel en diverse belangen, die 
door de wethouder moeten wor-
den afgewogen, maar het CDA wil 
tot de rand gaan om verantwoord 
om te gaan met deze belangen en 
de grens op te zoeken van wat mo-
gelijk is,´´ aldus de voorzitter Wiel 
Sporken. De woordvoerder van de 
CDA-fractie betreffende het be-
stemmingsplan, Jan Verhagen, no-
digde iedere ontevredene uit om 
gebruik te maken van het spreek-
recht.

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE
LEvEr bIj Ons Uw OUDE 

sIErADEn In En OnTvAnG*
€ 23,- pEr GrAm, 14 krT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

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

www.slagerijverheijen.nl

bij AAnkOOp vAn 
4 gepaneerde schnitzels 

én 4 Rooienaartjes 

GRATiS 
grote bak erwtensoep 

uit eigen keuken!

Lopend bu�et en WOK teppanyaki 
Elke zaterdag lopend bu�et

2,5 uur onbeperkt eten en drinken voor €19,80
op zondag voor €21,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

Christian Verheijen in jury ‘lekkerste worstenbroodje’
Christian 
Verheijen, 
eigenaar van 
traiteur-slagerij 
Verheijen uit 

Sint-Oedenrode, zit voor het 
tweede jaar op rij in de jury van 
de succesvolle verkiezing ‘Het 
lekkerste Brabantse Worsten-
broodje 2012.’

Naast Verheijen, zit er een profes-

sioneel bakker in de jury en een 
algemeen jurylid. De Rooise trai-
teur/slager zal vooral letten op het 
vlees. De inschrijfperiode is inmid-
dels in volle gang.

Naar aanleiding van het succes van 
vorig jaar is het kampioenschap dit 
jaar wederom toegankelijk voor 
iedereen! Misschien ben jij dit jaar 
wel die fanatieke bakker, slager, 
scholier of thuiskok die Brabantse 

roem genereert met Het Lekkerste 
Brabantse Worstenbroodje 2012.

In het wedstrijdreglement lees je 
wat de voorwaarden zijn. Je kunt 
je inschrijven voor drie verschil-
lende rubrieken van tot en met 17 
februari 2012. Inschrijven kan via: 
www.omroepbrabant.nl/
worstenbroodje 

(O)pa  en (O)ma van Sinten

Van harte gefeliciteerd met jullie 
60 jarig huwelijk op 14 februari.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Sinten

Unieke 11-daagse 
busreis naar Zuid-
Italië in mei 2012
Op verzoek wordt een speciale 
reis voor senioren naar Zuid-Italië 
georganiseerd. De heenreis gaat 
via een mooie route door Beieren 
en Tirol naar Zuid-Italië met  on-
derweg twee overnachtingen en 
een bezoek aan enkele interes-
sante projecten. 

In het programma is een bezoek 
aan San Giovanni de Rotondo op-
genomen. Dit is  de bekende be-
devaartsplaats, van Pater Pio, die 
in 2002 Heilig is verklaard.  Deze 
plaats trekt jaarlijks 7 miljoen bezoe-
kers. Natuurlijk staan verder ook een 
bezoek aan de prachtige Amalfikust, 
Napels, Pompei en de vulkaan Vesu-
vius op het programma. Bovendien 
is er de mogelijkheid om per boot 
een bezoek te brengen aan het ei-
land Capri. De terugreis gaat via een 
mooie route door Toscane, de Zwit-
serse Alpen, Frankrijk en Luxem-
burg. Deze 11 daagse reis wordt be-
geleid door een ervaren Nederlands 
sprekende reisleider,  die ter plaatse 
goed bekend is. De prijs van deze 
reis is, op basis van half pension 
(ontbijt en diner), € 875,- p.p. incl. 
de excursies. De belangstelling is zo-
danig dat deze reis zeker doorgaat 
Geïnteresseerden kunnen een van 
dag-tot-dag programma aanvragen 
bij Wim van Kreij. Tel 0413-216265 
of per email info@meierode.nl.

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL
advertorial



Woensdag 8 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe6 
A

D
 10

9
9

8
/1

2-
11

 S
t.

 O
ed

en
ro

d
e

Gratis Spotify Premium en supersnel internet  
bij het Glasvezel Standaard Alles-in-één Pakket

• Overal in huis tv-kijken 
met 10 Nederlandse 
 zenders in HD

• Nu nog sneller internetten 
met 100 Mbit/s

• Gratis Spotify Premium 
t.w.v. € 10,-/mnd

45.-
/mnd*

nu 3 maanden

�65.-

* Actieprijs geldt voor het Glasvezel Standaard Alles-in-één Pakket i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de 
korting en betaal je voor het pakket € 65,/mnd. Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn winkel Uden | kpn.com/glasvezel | 0900 1990

Geheimhouding accommodatie-
beleid: B & W – Verkuijlen 1 - 0
Peter Verkuijlen heeft de be-
stuursrechter er niet van kunnen 
overtuigen dat het college ten 
onrechte, of veel te lang, een be-
zuiniging op het accommodatie-
beleid onder de pet houdt. Deze 
uitspraak deed de bestuursrechter 
afgelopen donderdag in de zaak 
die raadslid Peter Verkuijlen tegen 
het college had aangespannen.

De vragen die de bestuursrechter 

aan Verkuijlen tijdens de zitting stel-
de, wezen al in die richting en voor 
Verkuijlen was dit amper een ver-
rassing. Een belangrijke rol speelde 
hierbij, dat een bestuursrechter om 
een uitspraak wordt gevraagd bij 
een zwaarwegend, spoedeisend be-
lang, en daar was geen sprake van. 
Verkuijlen wacht de uitspraak af in 
de “bodemprocedure”, die voor 15 
februari op de agenda staat van de 
bezwarencommissie.  

Edwin Gordijn en Sander van de 
Ven nieuwe eigenaars De Beurs

Edwin Gordijn en Sander van de 
Ven worden samen de nieuwe uit-
baters van Zalencentrum de Beurs. 
Afgelopen vrijdag is het personeel 
ingelicht over dit nieuwsfeit. Vanaf 
1 maart nemen zij het stokje over 
van Peter en Joke de Koning, die 
na bijna veertig jaar afscheid ne-
men. Eerder werd al bekend dat 
personeelslid van De Beurs, Sander 
van de Ven, mede-eigenaar wordt 
van de horecagelegenheid. 

Gordijn is een goede bekende in de 

Rooise horeca. Voorheen was hij ei-
genaar van cafe ‘t Pumpke. Op dit 
moment is hij mede-eigenaar van res-
taurant Pan en Cook en runt hij cafe 
de Driesprong in Eerde. Voor die ho-
recagelegenheid gaat hij op zoek naar 
een nieuwe uitbater. Gordijn: “De 
Beurs is een van de mooiste horeca-
bedrijven in Sint-Oedenrode. Deze 
kans krijg je niet vaak en dus wilde ik 
die niet voorbij laten gaan. Er zijn nog 
geen directe plannen gemaakt voor 
de toekomst. Daarover gaan we nog 
met Peter en Joke in gesprek.”

Coöperatief Dividend Rabobank

Starterscollectief: Bijdrage om 
ruimte op te knappen en in te rich-
ten tot multifunctionele ruimte

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

Jaarlijks wordt een gedeelte van 
de winst van Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel besteed aan het 
verbeteren van de economische, 
sociale, duurzame en culturele 
omgeving. Alle projecten die in 
2011 een bedrag ontvingen van 
de Rabobank, doen mee aan de 
verkiezing ‘Project van het Jaar’. 
In de komende weken leest u in 
DeMooiRooiKrant welke projecten 

een bijdrage hebben ontvangen 
en welk idee met deze bijdrage 
is gerealiseerd. Deze week vertelt 
het Starterscollectief hoe zij de bij-
drage gaan besteden.
Stichting Starterscollectief Sint-Oe-
denrode helpt beginnende onder-
nemers uit Sint-Oedenrode bij het 
opstarten van hun bedrijf.  Ook wil 
zij het ondernemersklimaat in Rooi 
blijvend verbeteren, door starters 
te stimuleren, te ondersteunen en 
te begeleiden. De realisatie van 
een starterscentrum, dat tot stand 
is gekomen door de intensieve sa-
menwerking met Wovesto en de 
gemeente Sint-Oedenrode is een 
belangrijke stap in dit proces. In 
het voormalige Fioretticollege aan 
de Kasteellaan is onlangs ‘Campus 
Fioretti’ geopend. Startende on-
dernemers kunnen hier een repre-
sentatieve en betaalbare werkplek 
of kantoorruimte huren. Om de 

ruimte die vroeger dienst deed als 
kantine op te knappen, diende het 
starterscollectief een aanvraag in 
voor een bijdrage uit het Coöpe-
ratief Dividend. Aan Arthur Frieser, 
secretaris van het Starterscollec-
tief, de vraag:

Wat zijn jullie concrete plannen 
met de bijdrage uit het fonds Co-
operatief Dividend? 
“De voormalige kantine van het 
Fioretticollege gaan we inrichten 
als multifunctionele ontmoetings-
ruimte. Ons streven is om er een 
ruimte van te maken zodat de 
startende ondernemers die op de 
campus een bedrijfsruimte huren, 
er samen kunnen lunchen, elkaar 
kunnen opzoeken om te klankbor-
den of te netwerken maar waar 
net zo makkelijk een vergadering 
of workshop kan plaatsvinden. Het 
moet het kloppende hart van de 
Campus worden. De kantine zag 
er erg sober uit. De eerste potten 
verf, die we hebben betaald uit 
de bijdrage van de Rabobank, zit-
ten inmiddels op de muur. We zijn 
nu met Ahrend in gesprek om te 
kijken wat zij kunnen betekenen 
voor de inrichting.”

Maken jullie kans op de titel ‘Pro-
ject van het Jaar’?
“Waarom niet? Het starterscol-
lectief speelt een belangrijke rol 
in ondernemend Rooi. Ons doel 
is om zoveel mogelijk mensen, die 
de stap naar zelfstandig onderne-
merschap maken, te begeleiden en 
succesvol te maken. De startende 
ondernemers van nu zijn de spon-
soren en werkgevers van morgen. 
Dat is voor iedere Rooienaar van 
belang. De bijdrage vanuit het Co-
operatief Dividend is voor ons een 
belangrijke steun in de rug om dit 
doel te bereiken.”
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De Versmarkt

van EMTÉ

Hertog Hendrikstraat 1
5492 BA Sint-Oedenrode

Tel. 0413 - 49 11 60

Mineola’s
los, per kilo

Jonagold appels
los, per kilo

2.58

1.39

Elos vErlost u van
ovErtolligE haargroEi!

Harsen, scheren en epileren is voor veel vrou-
wen en mannen het hele jaar door een terug-
kerend, tijdrovend en vaak lastig ritueel. Maar 
waarom al deze moeite nog, als je ook pijnloos, 
veilig en snel je haren definitief kunt verwijde-
ren? Dit kan nu met de Elos.
Met het ELOS apparaat is het mogelijk om on-
gewenste haargroei effectief aan te pakken. De 
Elos werkt ook bij mensen met een donkere 
huid (negroïde) en bij mensen met blond haar.

Met slechts één enkele lichtflits kunnen gemak-
kelijk honderden haren worden behandeld. Dit 
haar zal na enkele weken gewoon uitvallen en 
niet meer teruggroeien. De behandeling moet 
wel worden herhaald, omdat niet alle haren zich 
in de groeifase bevinden. En alleen de haren in 
de groeifase worden vernietigd. Op enig moment 
bevinden zich ongeveer 25% van de haren in deze 
groeifase. Zodra voldoende overgebleven haren 
de groeifase hebben bereikt, zal een nieuwe be-
handeling worden uitgevoerd. De tussentijd van 
de behandelingen is dus ongeveer 6-8 weken. 
Voor meer informatie of een gratis 
intakegesprek bel naar onderstaand 
nummer.

Kijk op onze site voor meer info! 
www.bodyresult.nl 

Mgr. Bekkersplein 4 St. Oedenrode
Telefoon: 0413 – 87 00 48

25% korting Op DE EErSTE 
BEhanDELing En 10% korting Op 
DE TwEEDE BEhanDELing TEgEn 

inLEvEring van DEZE aDvErTEnTiE

Bovenlip
€ 35,00
per behandeling 

Oksels
€ 65,00
per behandeling 

Bikinilijn
€ 110,00
per behandeling 

Onderbenen
vanaf € 210,00
per behandeling 

Rug man
vanaf € 250,00
per behandeling 

Dit jaar neemt de Kunststich-
ting Sint-Oedenrode u als 
Rooienaar in een maandelijkse 
kunstcolumn mee op een tocht 
langs verschillende beelden. 
Voor de één een introductie. 
Voor de ander meer verdieping. 
Wees welkom en ga met ons 
mee.

Bakkie Troost

Waar zou je aan kunnen den-
ken bij ‘een rustpunt in een 
parklandschap’? Een kopje kof-
fie! “Even opwarmen na een 
heerlijke wandeling. Dat heb ik 
wel verdiend.” Een kunstenaar 
neemt dat niet zo letterlijk. Klaas 
Gubbels zag de gelegenheid om 
dat kopje koffie eens uit zijn ver-
band te trekken. In 1997 vond de 
Ketel van Sint-Oedenrode voet 
aan de grond in Park Kienehoef.

“Ik gebruik de koffiepot om iets 
te maken. Misschien misbruik ik 
hem wel. Als een misdadiger sla ik 
toe. (...).” Aldus Gubbels. Hij kan 
het weten. 1001 heeft hij er al ge-
maakt. In verschillende materialen 
en technieken. Schilderkunst, me-
taal, grafiek, houtsnede, fotogra-
fie, objet trouvé, wandschildering, 
litho, collage, glas. Iedere koffie-
pot heeft een eigen gezicht. Op-
geblazen of verkleind. Realistisch 
weergegeven of vervormd. Van in 
schreeuwerige kleuren tot zwart/
wit. Blij verbeeld of verdrietig. 
Hooghartig of bescheiden. Alsof 
Gubbels’ gemoedstoestand ten 

tijde van creatie erin wordt weer-
gegeven.

Bij koffie is dat net zo. Nu heb ik 
zin in… café au lait, café crème, 
caffè espresso coretto, caffè es-
presso macchiato, caffè latte, cap-
puccino, doppio, espresso classico, 
espresso lungo, ristretto, … Of wil 
ik een variant met alcohol? Of een 
ijskoffie? Nee. Die laatste nu ze-
ker niet. 1001 smaken voor 1001 
mensen op 1001 gelegenheden.

Gubbels zou kunnen zeggen “ga 
terug naar de basis”. Ervaar kof-
fie in zijn puurste vorm, zonder al 
die poespas. Ontdek in eenvoud 
complexiteit. Dit is precies de re-
den dat één enkel kunstwerk wel 
1001 verschillende mensen kan 
aanspreken. Door zijn vorm. De 
eenvoud van Gubbels’ koffiepot 
stelt zich open voor vele inter-

pretaties. Ieder kan de vorm 
naar eigen smaak inkleuren. Zo 
krijgt de vorm een identiteit.

De vorm van de Ketel van 
Sint-Oedenrode is ontstaan uit 
cortenstaal. Een materiaal dat 
meegroeit met de weersom-
standigheden. De roestlaag is 
geen slijtage, maar biedt juist 
bescherming. Dit zorgt ervoor 
dat het beeld de tand des tijds 
doorstaat. De kunst van kunst 
is het vermogen altijd actueel 
te kunnen zijn. Zijn strekking 
uit te dragen. De Ketel van 
Sint-Oedenrode is opvallend 
groot, maar één met het park. 
Het tuitje is naar boven gericht. 
Twee grote oren. Oplettend-
heid straalt hij uit. 

De koffiepot van Gubbels is 
geduldig. Door weer en wind. 
Ondanks al zijn grootsheid pro-
longeert hij in stilte zijn bood-

schap. Als baken in Park Kienehoef 
straalt hij de vanzelfsprekendheid 
uit van een kopje tijdens een rust-
punt in het park. De voorbereide 
bezoeker heeft de thermosfles in 
de tas. De spontane voorbijganger 
komt van een koude kermis thuis. 

Parkzicht Kienehoef is in de maak. 
De Ketel van Sint-Oedenrode 
slaakt onzichtbaar een zucht van 
verlichting. Eindelijk. Binnenkort 
kan er behaaglijk een kopje koffie 
worden genuttigd. Als troost voor 
de kou. Maar welke van die 1001 
smaken? Het zal Gubbels’ koffie-
pot om het even zijn. Hij biedt de 
vorm. De inhoud is ieders eigen 
keuze.

Marjolein Jacobs

Kunststichting Sint-Oedenrode
www.kunstinsint-oedenrode.nl

Twee afdelingen EMTE 
Sint-Oedenrode beste van Nederland

De EMTE supermarkt van Sint-
Oedenrode heeft een paar zeer 
respectabele prijzen gewonnen. 
Vorige week maandag kregen ze 
bij de Sligro in Veghel de eerste 
prijs voor de afdeling KW (krui-
denierswaren) en de afdeling AGF 
(afdeling groente en fruit). Ze 
werden tot beste afdelingen van 
alle EMTE winkels in Nederland 
gekroond. Een prachtige prestatie 
van de medewerkers van EMTE 
Sint-Oedenrode met Jack Böskes 
als supermarktmanager.

De jury heeft de afdelingen be-
oordeeld op omzet, uitstraling, 
versheid, indeling enz. Groen-
teman van EMTE, Erik van He-
zik, mag trots zijn op zijn werk. 
Hij zorgt er iedere dag, samen 
met zijn medewerkers, voor dat 

de afdeling er pico bello uitziet. 
Mensen komen ook van buiten 
het dorp om bij de EMTE te win-
kelen. Maar ook Rooise burgers 
weten steeds vaker de weg naar 
de winkel van Böskes te vinden. 
Een trend die zich sinds een jaar 
extra heeft ingezet. “We heb-
ben dan wel de open zondagen 
erbij gekregen, maar die buiten 
beschouwing gelaten, draaien 
we nog hartstikke goed. Samen 
hebben we een lijn ingezet die 
we vast moeten houden. Eén van 
onze motto’s is dat producten 
niet achter moeten staan, maar 
in de winkel”, aldus de super-
marktmanager.

Trots poseerde Böskes en het per-
soneel met de twee grote trofeeën. 
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Hooi ’t nie, dan kól ’t wel
Hooit het niet, dan koolt het wel
Als het geen hooiweer was, 
kon het wel goed voor de koolplanten zijn BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Bij Ahrend verdwijnen 75 banen

Voor de mensen
die moeten gaan is 

er in deze tijd 1 voordeel.
Er zijn genoeg ijsbanen te

vinden. Misschien is
ijsmeester 
een optie

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Vooruitzicht
 
  
 

 een bloem draagt bloesem
 in het avondrood
 verzacht het ademend lood
 vertraagt een onbekende dood
 
 het daglicht schijnt zich
 toch wijder te verspreiden
 zelfs over een grijze berg heen
 die al metselend gedacht
 een toekomst dicht
 
 ergens gloort het weten
 groter dan de zwaartekracht
 waarvoor een droom
 menselijkerwijze zwicht
 
 het eeuwige bewegen
 gaat verder dan mijn droge huid
 het is in doorgaand zaad gelegen
 soms gaat het zelfs bij mij te rade
 
 ik draag nu al de buit, vooruit
 het lijkt dat ik 
 in hoop mag baden

 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week: 

Harrie Passier

Sint-Oedenrode

Het is niet 
Pieter van de Kamp 

of Cees van Rossum. 
Helaas deze week 

geen winnaar. 

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL • TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

Betaalbare Luxe

Geef om vrijheid: 
collecte van Amnesty International 
Mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International houdt in 2012 
voor de tiende keer een landelij-
ke collecte. Deze vindt plaats van 
12 tot en met 18 februari 2012. 
Dit jaar gaan ongeveer 25.000 
collectanten in heel Nederland 
de deuren langs om steun te vra-
gen voor het werk van Amnesty. 

Geef om vrijheid
Op tal van plaatsen in de wereld 
is vrijheid niet vanzelfsprekend 
en is onderdrukking aan de orde 
van de dag. Amnesty Internati-
onal spant zich al 50 jaar in om 
een eind te maken aan mensen-
rechtenschendingen. Door dit 
werk zijn duizenden gewetens-
gevangenen vrijgelaten en wordt 
de doodstraf in steeds minder 
landen uitgevoerd. 
Het werk van Amnesty blijft ech-
ter nog steeds hard nodig. Daar-
om gaan 25.000 collectanten 
tussen 12 en 18 februari langs de 

deuren tijdens de landelijke col-
lecte van Amnesty. Amnesty In-
ternational is een onafhankelijke 
en onpartijdige organisatie. Voor 
onderzoeken en acties ontvangt 
de organisatie geen geld van 
overheden of van politieke groe-
peringen. Bijdragen van leden en 
giften, zoals tijdens de collecte, 
maken het werk van Amnesty 
blijvend mogelijk. 
Met de slogan 'Geef om vrij-
heid' maakt Amnesty Internati-
onal duidelijk dat schendingen 
van mensenrechten wereldwijd 
nog altijd plaatsvinden. Amnesty 
doorbreekt de stilte, geeft slacht-
offers een stem en roept op tot 
wereldwijde naleving van de 
mensenrechten. 

Slagerij Kluijtmans 
wederom beste 
zult van Brabant
Slagerij Kluijtmans maakt nog 
steeds officieel de beste zult van 
Brabant. Daarvoor hebben ze, 
net als vorig jaar, een gouden 
certificaat gekregen. Vorige week 
hebben de vakwedstrijden plaats-
gevonden van SVO Nederland. 
Een bedrijf dat vakopleidingen 
aanbiedt voor slagersbedrijven. 
Daarmee laat Kluijtmans zien dat 
ze een echte vakspecialist zijn.
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Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Chiquita bananen                                                        
per kilo       € 0,99
Kiwi’s Zespri                                                                                                      
500 gram                 € 1,49
Hand sinaasappels (navel)                                                                                                            
2 kilo              € 2,49

Ook volop maaltijden aanwezig 
zoals bami/nasi en verschillende stamppotten. 

Het isoleren
van uw woning

levert u nú
€ 150,-* op!

Spouwmuurisolatie   
Kruipruimte-isolatie  

Geluidsisolatie  
Dakisolatie  

Vloerisolatie  

p r o f e s s i o n a l s  i n  i s o l a t i e  o p l o s s i n g e n

* Deze actie is geldig tot het einde van het jaar en geldt uitsluitend voor woningen > 100m2

Bespaar in 

één dag 30 tot 

50% op uw 

energie rekening.

Maak nú een

afspraak! 

Isoprofs BV, Heitrak 24, NL-5758 PB Neerkant, T +31 (0)77 46 62 830, info@isoprofs.com, www.isoprofs.nl

www.isoprofs.nl

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Gin gedonder, hoe gekker hoe skonder!!

Prins Frans Pap d’n derde en Adjudant Hans zijn er klaar voor

Willen jullie jezelf even voorstel-
len aan de inwoners van Papgat?
Prins Frans: “Ik ben Prins Frans Pap 
den 3e, ook wel bekend als Frans 
Willems. Ik ben getrouwd met Do-
rien van de Sande en samen heb-
ben we twee heerlijke zonen, na-
melijk Sietse van 14 en Bouke van 
12 jaar. Al meer dan 27 jaar werk 
ik bij Ahrend en Dorien heeft zelf 
een kinderdagverblijf (Bellefleur) 
in Nijnsel wat iedereen wel kent. 
Mijn hobby's zijn tennis, solex rij-
den, geocachen (schatzoeken met 
GPS ) en natuurlijk carnaval. 
Adjudant Hans: “Ik ben geluk-
kig getrouwd met Esther en we 
hebben twee dochters: Imke en 
Suzan. Ik ben de zoon van ‘de 
Sik van Nenzel’, Martien van der 
Heijden. Hij begin ooit een klus-
senbedrijf en dat ben ik ook gaan 

doen. Bouwbedrijf van der Heijden 
BV en Zwembadenbouw BV zijn 
twee bedrijven van mij. Ook ben ik 
sinds 2005 eigenaar van café Oud 
Nijnsel. Carnaval vieren en muziek 
maken zijn mijn grootste hobby’s.”

Wat doet carnaval met jullie?
Prins Frans: “Carnaval is voor mij 
het mooiste feest van het jaar, 
maar je moet er wel voor geboren 
zijn. Ik zit al 23 jaar bij de Egelan-
tier, simpelweg omdat ze niet lan-
ger bestaan haha!  We zijn ooit 
eens begonnen naast de Beckart. 
Dat waren zeer roemruchtige tij-
den waar we vaak aan terugden-
ken en waar de jongeren van nu 
alleen maar jaloers op kunnen 
zijn.”
Adjudant Hans: “Het mooiste aan 
carnaval vind ik dat alles door el-

kaar loopt. Het maakt niet uit wat 
of wie je bent. Carnaval is voor ie-
dereen.”

Hoe bevalt het leven als prins en 
adjudant?
Prins Frans: “Het leven als prins 
bevalt prima. Iedereen vraagt aan 
je: ‘Je hebt het zeker wel erg druk 
nu? Je bent zeker elke week op 
pad vanaf de onthulling?’ Dat valt 
allemaal reuze mee. Ik geniet ie-
dere minuut dat ik in dat pak sta!  
Wat me ook opvalt is dat de Stich-
ting Papgat en Raad van 11 een 
echte geoliede machine en hechte 
club is. Het meest genoten heb ik 
nog van de Prinsenzittingen. Wat 
een hoog niveau! En dan natuur-
lijk afgelopen zaterdag, waar ons 
clubke Den Egelantier in samen-
werking met de Bloasplekkers de 

Blercup hebben gewonnen. Dit 
was ons ultieme doel van dit jaar, 
omdat we met ‘unne heikneuter’ 
een weddenschap hadden lopen. 
Die zei dat wij deze nooit zouden 
kunnen winnen. Maar, beste Jonk-
heer van de Sloef, een titel koop je 
niet, een titel win je!
Adjudant Hans: “Vorstelijk! We 
werden als prins en adjudant met-
een opgenomen door de Raad en 
de Stichting. Dat is echt heel mooi. 
De raad is een geoliede machine. 
Daar is nu iemand uit weggevallen 
helaas. Omdat ik ooit in de raad 
heb gezeten, kan ik mezelf nu nut-
tig maken. Ik ben dus blij dat ik nu 
adjudant ben.”

Wat verwachten jullie van de ko-
mende carnaval?
Prins Frans: “De komende carna-
val wordt er in ieder geval voor ons 
een om nooit te vergeten, simpel-
weg omdat je maar een keer prins 
wordt. Ik denk dat het een hele 
mooie, drukke, fantastische aan-
gelegenheid wordt.
Adjudant Frans: “ik verwacht 
vooral een hele mooie optocht. 
Door het koude weer hebben de 
mensen veel tijd om aan de wagen 
te werken. Hopelijk hebben we dit 
weer ook tijdens carnaval!”

Wat maakt Papgat bijzonder?
Prins Frans: “De onderlinge ver-
standhouding tussen de diverse 
carnavalsverenigingen. Dat maakt 
Papgat bijzonder. Maar ook  hoe 
alles geregeld is. Ik noem maar de 
Borrelbus , dat hebben ze nergens 
anders .
Adjudant Hans: “Het aantal car-
navalsvierders per vierkante meter 
is volgens mij nergens zo hoog als 

hier in Rooi. Er zijn zoveel clubs en 
kapellen. Dat is ongelofelijk. Het 
leeft hier heel intens.”

Wat wil je met de inwoners van 
Papgat delen?
Prins Frans: “Een speciale gedach-
te die ik met de lezers wil delen is 
die ook in onze proclamatie staat.
Een lach en een traan liggen dicht 
bij elkaar! We hebben deze week 
onze goede vriend en voorzitter 
van de PK commissie en lid van 
de Raad van 11, Theo Strijbos ver-
loren. Kapot zijn we ervan! Maar 
Theo en ook zijn vrouw Anita heb-
ben ons met klem gevraagd om 
van de carnaval een feest te ma-

ken.
We hebben met zijn allen gezegd: 
DA GAAN WE DOEN, VUR UT 
KOPPEL, MAR OK VUR THEO & 
ANITA  
Adjudant Hans: “Een blad bier en 
de volgende gedachte: ‘de ouw en 
zieke of mense mi un beperking zul-
le we nie vurbe schiete, mar laote 
we lekker mi ons mee geniete.

Nog anderhalve week en dan barst het feestgedruis weer los in Papgatland. Prins Frans Pap d’n derde en zijn 
adjudant Hans uit Nijnsel hebben al een mooi voortraject beleefd. De carnaval moet de kers op taart worden. 
Voor dat straks iedereen de prins en zijn adjudant tegen komt in de kroeg of op straat is het wel fijn om te 
weten wie het zijn. Daarom een voorstelronde! 

“DAT wAREN TiJDEN wAAR wE vAAK AAN 
TERUGDENKEN EN wAAR DE JONGEREN vAN 
NU ALLEEN MAAR JALOERS OP KUNNEN ZiJN.”



Woensdag 8 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe10 Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS
Procedures
Ter inzage en informatie

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

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

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswij-
zen indienen.  U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het 
ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men 
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze 
en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. 
Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het besluit. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen  Omschrijving
Jekschotseweg en 
Weievenseweg ong. -  31-01-2012 Kappen van 340 bomen.
Villenbraken 15  5492 ND  25-01-2012 Veranderen rundveebedrijf
Schout van Peellandlaan 3 5492 HC  26-01-2012 Kappen 1 denneboom
Broekdijk 11  5492 TV  30-01-2012 Kappen 1 kastanjeboom
Hoogstraat 41  5492 VV  31-01-2012 Kappen 25 populieren
Grote Beurs 6  5491 XG  31-01-2012 Kappen 3 populieren
Rozenstraat 1 a  5492 HN  26-01-2012 Plaatsen dakkapel
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Jekschotseweg en 
Weievenseweg ong. -  31-01-2012 Kappen van 340 bomen onder voorwaarde van herplant.
Boskantseweg 61  5492 VA  02-02-2012 Bouwen dakkapel
Bikkelkampen 20  5491 RE  02-02-2012 Bouwen machineloods met garage
Dijksteegje 32  5491 TN  02-02-2012 Plaatsen prieel
Pearl S. Buckstraat 3 5491 DG  02-02-2012 Herinrichten bedrijfspand
Valstraat thv nummer 8 -  02-02-2012 Kappen van 1 els
Oostelijke Randweg 2 5492 HZ  06-02-2012 Bouwen varkensstallen, voedersilo’s,    
       luchtkanalen en luchtwassers
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Dommelpark 3 5492 DD  06-02-2012  Brandveilig gebruik kinderdagverblijf
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Besluit verdaging Huisvestingsvergunning
Adres   Postcode  Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Ollandseweg 172/172a 5491 XC  02-04-2012   Huisvesting arbeidsmigranten
Biezenweg 7  5491 SH  28-03-2012   Kamerverhuur
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Binnengekomen aanvragen om exploitatievergunning
Adres  Postcode Ingekomen  Omschrijving
Vresselseweg 6 5491 PC 19-01-2012 Aanvraag exploitatievergunning
Borchgrave 1 5492 AT 30-01-2012 Aanvraag exploitatievergunning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende exploitatievergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Laan van Mariëndael 34 5492 GB  07-02-2012  exploitatievergunning
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 31 januari 2012 en met 6 februari 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van de Stichting Lexso voor het organiseren van een solex duurzaamheidsrit en het 5-jarig bestaan van café den Toel, 
van tot 6 tot en met 8 juli, in de Past. Smitsstraat te Olland.
- Van de Stichting Lexso voor het organiseren van een feest in een tent achter café den Toel, tijdens de kermis van 29 
september tot en met 2 oktober 2012, in de Past. Smitsstraat te Olland.
- Van de heer P. Egmond voor het organiseren van het HZR Sapfeest op 31 maart 2012, in de Waterhoef 2 te Sint-Oedenrode.

Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning.
- Van carnavalsvereniging de Heikneuters voor het organiseren van een vlooienmarkt op 25 maart 2012 in en rond za-
lencentrum De Beckart in Nijnsel.

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Cadeaubonnen

Verloren voorwerpen
- Trouwring met inscriptie 19-11-2004

Bekendmaking vaststellen 1e wijziging verordening 
OZB 2012
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken 
bekend: gelet op het bepaalde in de 
Gemeentewet; dat de raad van de ge-
meente Sint-Oedenrode in haar ver-
gadering van 26 januari 2012 heeft 
vastgesteld de 1e wijziging van de ver-
ordening onroerende zaakbelastingen 
2012. 

De 1e wijziging van de verordening on-
roerende zaakbelastingen 2012 treedt 
in werking op de eerste dag na die van 
de bekendmaking en werkt terug tot 1 
januari 2012. De bekendmaking heeft 

plaatsgevonden door opneming van 
de besluiten op 8 februari 2012 in de 
verzameling besluiten/verordeningen. 
Dit besluit ligt voor u kosteloos ter in-
zage bij Team Financiën. Iedereen kan 
op verzoek tegen betaling van een be-
drag aan leges een afschrift verkrijgen 
van genoemde besluiten.

In de raadsvergadering van 15 decem-
ber 2011 is de verordening onroerende 
zaakbelastingen 2012 vastgesteld. De 
in deze verordening opgenomen tarie-
ven waren voorlopig omdat de taxa-
tieresultaten van de waardering naar 

de peildatum 1 januari 2011 (waarde 
wordt gebruikt voor het belastingjaar 
2012) nog niet definitief waren. Op 4 
januari 2012 heeft een controle door 
de Waarderingskamer plaatsgevonden. 
Door de Waarderingskamer is een po-
sitief oordeel gegeven over de hertaxa-
tie. Op basis hiervan zijn de definitieve 
tarieven voor het jaar 2012 berekend. 
De definitieve tarieven OZB (1e wijzi-
ging van de verordening) zijn lager dan 
de tarieven zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in de vergadering van 
15 december 2011.

U kunt het 
gemeentenieuws 

ook online lezen op 
www.mooirooi.nl
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Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag februari
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 11 februari
- Nos Jungit Apollo; container op de parkeerplaats 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 gebruikelijke wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden van de Florisstraat, en een gedeelte van 
de Zwembadweg;
- Ouderraad van de Odaschool; container bij de hoofdingang van de Odaschool, 
Laan ten Bogaerde van 10.00 – 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Eerschot; container bij school van 09.00 tot 12.00 uur.

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

Huis aan huis kledinginzameling
Op dinsdag 14 februari (postcodegebied 5491) en donderdag 16 februari 
(postcodegebied 5492) zamelt het Leger des Heils ReShare in de bebouwde 
kommen van de gemeente Sint-Oedenrode huis-aan-huis kleding in. 

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Frontale aanrijding Sint-Oedenrode

Ongeveer tegelijkertijd als op de 
Kremselen, vond op de Sonsweg 
ook een ongeval plaats. Daar 
kwamen 2 auto's frontaal met el-
kaar in aanvaring. Niemand van 

de betrokkenen raakte gewond. 
Ook hier werd een sleepbedrijf 
ingeschakeld om de beschadigde 
voertuigen weg te takelen.

Botsing tussen twee auto’s 
Sint-Oedenrode

Op de Kremselen zijn vanmiddag 
even voor 17.00 uur twee auto's 
met elkaar in botsing gekomen. 
De brandweer was opgeroepen 
omdat er mogelijk sprake zou zijn 
dat er een slachtoffer bekneld 
zou zitten. Dit bleek niet het ge-

val, wel is er een persoon met on-
bekend letsel naar het ziekenhuis 
gebracht. Een bergingsbedrijf 
heeft allebei de voertuigen weg-
gesleept. De gladheid ten gevol-
ge van de gevallen sneeuw zou 
de oorzaak zijn van deze botsing.

144 redde een dier 
Een telefoontje naar 144 (red een 
dier!) heeft zondag waarschijnlijk 
het leven van een paard in een wei-
land aan de Kortestraat gered. Het 
dier lag in de vrieskou plat in de wei 
en kon niet zelfstandig opstaan. 
Een gewaarschuwde medewerker 

van de dierenpolitie alarmeerde 
een dierenarts, die direct de voor 
het dier noodzakelijke medische 
behandeling gaf. De vermoedelijke 
darmproblemen waren het dier 
waarschijnlijk niet fataal geworden, 
de extreme kou mogelijk wel. 

Nieuws

Winterbanden voor de fiets, er zijn mooie oplossingen
Nu we weer te maken krijgen 
met sneeuw, ijzel en gladheid 
ontvangen we regelmatig de 
vraag of er ook winterbanden 
voor de fiets zijn. Veel mensen 
weten het niet, maar ook hier-
voor zijn mooie oplossingen. 
Gek eigenlijk dat het onderwerp 

winterbanden voor de auto een 
jaarlijks terugkerend onderwerp 
is op vele verjaardagen en in 
de media, maar we hier voor de 
fiets vrijwel niets over horen. U 
kunt daarmee zelf zorgen voor 
een veel betere grip op de weg 
en een vervelende valpartij of 

ergere schade aan uw lichaam 
voorkomen.

Bij fietsbanden speelt niet zozeer 
de prestatie van de band bij ho-
gere snelheden een rol, maar de 
grip des te meer. Er zijn een aantal 
banden verkrijgbaar die uw risico 
op een val met ijzel, sneeuw sterk 
kunnen verminderen. Wat ons be-
treft zéker het overwegen waard.

Ook kunt u zelf al veel doen
Een goede tip voor mensen die 
niet willen investeren in speciale 
winterbanden is om uw banden 
wat leeg te laten lopen. Een zach-
tere band helpt al zeer goed om 
meer grip op het wegdek te krij-
gen, ook in winterse omstandig-
heden. Rij daarnaast in een hogere 
versnelling tegen het slippen. Rem 
rustig en tijdig voor een bocht en 
zet het zadel iets lager om sneller 
bij de grond te kunnen wanneer u 
dreigt te vallen.

Bij de nieuwe TopContact Winter II 
werpen we onze totale kennis als lei-
dend producent van winterbanden 
voor auto's, in de weegschaal voor 
de TopContact Winter II fietsband.

Het profiel alleen al overtuigt op-
tisch al van een eindeloze grip. 
Dankzij de profielstructuur biedt 
de TopContact Winter II extra veel 
grip door het speciale profiel wat 
opgebouwd is uit vele kleine la-
mellen dat doorloopt tot aan de 
schouder van de band.

De speciale samenstelling van rub-
ber voor winterse omstandigheden 
is bij deze band de basis voor suc-
ces, afkomstig uit de winterband 
voor de auto. Onder droge om-
standigheden zal de grip gelijk zijn 
vergeleken met de normale Top-
contact of Contact fietsband maar 
onder natte omstandigheden (re-
gen/sneeuw) zal de grip toenemen 
met meer dan 30 % tot 50 %.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

WINTERBEURT 
(beurt+poetsen) 
voor  € 45.-
Bij aankoop van 
winterbanden: 

GRATIS MONTAGE! Gem. verbruik: 1/100 km: 4,5-4,6; km/l 21,7-22,2; CO2: 103-106 gr/km. De rijk uitgeruste Citroën C1 
Selection uitvoering heeft o.a.: centrale deur vergrendeling, airconditioning, stuurbekrachtiging Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. 
verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en na aftrek van eventuele kortingen. De afscheidspremie op de Citroën C1 is geldig 
indien het bouwjaar van de inruilauto ouder is dan 2002. Deze moet minimaal 4 maanden op naam van de koper staan en een geldige 
APK met een duur van minimaal 3 maanden hebben. De actie op de Citroën C1 is alleen geldig op de voorraadmodellen. Totaal voordeel 
kan per versie verschillen. Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 2012 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. 
Vraag naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs-, 
model- en fiscale wijzigingen voorbehouden.

citroën c1 selection
nu vanaf € 3.795

Normaal vanaf  €   9.190
The Winner Is premie  €     600
Afscheidspremie*  €  1.000

nu 50% al vanaf  €  3.795

maximaal 
voorDeel € 3.350
14%  GEEN WEGENBELASTING

betaal De helft 
nu en De anDere 
helft in 2014

U BeTAAlT De ANDere helfT PAS IN 2014

b&b autogroep - alfreD nobelstraat 7 - sint-oeDenroDe - 0413-475911
www.benbautogroep.citroen.nl

advertorial

TV Meierij brengt Carnaval in Papgat bij u thuis  
Samenvatting van de zeer geslaag-
de Prinsenzittingen (duur ca. 1 
uur). Van 17 t.m. 21 febr. dagelijks 
om 10:00 – 16:00 en 22:00 uur.
Rechtstreekse uitzending van de 
Sleuteloverdracht uit het gemeen-
tehuis met interviews.
Op zaterdag 18 febr. van 13:45 tot 
ca. 16:00 uur.
Integrale uitzending van de Carna-
valsoptocht met commentaar door 
Ger van de Wijdeven en Frans 
Sijbers. Van 20 t.m. 24 febr. dage-
lijks om 01:00 – 07:00 – 13:00 en 
19:00 uur.

Extra aandacht voor alcoholmis-
bruik bij jongeren. 
In de week vóór carnaval wordt 
de korte documentaire film “Bezo-
pen?” vertoond.
Van 11 t.m. 17 febr. dagelijks 
02:30 – 05:30 – 08:30 – 11:30 – 
14:30 – 17:30 - 20:30 en 23:30 
uur.

Vaste programma’s.
Vanaf donderdag 9 februari is er 
gedurende 2 weken in Rondje Rooi 
aandacht voor de volgende on-
derwerpen (onder voorbehoud): 
Prinselijk Vermaak repeteert act, 

Expositie Gert v.d. Kaay, Voorlees-
wedstrijd in Mariëndael basisscho-
len groepen 7/8, Harrie v.d. Laar 
stopt na 40 jaar met project Zuster 
Madeleine, Extra service Apotheek 
Markt; 24-uurs loket, Opening 
voormalig raadhuis Markt, onthul-
ling kunstwerk, CV “De Lepkes” 
vieren 44-jarig bestaan, Christ 
Toonen toont scheepsmodellen in 
Odendael, Project Vlagheide krijgt 
steeds meer vorm. Uitzendtijden 
Rondje Rooi 0:00 – 03:00 – 06:00 
– 09:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 
en 21:00 uur.

Nieuws

Uitkomsten tevreden-
heidsonderzoek 2011
Tevredenheid over 
ambulancedienst
Onlangs voerde de Regionale Am-
bulance Voorziening (RAV) Bra-
bant Midden-West-Noord een te-
vredenheidonderzoek uit bij haar 
voornaamste klanten: patiënten 
die een beroep doen op ambulan-
cezorg. Het gaat hierbij om acute 
hulpverlening, eventueel gevolgd 
door ambulancevervoer, maar ook 
om besteld vervoer. In totaal 740 
mensen stuurden de ingevulde vra-
genlijst terug, dit is een respons van 
55%. Uit het onderzoek bleek dat 
98% van de klanten tevreden tot 
zeer tevreden is over de geboden 
hulp door de ambulancedienst. Lees 
verder op: www.mooirooi.nl
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Sint-Oedenrode in schetsen door H.J.B.R. Schotte

Het begon zo’n acht jaar terug uit verveling. Inmiddels omvat het 
oeuvre van Harry Schotte diverse schetsboeken. Eentje daarvan ging 
over Sint-Oedenrode. Van bekende gebouwen als de Knoptoren, het 
gemeentehuis, Henkenshage, tot markante stukjes buitengebied en 
schetsen van het boerenlandleven.
Het was helemaal niet Schotte’s bedoeling om het schetsboek uit te 
geven.
Er kwam een melding: ”Als iemand er iets mee wil doen, houdt hij 
zich aanbevolen.”
Zodoende heeft Henny van Schijndel hierop gereageerd en zijn de 
(kopie)schetsen in zijn verzameling terecht gekomen en deze mo-

gen met goedkeuring worden 
gebruikt.

Dhr. H. Schotte overleed in 
2009.

(ged. uit Eindhovens Dagblad 
16-8-2007.)

Historische beelden
Te koop/Te huur

KAARSEN!!! voor huwelijk, com-
munie doop, uitvaart, jubileum e.a.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
CARNAVAL: laat uw kleding be-
drukken, vanaf € 7,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier 
Nijnsel speelt voor u op 9, 10, 14, 
16, 17 maart. Kaartjes: 
www.klavertjeviernijnsel.nl. 
tel: 473459 of 475396, 
Bakkerij van den Eertwegh
--------------------------------------
CARNAVAL: laat uw kleding be-
drukken, vanaf € 7,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Boerenbruiloft en themakleding 
verhuur.
0413-477050
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie! 
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Pasen en 1e week meivakantie nog 
vrij voor EUR 625,00 per week.
Andere periode’s op aanvraag. 
Tel. 06-53231903
Info@robbescheuten.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
-------------------------------------- 
Te Koop
zwart lederen bankstel
In goede staat! Prijs € 500,-
tel. 0413 - 476807
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------

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

Aangeboden
Nieuw in Sint-Oedenrode: 
‘Rian van Alebeek Fotografie’. 
Per 1 februari met fotostudio. 
Newborn - Baby - Kinderen - 
Groepen - Product 
www.rianvanalebeek.nl 
--------------------------------------
Nieuw in Nijnsel!
Gediplomeerd Provoet Pedicure
Lupinestraat 13
Miryam van Aalst
StudioSilkSkin
0413-475419/06-40506167
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl.

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

Diversen
Toneelvereniging Klavertje Vier 
Nijnsel speelt voor u op 9, 10, 14, 
16, 17 maart. Kaartjes: 
www.klavertjeviernijnsel.nl. 
tel: 473459 of 475396, 
Bakkerij van den Eertwegh
--------------------------------------
Marijke Mohr Diëtist. 
www.mohrdietetiek.nl

Oproep

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

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

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

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

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

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

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

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Evi de Beer uit Olland wint voorleeswedstrijd Rooi

Evi de Beer, leerling van basis-
school Sint-Petrus in Olland, heeft 
de voorleeswedstrijd in Sint-Oe-
denrode gewonnen. Deze vond vo-
rige week woensdag plaats in een 
vol Mariëndael in het kader van de 
Nationale Voorleeswedstrijden die 
in heel Nederland worden gehou-
den. Dit is al jaren een initiatief 
van Stichting Lezen en Sector In-
stituut Openbare Bibliotheek. Evi 
was eerder al kampioen van haar 
school en streed tegen de andere 
winnaars van de verschillende ba-

sisscholen uit Rooi. De Ollandse 
gaat nu door naar de provinciale 
wedstrijd in Goirle, die zeer bin-
nenkort plaats zal vinden.

De voorleeskampioen werd onder-
steund door haar eigen klas die vol 
enthousiasme tekeer ging toen ze 
op het podium verscheen. Ze wer-
den al helemaal gek van trots toen 
ze daadwerkelijk als winnaar werd 
verkozen. Ook de andere scholen 
waren goed vertegenwoordigd en 
ook zij lieten zich zien en horen. 

Spandoeken, versierde T-shirts en 
zo nu en dan een ingestudeerde 
yell. Tijdens het lezen kon je een 
speld horen vallen, maar na iedere 
leesbeurt werd de zaal een verma-
kelijke beestenboel.

De jury was het er unaniem over 
eens dat Evi moest winnen. Vol-
gens de voorzitster van de jury, 
wethouder Jeanne Hendriks, had 
ze een gedurfd en actueel keuze-
fragment ( Het thema was name-
lijk Leukemie), las ze perfect voor 
in een goed tempo en had goed 
contact met de zaal. Daarom viel 
de keuze op haar. De anderen kre-
gen ook een pluim, omdat ze het 
netjes hadden gedaan. Behalve Evi 
lazen ook Joshua Jones (Kiene-
hoef), Bo van Kessel (Sint Antoni-
us van Padua), Mick van Pinxteren 
(Dommelrode), Inge van Heertum 
(Springplank), Myrthe van der Me-
ijden (Fransicusschool), Fleur van 
den Broek (Odaschool) en Lucie 
Groenendaal (Eerschot) voor op 
het grote podium. Professioneel 
verteller Adri Gloudemans uit Ros-
malen fungeerde als presentator. 
Wanneer hij de kans schoon zag, 
vertelde hij een mooi verhaal. Dat 
deed hij op een dusdanig hoog ni-
veau dat de kinderen helemaal op-
gingen in zijn avontuur.

Wil diegene die maandag 6 
febr. tussen 15.15 en 17.15 uur 
mij een deuk heeft bezorgd in 
mijn geparkeerde grijze renault     
28-DS-RN, in een parkeervak op 
Ameroyenhof, zich alsnog mel-
den. B.v.d.
A.van de Biggelaar, 
Valstraat 5, tel. 472955 

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 
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Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)
Tel. 0413 21 28 30

w o n e n  •  s l a p e n
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Volop winterpret in Sint-Oedenrode

Vrijdagmiddag begon het te sneeuwen. Al snel werd de sneeuw geruimd. Inmiddels 
was de schoolbel gegaan en stond de Ollandse jeugd te trappelen van ongeduld om 
die geweldige ijsbaan in bezit te nemen… Eigenlijk toch nog iets te vroeg bleek later. 
Er ontstonden scheuren en er kwamen schotsen op het ijs. Oei, zou dat nog wel goed 
komen? Diezelfde avond stonden de eerste vrijwilligers klaar om te helpen. De ergste 
punten werden van het ijs geschaafd en er werd geneveld met lauw water. Zaterdagoch-
tend bleek de baan toch weer aardig hersteld. Dankzij de vrijwilligers en koning winter  
kon er toch nog genoten worden.
En dat deden ze. Schaatsen, ijshockeyen, sleeën of gewoon glijden en dat allemaal kris-
kras door elkaar. Zaterdagavond werd spontaan een ijshockey competitie op touw gezet. 
Op ’t Hoefijzer, normaal  de eerst aangewezen ijsbaan van Olland, was het een stuk rus-
tiger. Gelukkig maar, want daar was het ijs nog niet echt betrouwbaar, getuige het natte 
pak van een enkele waaghals. 

Opbrengst naar Jeugdcarnaval
Ook op andere plaatsen in Rooi was het dikke pret. Onder andere in park Kienehoef, in Nijn-
sel, op de Heikant en op ijsbaan Henkenshage was het druk. Alle burgers van Sint-Oedenro-
de leken op de schaats te staan. Overal was hard gewerkt om de ijsbanen klaar en sneeuwvrij 
te krijgen. Arnie van der Heijden, Erik Heesakkers en Frank van den Brand staan aan de basis 
van de ijsbaan in Dommelrode. Namens wijkvereniging Dommelrode zorgden zij in samen-
werking met de gemeente en basisschool Dommelrode voor een ijsbaan en een Koek en 
Zopi-tent. Vooral Wim Hulsen zette namens de gemeente zijn beste schaats voor om mee te 
helpen. De opbrengst van de Koek en Zopi-tent gaat naar Stichting Jeugdcarnaval. 

Winterpret

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

Borchmolendijk 1 5492 AJ  Sint-Oedenrode    
Telefoon: 0413 - 420190 Fax: 0413 - 420199

info@vdberk-assurantien.nl
www.vdberk-assurantien.nl

Al uw verzekeringen bij één expert, 
de beste garantie om uw waardevolle bezit te beschermen!

Loop even binnen of neem contact met ons op dan kijken we samen met 
u vrijblijvend naar de beste oplossing voor uw 
verzekeringsvraagstuk

Kossen | Design

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

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE SINT-OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-Installatietechniek
-Badkamers a tot z

-Toilet a tot z
-Vloerverwarming a tot z

-Reparaties
en nog veel meer
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Smullen van Nijnselse optredens tijdens Bonte Avonden in de Beckart

Nu de Prinsenzittingen weer achter de rug 
zijn, staan traditiegetrouw de Bonte Avon-
den van Nijnsel en Olland weer voor de 
deur. Op 10 en 11 februari opent Zalencen-
trum de Beckart haar deuren om het publiek 
een interessant en amusant avondje voor 
te schotelen. Al bijna dertig jaar krijgt de 
organisatie het voor elkaar om een mooi 
programma in elkaar te draaien. Dat is ook 
deze keer gelukt. De lijst van artiesten be-
looft dan ook veel goeds. 

Het idee van de Bonte Avond was destijds 
ontstaan omdat de dorpsbewoners van Nijn-
sel graag een show voor zichzelf wilden. Met 
uitsluitend optredens van Nijnselse groepen. 
Dat is ook ditmaal weer het geval. De gehele 
line-up is van Nijnselse makelij en dat maakt 
de Bonte Avonden extra bijzonder. Natuurlijk 
zijn ook mensen die van buiten het kerkdorp 
komen van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen op één van de twee avonden. 
Tijdens de voorronde van de Bonte Avonden 
werd al duidelijk dat het ook deze keer weer 
smullen wordt. Vorig jaar zat de avond goed 
in elkaar. Het werd een mooie mix van zang, 
dans en klets. Nu komt dat weer tot uiting. 
Tijdens en na de voorrondes kan er nog wat 

geschrapt of aangepast worden. Regisseur 
Peter Botti is daarbij een belangrijke spil. 
Hij heeft verstand van dergelijke optredens, 
leeft op goede voet met de deelnemers en 
geeft ze advies. Ze nemen dat allemaal van 
hem aan en dat komt de show uiteindelijk 
ten goede. Behalve de teksten wordt er ook 
gelet op de aankleding. De totale presentatie 
moet overkomen om het publiek te kunnen 
boeien. De organisatie durft met zekerheid 
te zeggen dat het wederom gelukt is. 

Op het gebied van dans zullen zoals altijd 
de danseresjes van de Kneuterdurskes weer 
voorbij komen. Evenals de Nijnselse meiden 
van Infinity, die vast wel weer een originele 
dans zullen laten zien. De showgardes van 
de Heikneuters en d’n Egelantier hebben 
de laatste weken al hard getraind voor het 
dansmariekesfestijn in De Vriendschap. Tij-
dens de Bonte Avonden zullen ze alvast een 
voorproefje laten zien. Muzikaal gezien is het 
wel duidelijk dat Harmonie Nijnsel van zich 
zal laten horen. Maar ook de blaasmuziek 
van Tiona zal niet ontbreken. Ze hebben al 
mogen proeven tijdens de Prinsenzittingen, 
maar de show in Nijnsel wilde ze absoluut 
niet missen.
Op het gebied van klets is er eigenlijk maar 
één tonpraoter aanwezig. Het is dan wel 
meteen een sterke in de persoon va Gert-Jan 
van de Wijdeven, maar verder zijn het alleen 
maar samenspraken. Vorig jaar stond Frans 
Willems nog in de ton, maar hij schijnt an-
dere verplichtingen te hebben… Samenspra-
ken zijn er wel een aantal. Marga en Nicole 

komen weer langs. Tot plezier van veel men-
sen, want de tranen van afgelopen jaar zijn 
nog niet opgedroogd. De twee kleine man-
nen van Marga en Nicole, Stefan van Acht 
en Daan Voets, durven het ook weer aan om 
een buut te brengen. De twee jongelingen 
gaan vissen en dat brengt mooie avonturen 
met zich mee. Als debutanten kruipen Erik 
van de Ven en Jeroen Kossen de bühne op. 
De twee Nijnselnaren zijn eigenaar van een 
kruidenierszaak in Nijnsel. Knap dat ze het 
aandurven en wellicht een aanzet om de 
komende jaren van de partij te zijn. Zoals 

Ard en Patrick. Zij geven ieder jaar weer het 
voorbeeld en ook nu weer hebben ze goede 
grappen op papier gezet.

Natuurlijk is er nog veel meer te zien. Er komt 
een optreden van Rooise Zooi, de korfbalclub 
met maar liefst 21(!) dames, de altijd sterke 
drie buuven, buurtvereniging Weideven en 
de harmonie met een sketch van hoge kwa-
liteit. Dat wordt weer smullen. Er zijn nog 
kaarten te koop. Voor maar tien euro ben je 
erbij. Kaartverkoop bij bakkerij van den Eert-
wegh of bel Piet van Erp: 0413-472654

Kapellenavond intenser dan ooit
De beurs stond weer bijna ‘bol’, 
afgelopen zaterdagavond. De be-
nedenzaal werd nog net niet uit 
z’n voegen geblazen. Acht kapellen 
streden om de prestigieuze wissel-
beker; de blèrcup. Strijd of niet, ge-
zellig was het er zeker. 

“Na 27 jaar is het nog steeds een 
feest waar je plezier maakt”, aldus 
voorzitter Harry Passier. “Iedereen 
is gelijk. Je heb goede en mindere 
kapellen, maar ze zorgen allemaal 
voor gezelligheid.” Toch was de 
avond intenser dan ooit. Plezier 
en verdriet lag dit keer erg dicht 
bij elkaar. De Raad van elf kampt 
met een zwaar verlies. De voorzit-
ter van de prins keuzecommissie, 
Theo Strijbos, is onlangs overle-
den. “Voor ons valt een belangrijk 
persoon weg”, aldus Ed Steenbak-
kers. De president vindt de binnen-
komst van de Raad bij de Kapel-
lenavond altijd één van de mooiste 
momenten. Dan spelen alle mu-
zikanten tegelijk Willem Papbuik. 
Ed: “Nu volgde daarna die minuut 
van stilte. Je kon een speld horen 
vallen. Even ging de knop om, 
daarna ging het feest weer verder. 
Dat kan hier in Rooi. In gedachten 
van Theo gaan we verder. Hij zou 

zeggen ‘geef wel 
gas, want carna-
val gaat door’.”
En inderdaad 
ging het feest 
weer verder. Niet 
alleen op het po-
dium, maar ook 
daarnaast werd enthousiast mee-
gespeeld. Naast de acht strijders,  
liet ook Samba Rooi van zich ho-
ren en ‘De Rooise Zooi’ promootte 
hun lied ‘Bij de knoptoren gebo-
ren’ geschreven door Rob van 
Goethem. Deze week komen ze 
op radio 538 en komt de CD uit. 
Het bedrag komt ten goede van 
de stichting Side by Side. Fred Ver-
santvoort presenteerde een bijzon-
dere Kapellenavond. Volgend jaar 
viert hij zijn 22-jarig jubileum. Dat 
wordt zijn afscheid. Hij hoopt die 
keer met zijn opvolger samen te 
mogen presenteren. Voor dit jaar 
zit het er weer op. De Bloasplek-
kers verdienden, in samenwerking 
met d’n Egelantier, met recht de 
blèrcup met ‘Fisten in Rooi’.  Als 
tweede volgde ’t Skrothupke met 
‘Bier-bier-bier’ en derde werd 
Johnny T & the half Souls met ‘M’n 
buikske’. Zie de gehele uitslag op 
www.mooirooi.nl. 
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Carnavalsdiscount "SON" 

Wilhelminalaan 11a   
tel: 0499-472515

Carnavalsdiscount "BEST" 

Raadhuisplein 13  
tel: 06-23368347

OPENINGSTIJDEN 
ma 13.00-18.00  di-za  10.00-1800 uur 

Alleen in Best laatste week koopavond van di-vrij tot 20.00 uur
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Voorproefje carnaval in The Joy

Ondanks de kou was het zaterdag 
erg gezellig en druk op de carna-
valsparty van The Joy in Nijnsel. DJ 
Lars en DJ Noud draaiden het dak 

eraf...!! Er werd flink gedanst! Ie-
dereen kwam verkleed binnen. De 
een nog origineler en leuker dan 
de ander. Het was een erg leuk 

voorproefje op carnaval. Dat be-
looft nog veel goeds! De jeugd van 
The Joy weet in ieder geval hoe ze 
een feestje moeten bouwen.

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

 

 

een Bont Gezelschap  

van Nijnselse artiesten 

zal U deze  

avonden vermaken!! 
 

 Zang, Dans, Muziek, 

Grappen en sketches!! 

 

KAARTEN à € 10.00  

VERKRIJGBAAR BIJ  
 

      Bakkerij vd Eertwegh, 

telefonisch bij PIET VAN ERP 

0413-472654 of via de mail 

bonteavond@chello.nl 

      

Carnavalsvereniging de Heikneuters 

Mag ik misschien even betalen?

Je hebt een kop koffie genuttigd in een café 
en voordat je opstaat en wegloopt vraag je 
of je mag betalen. Natuurlijk mag dat! Het is 
zelfs de bedoeling!  Of je zegt: “Ik wil graag 
betalen.”  Maar wie betaalt er nou graag? 
Waarom die omhaal van woorden? Als taal 

alleen over informatie ging, was één woord voldoende: betalen!

Beleefdheid is franje, maar is het ook overbodig? Als je iets van een 
ander nodig hebt, is succes eerder verzekerd wanneer je dat vriendelijk 
vraagt. De groenteboer die de huisvrouw toeblaft: “Blijf van die meloe-
nen af,” wint geen  klanten. Als hij vriendelijk vraagt “Wilt u alstublieft 
een beetje voorzichtig zijn met die meloenen,” heeft hij meer kans om 
ze te verkopen, wat toch de bedoeling is. Want kopen de  klanten niets, 
dan eet de groenteboer droog brood. Klant en koopman spelen een 
spel waarin beleefdheid een aardig woordje meespreekt.
Het grappige is dat in Nederland vrij snel overgegaan wordt op het 
informele ‘jij’ , maar dat bedankjes over en weer hier floreren. Luister 
bijvoorbeeld eens naar de conducteur in de trein. Bij elk gecontroleerd 
kaartje zegt hij ‘dank u wel’, duizenden keren per dag. 

In Spanje doen ze dat precies omgekeerd.  Ze blijven netjes ‘usted’ zeg-
gen, maar worden kribbig als ze voor elk geserveerd kopje koffie een 
dankjewel krijgen.  Ze doen immers gewoon hun werk.
De omstandigheden en de relaties tussen de gesprekspartners bepalen 
voor een deel welke beleefdheidsformules in acht genomen worden. 
Een verzoek kan in het Nederlands op minstens tien manieren geformu-
leerd worden. Van het directe: “Geef me die Quest!” via “Zou je me de 
Quest alsjeblieft even aan kunnen geven?”  tot het indirecte: “Heb je 
de Quest al uit?” of het nog indirectere: “Ligt de Quest daar niet naast 
jouw stoel?”

Dat beleefdheid veel met taal te maken heeft, bewijst de spreekwoor-
delijke Japanse beleefdheid. Het Japans biedt hier weinig vrijheid. Be-
leefdheid zit ingebakken in de vervoeging van het werkwoord, die 
nauwkeurig de status weerspiegelt van degene die wordt aangespro-
ken. Het uitwisselen van visitekaartjes is niet zomaar een Japanse ei-
genaardigheid; het is noodzakelijk om precies uit te vissen welke vorm 
van het werkwoord je moet gebruiken.
Aan het slot van dit stukje zeg ik: “Mag ik u danken voor uw aan-
dacht.” Waarop u dan weer zegt: “Graag gedaan.” Zo hoort dat in 
Nederland.

Mia van Boxtel
Neerlandicus

Vlaamsch Culinair 
Concert met STANZA
Het Roois Kultuur Kontakt beidt 
in samenwerking met “De Vriend-
schap” belangstellenden op zater-
dagavond 3 maart een fantastische 
Vlaamsch Culinair Concert. Onder 
het genot van een heerlijk 3-gangen-
diner uit de Belgische keuken kunt u 
tussen de gangen door genieten van 
een optreden van de succesvolle 
coverband STANZA. Stanza is een 
muziekgroep die muziekprojecten 
maakt. Voor deze avond brengen zij 
hun programma Belgische Helden. 
Volgens Stanza heeft België veel 
meer te bieden dan bourgondische 
maaltijden en heerlijke bieren. België 
is voor hen vooral het land van de 
stille wateren met de diepe gronden. 
Terwijl u geniet van een heerlijke 
maaltijd met wellicht een Belgisch 
biertje brengen de heren van Stanza 
een muzikale bloemlezing uit de bes-
te hedendaagse Belgische liederen.
Kijk voor meer informatie op www.
mooirooi.nl

Dracena op stam   

3 in pot (1,20m hoog) voor maar  €3,99

Blauwe druifjes in zinken bakje 

met 10 bolletjes nu voor    €2,99

SUPERAANBIEDING VAN DE WEEK
Anemonen 

50 stuks voor maar    €1,99

Dinsdag 14 februari VALENTIJN!!!!
Met diverse aanbiedingen
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La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a - 5691 NA Son | 0499 474 087
Maandag Gesloten | www.ladolcevita-son.nl

Photos & Design stainmotion.com

Iedere Dinsdag, Woensdag, 
Donderdag en Zondag in 
Februari en Maart een 

driegangen keuzemenu voor 
€29,50!

Hoe verras je je liefje tijdens Valentijn??
Nog een paar dagen en het is weer Valentijn. Je hebt nog voldoende tijd om iets origineels te 
bedenken voor je liefje. Hoewel de dag der liefde eigenlijk is begonnen om je geheime liefde 
te verrassen, wil DeMooiRooiKrant wat tips geven om de liefde van je leven te laten zien dat 
je van hem/haar houdt.  Wat is de liefde toch mooi, maar wat is het soms toch lastig om ro-
mantisch te zijn. Toch bestaat het wel, romantiek aan de Dommel. Lees hieronder maar eens. 
Misschien steek je er wat van op. 

Hoe verras je de vrouw?
- Stuur een mooie kaart, met een mooie gedachte
Het klinkt heel saai en oubollig, maar koop eens een mooie kaart en verras je vriendin daarmee. 
Zet er dan wel een mooi gedicht of lieve boodschap op, want anders kom je er wel heel gemak-
kelijk vanaf. Woorden kunnen een hartje laten smelten. Probeer het maar eens. Doe je ogen 
dicht, denk aan je schatje en zet het op papier. Zij zal het zeer kunnen waarderen.

- Streel de zintuigen
Verras je lief in een warme en ontspannen ruimte. Zorg voor een rustige sfeer. Laat haar rui-
ken, zien, voelen en proeven. Geblinddoekt maakt de zaak nog wat intenser, maar die keuze is 
geheel aan jullie zelf. Zet mooie muziek op, lees wat dichtregels, steek de kaarsen aan en zorg 
voor een heerlijke geur in de kamer en lekkere hapjes. Af en toe een kleine massage tussen-
door en de avond kan niet meer stuk. Mocht je twijfelen aan welke muziek je wilt draaien? 
Pak dan ‘jullie’ nummer. Samen herinneringen ophalen zal de liefde alleen maar doen groeien.

- Maak een afspraakje
Ook al hebben jullie al even een relatie. Het beleven van een date blijft spannend. Nodig je 
schat eens uit voor een afspraakje. Doe dat wel op een originele manier. Leg eens een roos klaar 
met daaraan een kaartje waarop je hem of haar uitnodigt voor een heerlijk etentje in één van 
de Rooise restaurants of misschien wel bij je thuis. Maak jezelf mooi, doe een lekker luchtje op 
en de rest gaat vanzelf…

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

VALENTIJN TIP:
Geurlampen van Ashleigh & Burwood, 

volop keus in model en geuren.

speciaal voor Valentijn GRATIS 
Massage Bar of Lazy lavendel Brulee 

van Bomb cosmetics. 

Ook voor een mooi Valentijn boeket 
kunt u bij ons terecht!
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Hertog Hendrikstraat 6  |  5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 474392  |  www.brasseriedebeleving.nl

Ontvangst met glaasje bubbels
Love birds

Salade van boerderij-eend met sinaasappeldressing
Cupido

Gebakken gamba’s geserveerd met een soya-sesamsaus 
en gefrituurde groenten

Hartenbreker
Een frisse, hartstochtelijke spoom

Romeo en Julia
Liefdesromance van diamanthaas met truffelsaus en 

speenvarken koteletjes met een honingzoete mosterdsaus
Liefde is …………

Samen een heerlijk Valentijn dessert eten

€ 40,-

De Pastorie organiseert voor U 
een speciale en sfeervolle Valentijn avond op:

   U bent welkom vanaf: 18.00 uur
Wij zullen U ontvangen met een heerlijk glaasje prosecco 

en vervolgens kunt   U genieten van een avondvullend:

 “5 gangen verrassingsmenu”
Prijs: € 32.50 p.p.

(inclusief glaasje prosecco bij binnenkomst )
Reserveer tijdig 0413471370 of info@pastorie.nl

* Uiteraard is het ook mogelijk gewoon van de kaart te bestellen.

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE | 0413 870049
INFO@MARIJKE-WELTEN.EU

Be my Valentine

10% 
korting 
op tafellinnen 

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15 5492 AJ Sint-Oedenrode
tel. 0413-471431 - www.bij-jet.com

Hoe verras je de man?
- Een smsje….
Stuur tijdens Valentijn overdag eens een spannend berichtje naar je vlam. Wanneer hij 
tijdens het werk verrast wordt met jouw speelse gedachten, kan hij niet wachten tot 
het avond is. Laat je fantasie de vrije loop, het is tenslotte maar eens per jaar Valentijn.
 
- De liefde van een man gaat door de vingers
Mannen vinden het heerlijk om gemasseerd te worden. Valentijn is een ideaal moment 
om hem eens te verwennen. Zorg voor een goed opgewarmde kamer, zet een zwoel 
muziekje op en de meest stoere man zal week worden. Zorg voor warme massageolie 
en warme handdoeken om de delen netjes af te dekken waar je niet komt. De meeste 
mannen vinden het heerlijk als je uitgebreid en stevig hun rug, nek, schouders en bil-
len masseert. Neem tot slot de benen en de voeten mee en pak hem daarna lekker in 
de warme handdoeken. Ook een hoofdmassage behoort tot de mogelijkheden. Doe 
het niet te hard en praat maar niet teveel. Dat kan de rust verstoren. Als je dan toch 
wat zegt, fluister dan lieve woordjes…. 

- Wat zou je willen wensen?
Onder het masseren of onder het genot van een heerlijk diner vraag je hem om met 
zijn ogen dicht een wens te bedenken. Dat mag van alles zijn, dus het hoeft niet per 
se op seksgebied te zijn. Hij mag het tegen je zeggen, maar opschrijven kan ook. Laat 
elkaars wensen in vervulling gaan, dat is het geheim.

grote keus in:
 

boeketten - planten
bloemstukjes - orchideeën 

voorjaarsbolletjes
en opgemaakt glaswerk

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl
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Informatieavond met debat over Geluid en Politiek 
De Tweede Kamer fractie van de 
SP organiseert in samenwerking 
met de SP – afdeling Eindhoven 
een informatieavond met moge-
lijkheid tot debat over het thema 
Geluid en Politiek. De avond 
gaat over de productie van la-
waai, vooral weg- en raillawaai 
en daarnaast vliegtuiglawaai, de 
medische gevolgen daarvan, hoe 
dit lawaai te meten en over de 
recente wettelijke veranderingen 
in de Wet Geluidshinder en de 
gevolgen daarvan, o.a. voor de 
ruimtelijke ordening.

De avond vindt plaats op maan-
dag 13 februari om 19.30 uur In 
de Eindhovense raadszaal. Als 
sprekers zullen optreden: Dhr. Ron 
Maas over het meten van geluid in 
relatie tot eventuele normen.

(Dhr. Maas is medewerker van Ge-
luidsnet BV). Dhr. Fred Wouden-
berg over de medische gevolgen 
van geluid. (Dhr. Woudenberg is 
arts bij de Amsterdamse GGD). 
Dhr. Paulus Jansen over de nieu-
we wet Swung-1, over de nieuwe 
handhavingsmethode langs rijks-
wegen en spoorwegen en over ge-
luidskaarten en actieplannen. (Dhr. 
Jansen is Tweede Kamerlid voor 
de SP). Dhr. Renz van Luxemburg 
over de productie en overdracht 
van verkeersgeluid en de moge-
lijkheden om daarmee om te gaan. 
Dhr. Van Luxemburg is professor 
Bouwkunde aan de TUE, met als 
specialisatie Akoestiek.

Hierna zal er een forum zijn, waar-
in het mogelijk is om vragen te 
stellen en met de sprekers in debat 

te gaan. Na afloop is het mogelijk 
om een afspraak te maken om in-
dividuele situaties verder uit te die-
pen. De avond wordt geleid door 
ex-wethouder Hans-Martin Don. 
De avond is gratis toegankelijk.

De avond richt zich inhoudelijk op 
een breed publiek. Het onderwerp 
heeft natuur-wetenschappelijke en 
politieke kanten, maar natuurwe-
tenschappelijke kennis is zeker niet 
vereist.
Raads- en Collegeleden, buurtco-
mités, gezondheidswerkers, en alle 
andere in het thema geïnteresseer-
de personen worden van harte voor 
de avond uitgenodigd. Voor nader 
contact kan men terecht bij Bernard 
Gerard, medewerker Tweede Ka-
merfractie, op 040-2454879 of op 
bjmgerard@gmail.com.

BTE-Telecom overgenomen door LannetIT
Automatiseerder Lannet IT heeft 
per 1 februari telecombedrijf 
BTE-Telecom uit Sint-Oedenrode 
overgenomen. Met de overname 
breidt Lannet haar dienstenpakket 
uit op het gebied van telecom en 
bekabeling. De overname is het 
directe gevolg van de vraag vanuit 
klanten om telecom toe te voegen 
aan het dienstenpakket. 

Hans van Berkel, directeur van 
Lannet: “De trend dat telefonie 
steeds meer geïntegreerd wordt 
binnen de netwerkinfrastructuur 
zorgt ervoor dat kennis op dit vak-
gebied van essentieel belang is. 
Ook vragen veel van onze klanten 
hoe zij kunnen besparen op bel-
kosten. We boden al Voice over 
IP oplossingen van 3CX, maar we 
kregen ook veel vragen over be-
staande telefooncentrales. Met de 
overname van BTE-Telecom heb-
ben we ook de expertise in huis 
om telefooncentrales van Siemens 
en Panasonic te installeren en te 
onderhouden. Dankzij deze over-
name zijn we nu een volwaardige 
telecompartner voor onze klanten 
en kunnen we voor iedere situatie 
een passende oplossing bieden!” 

De activiteiten van BTE worden 
volledig opgenomen binnen de 
organisatie van Lannet IT. Van Ber-
kel: “Onze klanten zijn van ons 
gewend dat wij professioneel en 
transparant werken. We maken 
heldere afspraken en de klant krijgt 
alleen een factuur voor de diensten 
die hij daadwerkelijk afneemt. Zo 
werken wij bijvoorbeeld niet met 
maandelijkse onderhoudscontrac-
ten. Vanaf nu kunnen wij ook op 
telecom gebied onze klanten op de 
Lannet-manier helpen.” 

Henri Biemans, eigenaar van BTE, 
is verheugd met de overname: 
“BTE krijgt er met de overname 
heel veel nieuwe gespecialiseerde 
collega’s bij, waarmee expertise 
gedeeld kan worden en we samen 
verder kunnen groeien.” Ook klan-
ten van BTE reageren positief op de 
overname. Biemans: “Zij zien dat 
de continuïteit en expertise met de 
overname gewaarborgd blijft. Dat 
is voor onze lange termijn relatie 
natuurlijk erg belangrijk.” 

Over BTE-Telecom 
BTE is een jong en dynamisch be-
drijf voor telecom en elektrotech-
niek, gevestigd in Sint-Oedenrode. 
Dankzij expertise op het gebied 
van telefonie, datanetwerken, 
elektrotechniek en mobiele com-
municatie verzorgt BTE-Telecom 
professionele totaaloplossingen 
voor nieuwe of bestaande com-
municatie platformen.

advertorial

solliciteer direct!  www.csu.nl/4203

‘CSU. Daar blijf je bij.’ cleaning services‘Daar blijf je bij.’

Een baan die past bij jouw agenda?                                                  

Ik werk bij CSU, een van de grootste schoonmaak organisaties van Nederland. 

Ik heb leuke collega’s, een fijne werksfeer en kan mijn baan prima 

combineren met mijn gezin. Als medewerker profiteer ik van allerlei extra’s, 

zoals korting op verzekeringen en deel ik mee in de winst. CSU is niet 

voor niets een van de beste werkgevers van Nederland.    

En jij? Word jij een van onze enthousiaste uitblinkers? De werktijden zijn van 

maandag t/m donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Solliciteer direct online 

of bel 0413 - 285 111.

Schoonmaakmedewerker m/v 
St. Oedenrode

Jij?

Ik!

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

PERSONEEL

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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extra tegoed

10 %

...even naar PrimeraAanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 6 februari t/m 19 februari 2012, 
of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

·  Kies uit meer dan 2.000 hotels & 550 bungalowparken 
in binnen- en buitenland;

·  Voor ieder wat wils: van hippe tot culinaire hotels,  
van knusse tot kasteel hotels; en van parken met veel 
faciliteiten tot intieme parken;

·  Variabel op te waarderen van €15,- tot € 150,-;
·  Nu 10% extra tegoed bovenop je aankoopbedrag.

Verras je Valentijn met een  
   romantisch weekendje weg!

Scan de QR code voor 
de Primera winkel 
bij jou in de buurt!

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41

5492 AT Sint-Oedenrode

Borchgrave 39 - Sint-Oedenrode - 0413-471222

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

Een Valentijnsgroet
 
Een hart met “eat me”…
koekje van 
eigen hartverwarmend deeg 
van theatergroep Oeck.
 
Alice in Wonderland,
toneel vol verrassingen.
Kom en “eet” mee
op 2 en 3 juni,
buitenpodium Mariëndael.
Het wordt buiten…gewoon
dus heel bijzonder.
 

Alice in Wonderland,
wereld vol
fantasierijke ernst.

Kom, zie en proef!
Een oproep 
uit het hart gegrepen.
Oeck zal uw hart stelen!
Een hart vol geheimen
zal zich ontsluiten…
 
Valentijn

"De Hoedenmaker uit Alice in wonderland met een valentijnshart" Heuvel 15a | 5492 AC Sint-Oedenrode | tel: 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838
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Studenten naar Ghana om plaatselijke bevolking te helpen

Steeds meer studenten kiezen er 
voor om een stageperiode in het 
buitenland af te werken. Ook deze 
zes jongeren hadden daar wel oren 
naar. Niek: “Dit was een georgani-
seerd project waar we ons voor in 
konden schrijven. Ik wilde sowieso 
naar Afrika, dat was mijn wens. 
Normaal moeten studenten zelf 
een stageplek en een slaapplaats 
regelen, maar in dit geval was dat 
al gebeurd. We slapen er in kleine 
huisjes en we zullen worden opge-
vangen door een contactpersoon.” 
De eerste dag zullen de studenten 
Verzorging een spoedcursus Gha-
na krijgen. Een vervolg op uitleg 
die ze al in Nederland kregen. Wat 
is het voor land? Wat zijn de ge-
bruiken? Daarna gaan ze aan de 
slag. In de stad zelf, maar vooral 
ook in het grote gebied eromheen.

“We gaan onder begeleiding bij 
allerlei dorpjes langs in het kader 
van vaccinatieprogramma’s”, aldus 
Niek. “We gaan de mensen inenten 
tegen bepaalde ziektes. Het zijn de 
basisvaccinaties die wij al bij de ge-
boorte krijgen. Daarnaast proberen 

we ze te helpen met allerlei proble-
men. Mensen snappen daar niet 
dat je in bepaalde gevallen naar het 
ziekenhuis moet. Of de middelen 
ontbreken gewoonweg om er heen 
te gaan. Daarom zetten we ons in 
om bijvoorbeeld wonden te verzor-
gen en zieke mensen te helpen. Ex-
treme gevallen sturen we door naar 
een arts. De dorpen weten al dat 
we komen. Ik ben erg benieuwd 
wat we er aan gaan treffen.” Naast 
het verzorgen van Ghanezen gaan 
de leerlingen ook voorlichting ge-
ven in dorpen en op scholen. Denk 
daarbij aan onderwerpen als aids, 
malaria en hygiëne. Tijdens deze 
gastlessen proberen ze de bevol-
king zoveel mogelijk bij te brengen.

Iedere student is nu zelf bezig met 
geld in te zamelen om het project 
te ondersteunen. Van de centen 
willen ze daar ter plekke, in de 
grote stad, producten kopen die 
ze meteen ten voordele van de be-
volking in kunnen zetten. “Denk 
daarbij aan naalden, infusen, cou-
veuses en andere producten die 
ze in een ziekenhuis of artsenpost 

goed kunnen gebruiken. Je schijnt 
dat daar te kunnen kopen, dus ook 
voor de economie daar is het gun-
stig. Bekenden, familieleden en 
bedrijven hebben al wat geld ge-
stort. Van al dat geld kunnen we 
straks enorm veel mensen helpen. 
Daarom roep ik iedereen op om 

een geldbedrag te storten op re-
keningnummer 656859091 t.n.v. 
Ghanagroep 2012. Het wordt ze-
ker goed besteed. Dat zul je straks 
in mijn reisverslag kunnen lezen”, 
roept Niek enthousiast.

Niek heeft een website geopend, 

waarop iedereen hem kan volgen. 
Houd de komende tijd dus 
www.niek-jansen.com in de ga-
ten!! 

Volgende week weer nieuws over 
de Ghanagangers.

Niek Jansen en Ilse Kronenburg uit Sint-Oedenrode volgen in Eindhoven 
een vierjarige opleiding Verpleegkunde. Voor het eindproject vertrekken 
ze, samen met nog vier andere studenten, op 11 maart naar Ghana, naar 
Anfuega om precies te zijn. Ze gaan er niet heen om vakantie te vieren. 
Integendeel, ze trekken er 3,5 maand voor uit om de plaatselijke bevol-
king te helpen. Een klus waar ze stuk voor stuk enorm naar uitkijken. 

La Sonnerie introduceert Belle Fraiche: 
verantwoord genieten
Begin 2012 presenteert la Son-
nerie een speciale menukaart met 
smaakvolle en verantwoorde ge-
rechten onder de naam Belle Fraî-
che. Deze kaart bevat culinaire ge-
rechten voor gasten die gezonde 
voeding belangrijk vinden, maar 
die ook willen genieten van lek-
ker eten. Belle Fraîche gaat in op 
de groeiende behoefte om, op een 
gemakkelijke en snelle manier, 
gezond en lekker te kunnen eten. 
 
De uitgebalanceerde Belle Fraîche 

maaltijden passen binnen een ge-
zond voedingspatroon en zijn vak-
kundig samengesteld. Eerlijke en ge-
zonde ingrediënten zoals duurzaam 
gevangen vis, vlees, verse groenten 
en kruiden, worden met aandacht 
en zorg gecombineerd tot een 
smaakvol geheel. De verantwoorde 
samenstelling wordt zorgvuldig be-
waakt door diëtiste Joyce Coumans 
van diëtistenpraktijk Foodles uit Son 
en Breugel. De ervaren topkok van 
La Sonnerie, Hans van de Loo, staat 
garant voor een heerlijke maaltijd 

met behoud van de originele smaak 
van de ingrediënten. 

Omdat mensen door hun drukke 
bestaan of voor het gemak steeds 
vaker voor een kant-en-klaar maal-
tijd of afhaalmaaltijd kiezen, wil La 
Sonnerie "Belle Fraîche" later dit jaar 
ook beschikbaar maken voor thuis.  

advertorial

Lentemandje vlechten met de Jeugdnatuurwacht
Op zaterdag 11 februari heeft de 
Jeugdnatuurwacht “De Populier” 
uit Sint-Oedenrode een bijzonde-
re morgen. Ze gaan onder leiding 
van Jos van Aarle een mooi werk-
stuk vlechten met wilgentenen, 
een lentemandje. 

Jos is al vele jaren bezig om met 
diverse wilgensoorten mooie ge-

bruiksvoorwerpen te vlechten. Nu 
komt hij de kinderen uitleggen en 
demonstreren hoe zoiets gevlochten 
moet worden en daarna kunnen de 
kinderen proberen om zelf een leuk 
vlechtwerk te maken. 
Het wilgenhout wat hiervoor nodig 
is brengt Jos zelf mee. Een deel van 
de wilgentenen stond op het veldje 
in de “Natuur Weij” van de Jeugd-

natuurwacht langs de Zuidelijke 
randweg. Op deze manier wordt 
onze wei nog gebruikt om van eigen 
geteelde wilg een klein werkstuk te 
maken. Samenkomst van de kinde-
ren is om 9.15 uur in het Cultureel 
Centrum Mariendael, gelegen aan 
de Laan van Henkeshage 2. Voor 
verder informatie en afmelden bij: 
Hein 476029 of Tejo 477636.

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 gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

ExclusiEf voor u!

verzekeringen - Hypotheken - financieringen
sNs regio Bank - Makelaardij

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

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

www.vkgroep.nl beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Adverteren tegen 

zeer scherpe prijzen.  

DeMooiRooiKrant 
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Kunstenares Ellen voets 25 jaar in het vak

”I could paint before I could walk”

Dit jaar zit de professionele kun-
stenares precies vijfentwintig jaar 
in het vak, wat haar onlangs een 
grote jubileumexpositie opleverde 
van meer dan 40 schilderijen bij 
Holland Art Gallery. De geboren 
Rooise is er voor in de wieg gelegd. 
Ellen woont  al jaren in Deurne en 
heeft daar haar eigen atelier, maar 
aangezien haar ouders en familiele-
den in Sint-Oedenrode wonen rijdt 
ze nog met regelmaat richting Rooi. 
Eigenlijk is het weer eens tijd  om 
haar geboortedorp te exposeren. 
Ze loopt met het idee tijdelijk in een 
leegstaand pand in Rooi te gaan 
werken en  tegelijk exposeren, 
eventjes terug naar de ‘roots’.  Dus 
als iemand nog een plekje weet…

De schilderijen van Ellen zijn dui-
delijk te herkennen. Toch zocht 
ze aan het begin van haar carrière 
naar een eigen stijl. Ellen: “In de 
eerste vier jaar schilderde ik alles. 
Realistische kunst en veel portret-
ten. Het ging vrijwel altijd goed. 
Toch besefte ik dat ik voor één on-
derdeel moest kiezen. Ik koos toen 
voor het onderwerp dieren. Om-
dat het iets levends is. In dieren-
tuinen ben ik gaan schetsen. Pas 
toen ik in Afrika op vakantie ben 
geweest, was ik verkocht.”
Ellen staat er om bekend dat ze die-
ren op een bijzondere wijze tot le-
ven kan laten komen op het doek. 
Haar werk is dan ook zo herken-
baar dat je bij haar kunst zeer zeker 

kunt spreken van ‘een echte Voets’. 
Olifanten, tijgers, nijlpaarden of gi-
raffen, maar ook groepen rennende 
wilde paarden, soms met mensen 
gecombineerd. Ze intrigeren haar. 
“Inmiddels ben ik zo’n tien keer 
naar Afrika of India geweest om de 
dieren te gaan bekijken”, spreekt 
Ellen. “Vooral de safari’s waren het 
mooist.  Botswana is me het meest 
bijgebleven. Het ineens opduiken 
van dieren die je niet verwacht, is 
werkelijk prachtig. De olifant vind 
ik het mooiste dier. Het dier straalt 
zo veel emotie en bescherming 
uit, geweldig! Olifanten zijn ook 
heerlijk om  te schilderen. Ze ge-
ven veel contrast en het spel met 
die verschillende contrasten geeft 

mooie composities.” Je zou kun-
nen zeggen dat mensen het onder-
werp beu gaan worden. Altijd maar 
weer die kuddes, altijd maar weer 
die paarden. Maar het gaat er niet 
om wat je schildert maar hóe je het 
schildert. Op een of andere manier 
blijft het werk van Ellen je boeien. 
Het blijft je aantrekken. De zoek-
tocht naar wat zie ik in een schilde-
rij? Plotseling zie je het. 
Hoe haar geest haar handen aan-
stuurt om gedachten op het doek 
te krijgen, blijft een raadsel. “Het 
ontstaat gewoon”, zegt Ellen. Dat 
is moeilijk te begrijpen. Ze kan iets 
van dichtbij maken, wat wij pas 
van veraf kunnen ontcijferen. Hoe 
ze technisch te werk gaat is beter te 
onderbouwen. Ellen heeft door de 
jaren heen een geheel eigen ma-
nier van werken ontplooit. De kun-
stenares werkt namelijk uitsluitend 
met een paletmes. “Ik zat eens vast 
in figuratie en pakte toen het mes. 
Dat opende een nieuwe wereld. Ik 
leerde mezelf een bepaalde tech-
niek aan die je niet zomaar onder 
de knie krijgt. Zo weet ik precies 
hoeveel druk ik op het mes moet 
zetten om een bepaald effect te 

krijgen”, legt Ellen uit. Een geheim 
van de smid dat ze tot op zekere 
hoogte best met anderen wil delen. 
Dat ze met een paletmes werkt is 
volgens Ellen niet zo onderschei-
dend. “Dat doen wel meer men-
sen”, zegt ze. “Maar niemand 
werkt met 100% olieverf. Bij één 
van mijn galeries  zijn duizen-
den kunstenaars aangesloten en 
ik weet dat ze bijna allemaal een 
onderlaag van acryl hebben. Dat 
weet ik van de galeriehouder die 
in alle ateliers komt. Mijn werken 
zijn puur van olieverf. Het is duur-
der  en het droogt heel moeizaam, 
maar ik kies voor de meest sponta-

ne manier van werken en de beste 
kwaliteit. Datzelfde geldt ook de 
frames. Die zijn bij mij van alumi-
nium. Vroeger waren die nog wel 
eens van hout, maar dan trokken 
de schilderijen soms krom.”
Gezien de kunst die Ellen maakt, moet 
dat regelmatig mooie en dierbare lo-
fuitingen opleveren. “De complimen-
ten zitten in kleine dingen”, merkt ze 
op. “Zo heb ik wel eens klanten die 
me vertelden dat ze al jaren aan het 
sparen waren om een schilderij van 
mij te kopen. Toen ze het uiteinde-
lijk hadden gekocht nodigden ze me 
bij hen thuis uit. De hele familie was 
er, de champagneflessen werden 
ontkurkt en ze vroegen of ik met 
hen op de foto wilde. Zo’n dankbare 
mensen, dat doet veel met je. Ook 
tijdens mijn jubileumexpositie kreeg 
ik  mooie complimenten van liefheb-
bers die al jaren geleden  schilderijen 
van me hadden gekocht, me steeds  
blijven volgen en nog regelmatig mijn 
exposities bezoeken. Een bezoeker 
bedankte me. Hij had tien jaar gele-
den een schilderij gekocht en was er 
nog steeds enorm blij mee. Dat vind 
ik zo mooi”
“Ik ben altijd erg dankbaar ge-

weest voor het feit dat ik dit kan. 
Het schilderen heeft me heel erg 
geholpen in mijn leven. Vooral in 
tijden van tegenslag. Wanneer ie-
mand anders achter de bank zou 
kruipen, kroop ik voor het doek. 
Het is altijd mijn manier van uiten 
geweest, mijn houvast, mijn eigen-
waarde.”
De eerstvolgende expositie van 
Ellen Voets is bij galerie Bonnard 
in Nuenen op 26 februari. Kijk op 
www.ellenvoets.nl voor alle expo-
sitiedata en voor meer informatie 
over haar werk. U kunt er evt. ook  
haar net uitgekomen jubileumdvd 
bestellen.

“iK ZAT vAST iN fiGURATiE EN PAKTE HET 
MES. DAT OPENDE EEN NiEUwE wERELD.”

 ‘Mama said I could cry before I could talk’, zong de wereldberoemde Zweedse band Abba. Ellen Voets hoor-
de het nummer onlangs en het zette haar aan het denken. Er zit namelijk een duidelijke parabel in met haar 
eigen leven. Vanuit de box begon ze al met tekenen en schilderen, in hoeverre je dat zo voor een peuter kunt 
noemen, maar ze was er al mee bezig voor ze kon lopen. Ook exposeerde ze al voor ze haar diploma haalde. 
Kenmerkend voor Ellen Voets. Een eigengereide  kunstenares in de meest positieve zin van het woord.   

WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL 

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

WINTERCOLLECTIE 

TOT 70% 
KORTING

Nieuwe collectie 
is binnen, 

tot 18 februari 
20% korting 
op nieuwe collectie
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MET VOLLE MOND....
Bob 3
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Toen wij ’n weekje gezellig met z’n 
viertjes op “De Dankbaarheid” rond 
het IJsselmeer dobberden, lagen wij 
na de middag in de sluis bij Elburg. 
Er werd slechts om de zoveel tijd ge-
schut, dus hadden we wat gelegen-
heid om aan wal te gaan en ’n beetje 
te struinen, maar veel was er niet te 
beleven. De sluis was groot en kon 
ook heel grote vrachtschepen bergen, 
daarbij vergeleken waren wij met onze 
23 meter maar “’n kleintje”. Toen wij 
in een ongebreidelde kolonne uitvoeren naar open water hielden wij strak 
stuurboord aan om de grote jongens voorbij te laten. Na zo’n tien minuten 
werden Bob en ik in de stuurhut opgeschrikt door een aantal hoornsignalen 
van een  passerende vrachtboot, die vlak langs ons voer. En daar stonden, 
met beteuterde blik en in een poging om boos te kijken, mijn vrouw en 
Henny ’n paar meter hoger dan onze stuurhut op het dek van die zware 
kolos. Die waren dus nog ergens aan wal toen wij wegvoeren, helemaal niet 
meer bij stilgestaan, selectieve aandacht heet zoiets, geloof ik.
’n Andere keer lagen wij in een grote inham, vlakbij het Dolfinarium in 
Harderwijk. Bob had een heel klein plastic zeilbootje aan boord en Bob’s 
zoontje Tommie en ik wilden wel een uurtje rondzeilen, daar op dat grote 
randmeer. We kenden er geen zak van en raakten, ondanks de zwakke 
wind steeds verder van huis. Enigszins wanhopig probeerden we met dat 
ene peddeltje nog ’n beetje 
terrein terug te winnen, maar tevergeefs. Van ver over het water hoorden 
wij de licht spottende uithalen van de vrouwen: “Jut en Ju-hul, er komt 
hulp…..!”  Uiteindelijk heeft Bob die grote aak los moeten gooien om ons 
te gaan halen. Ik bezwoer mezelf een zeilcursus te gaan volgen maar daar 
is uiteindelijk niks van gekomen.
Varen op de ”De Dankbaarheid” schiep vele mogelijkheden, onder andere 
tussen duizenden andere bootjes naar Sail Amsterdam kijken, midden op 
het IJ. Dáár kon geen stalles of loge tegenop. De avond tevoren waren 
wij met acht personen aan boord gegaan in “zijkanaal D” en hadden met 
gastvrouw en gastheer een klein feestje gebouwd. ’s Ochtends tuften we 
in alle vroegte richting Amsterdam – we waren blijkbaar niet de enigen die 
op dat idee waren gekomen – en belandden in de heksenketel die Sail met 
zich meebrengt. Wij vergaapten ons aan de pracht en praal van de vier-
masters en klippers, maar ondertussen was het Bob die op het overbevolk-
te IJ moest zorgen dat we geen averij opliepen, temidden van gammele 
kajuitjes maar ook net zoveel teakhouten yuppensloepen, van die dure….
Aan het eind van de enerverende dag wist hij een prima plek te vinden, 
vlak bij het centrum, en vandaar uit kregen we een rondleiding door de 
hoofdstad, zoals je anders nooit krijgt. Uiteindelijk kwamen we terecht in 
de Jordaan en werden we gezellig teut in de meest authentieke kroegen. 
De volgende avond trakteerden wij Bob en Henny op een diner in Bor-
derwijk, een modern maar voortreffelijk restaurant aan de Noordermarkt 
en destijds vóóraan in de top 100 van “De Lekker”. Het eten was dus “in 
orde” – zoals de Belgen plegen te zeggen als ze bedoelen dat het toch wel 
erg goed is – en iedereen vond wat van zijn gading. Theo bestelde “steak 
tartare” en de chef kwam aan tafel het rauwe stuk vlees tonen waarvan 
dat werd gemaakt. Onze aandacht werd echter enigszins afgeleid door 
een dame aan het tafeltje naast ons. Ze was a. mooi, b. duidelijk verliefd 
op haar tafelgenoot en c. ze droeg een modieus colbert. Totdat één van 
ons zag dat ze er niets onder aan had. Telkens als ze zich voorover boog 
naar haar geliefde, ging haar jasje een beetje open staan en toonde ze 
haar welgevormde, blanke borst. Niet moeilijk te begrijpen dat wij die 
avond regelmatig van plaats wisselden, daar aan die tafel in Borderwijk. 
Stelletje pubers…….
Bob is niet meer, geveld door die kloteziekte. Straatzanger, oorlogs-
kind, loods en kapitein, lieve vriend. Henny zien we nog vaak, gelukkig 
maar………

Steak tartare (4 personen)
5 à 6 ons goede biefstuk
1 sjalot, 1 eetlepel kappertjes, 2 grote augurken zoetzuur
2 eetlepels (citroen)mayonaise, 2 ansovisfilets, bosje peterselie
Paar druppels worchestersaus, peper en zout.
Snijd het vlees in piepkleine dobbelsteentjes (niet malen!). Hak sjalot, 
kappertjes, augurk en peterselie ragfijn en meng samen met wat pe-
per en zout met het vlees. Prak de ansjovis met een vork helemaal fijn 
en meng ook dit door het vlees. Zet ’n uurtje koud weg. Meng vlak 
voor het opdienen met de mayonaise (niet teveel, het mengsel moet 
stevig blijven) en worchestersaus.
Sommige mensen willen graag aan tafel een eidooier in een kuiltje in 
de tartaar geserveerd krijgen.
Dat kan, maar laat dan de mayo weg en voeg iets citroensap toe. 
Serveer met eigengemaakte friet!

Reünie bezoekers Bar-Disco-’t Klumpke

Eind januari 2010 is er een reünie 
geweest van het personeel van 
voormalig “Bar-Disco-’t Klump-
ke” aan de Hertog Hendrikstraat 
14 te Rooi, waar nu Bakker Bek-
kers is gevestigd. Het was er ou-
derwets gezellig en veel herinne-
ringen aan die mooie tijd werden 
opgehaald in het bijzijn van de 
uitbaters van toen, Hans en Riky 
Kersten. 

Witte gij nog en kende gij nog 
……….., ging ’t de gehele tijd. 
Zelfs een quiz was er opgezet om 
al die leuke herinneringen nog 
eens extra luister bij te zetten. Ver-
schillende oud bezoekers van ‘t 
Klumpke zijn dit gebeuren ter ore 
gekomen en reageerden van: “Het 

zou kei skon zijn om een reünie te 
houwe vur degene die er vrüger 
veul kwamen. Ik wit zeker dat er 
veul animo vur is!”. Dit geluid is 
ook vaak te horen als de kroegtij-
gers van het voormalige Klumpke, 
met o.a. de Kermis en Carnaval, 
elkaar tegenkomen.

Een vijftal oud kroegtijgers, Peer 
Bekkers, Jan van Kronenburg, 
Theo van Erp, Harrie Swinkels en 
Henk Kersten, hebben de koppen 
bij elkaar gestoken en het initiatief 
opgepakt om dit te gaan organi-
seren. 

Maar vóór men verder gaat met 
het organiseren ervan, wil men 
eerst peilen in hoeverre en hoeveel 

er belangstelling is voor het hou-
den van deze reünie. Afhankelijk 
hiervan zal men verder gaan met 
het zoeken naar een geschikte lo-
catie, het verder invullen van de 
avond en een definitieve datum 
vaststellen. Later hierover dus 
meer.

Wij willen middels deze publicatie 
een oproep plaatsen aan iedereen 
die vrüger bij ’t Klumpke kwam 
om zich op te geven, teneinde er 
samen weer een ouderwetse ge-
zellige avond van te maken en om 
samen al die mooie herinneringen 
nog eens op te halen van weleer. 
Dit alles wordt luister bijgezet door 
de diskjockeys van én de muziek 
van toen, kortom: “Back to 70’s en 
80’s”. 

Spreek iedereen aan die je kent 
van destijds en of wijs personen op 
deze bijzondere reünie van “Bar-
Disco-’t Klumpke”. Wij kunnen nu 
eenmaal niet iedereen bereiken. 
Derhalve: 
zegt het voort, zegt het voort!!!

Aanmelden, graag vóór 31 maart 
2012, kan op de volgende wijze:
E-mail:
info@reunieklumpke.nl 
Website:
www.reunieklumpke.nl 
Vermeld je naam, e-mailadres, tele-
foonnummer en ‘t aantal personen.

Extra rondleidingen 
expositie 
Jan Ebbenn
Op dit moment exposeert foto-
graaf Jan Ebbenn in Odendael 
met prachtige natuur- en sport-
foto’s. Een paar weken geleden 
werd deze expositie spetterend 
geopend met live muziek en een 
dia presentatie. Ook gaf Jan zelf 
een rondleiding langs de foto’s 
en gaf hij uitleg over het geheel. 
Voor degene die de mogelijkheid 
tot uitleg hebben gemist: ze krij-
gen daarvoor een nieuwe kans. 
Aanstaande maandag om 16.00 
uur, woensdag om 14.00 uur en 
volgende week vrijdag 17 feb. om 
10.00 uur krijgt iedereen de kans 
om nogmaals met Jan een rondje 
langs zijn foto’s te maken. 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

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

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Filmtheater Mariendael
de film: “Children of a lesser god” 

Het verhaal: James Leeds werkt als taalleraar op een 
dovenschool. Hij tracht er Sarah uit haar sociale isolement 

te halen. Aanvankelijk wil Sarah niets te maken hebben 
met James. Ze wil alleen in gebarentaal communiceren. 

Gaandeweg dringt James toch tot haar door.
geregisseerd door Randa Haines

met acteurs: William Hurt, Marlee Matlin en Piper Laurie

Donderdag: 16 februari 2012
Aanvang: 20.15 uur  

Entree Prijs: 5,50 euro inclusief consumptie

vervolg voorpagina

Wovesto en Welzijn Salus verhelderen vragen
Hoe werkt dat, jezelf inschrijven?
Jongeren willen graag weten hoe 
ze zichzelf moeten inschrijven, wat 
dat kost en welke regels daaraan 
verbonden zijn. Ook vragen ze 
zichzelf af hoe lang ze dan nog op 
een woning of appartement moe-
ten wachten. Samen met manager 
Woondiensten van Wovesto, Jan 
de Laat, ontwikkelde Monique een 
voorlichtingsavond over het huren 
van een woning bij Wovesto. 

Vragen en verbazing
Ruim 20 jongeren meldden zich aan 
en nog eens 25 jongeren kwamen 

spontaan naar de voorlichting toe. 
Een goed gevulde zaal dus, met jon-
geren en soms ook hun ouders. Na 
een korte en heldere presentatie was 
er voldoende tijd om vragen stellen. 
Deze gingen vooral over inschrijf-
geld, huurtoeslag en hoe urgentie 
werkt. Jongeren waren verbaasd 
over bijvoorbeeld de wachttijd bij 
urgentie en het maximum inkomen 
dat je van de overheid mag verdie-
nen om in aanmerking te komen 

voor een sociale huurwoning. Ook 
de Slimmer Kopen®-regeling van 
Wovesto, waarmee je een woning 
kunt kopen met korting, prikkelde 
de interesse. 

Je kunt jezelf inschrijven als wo-
ningzoekende wanneer je ouder 
dan 18 jaar bent. Heb je vragen 
over inschrijven bij Wovesto, neem 
dan contact op met Wovesto, via 
0413-476910.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst:
www.rabobank.nl/stos

Ledenbijeenkomst 7 maart 2012

Op woensdag 7 maart organiseren wij een feestelijke 

ledenbijeenkomst. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom 

in ’t Leeuwke in Sint-Oedenrode. Deze avond zetten wij alle 

projecten in het middelpunt, die in 2011 een bijdrage uit ons 

Coöperatief Dividend hebben ontvangen.

Welk project wordt ‘Project van het Jaar’ in 
Sint-Oedenrode? 

Als lid van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel stemt u tijdens 

de bijeenkomst direct op uw favoriet. Samen met al onze leden 

bepaalt ú tijdens deze avond dus de winnaar! 

Stem op uw favoriet tijdens de 
verkiezing ‘Project van het Jaar’!

Rabobank. Een bank met ideeën.

2012: 

Jaar van de 

Coöperatie
Kanshebbers op de titel:

1. Boek met liederen, gedichten en anekdotes van 
    Roemrijk Rooi

2. Vier lichtmasten voor het trainingsveld van de jeugd-
    loopgroep van S.V. Fortuna ’67

3. Aanleg speelplaats op sportpark De Neul door 
    Voetbalclub Rhode

4. Het aanleggen van een natuurlijk bos- en speelterrein 
    door Kiwanis Rooi

5. Opvoering van Theaterstuk Alice in Wonderland door 
    Theatergroep Oeck

6. Aanleg van een Jeu de Boulesbaan voor Odendael

7. Inrichting gezamenlijke ontmoetingsruimte voor 
    starters door Stichting Starterscollectief

Schaatsen voor schoentjes voor weeskinderen in Nepal

Basisschool Nijnsel heeft laten 
zien dat je binnen een paar dagen 
tijd een actie op kunt starten. Vo-
rige week vrijdag werd besloten 
om de schoolkinderen maandag te 
laten schaatsen voor twee goede 
doelen, het Thupten Project Nepal 
en de bouw van de speeltuin in 

Nijnsel door Kiwanis. De glibber- 
en schaatstocht vond uiteraard 
plaats op het pek, naast de school, 
dat door de vrieskou is omgedoopt 
tot ijsbaan. Met een stempelkaart 
reden de kinderen rondjes. Eerder 
haalde ze al geld op bij familie, 
buren, vrienden en kennissen.

Nancy Rovers vertrekt over vier we-
ken met vriendin Angela naar Nepal. 
Daar gaan ze twee weken helpen in 
een weeshuis in Pokhara. Angela is al 
ongeveer tien keer in Nepal geweest. 
Zij heeft twaalf jaar geleden haar 
dochter Fura Yangji geadopteerd uit 
dit land. Mede daardoor is ze een 

mooi project opgestart. Het Thup-
ten Project Nepal. Al jaren bekostigd 
zij (middels donaties), schoolgeld, 
schoolboeken, schooluniformen, 
medische noodzakelijkheden enz, 
voor kinderen in de Solo Kumbu.
Sinds een aantal jaren geeft ze ook 
financiële steun en middelen (o.a. 
een schoolbus) voor een project in 
de Nepalese stad Pokhara. Daar be-
vindt zich een weeshuis met bijna 
honderd kinderen vanaf ongeveer 4 
t/m 14 jaar. In dat weeshuis gaan de 
dames twee weken doorbrengen.

In het voortraject van deze spon-
tane actie gaf Nancy al eens les-
sen in Nijnsel over de Nepalreis. 
Nancy: “De kinderen verdienden 
uitleg, omdat we tenslotte hun 
opgehaalde geld meenemen en 
gaan uitgeven. Als een kind, op 
de basisschool in Nijnsel jarig is, 
stopt hij of zij 0,50 eurocent in de 
spaarpot Elmer. Of beter gezegd, 
een spaarolifant. Er zit al aardig 
wat spaargeld in. En met die eu-
ro’s gaan we in het weeshuis een 
muziekprojectje opzetten. Muziek-
instrumenten kopen we in Kath-
mandu. En in Pokhara gaan we op 
zoek naar een muziekleraar of mu-
ziekjuf. Dus in de toekomst, hoop 

ik, dat de kinderen op hun school, 
naast rekenen en taal, ook muziek-
les gaan krijgen.” Behalve dit zijn 
er nog meer kleine projecten waar 
het geld naar toe gaat.  Een daar-
van is het schoentjesproject, van-
daar ook de naam ‘Schaatsen voor 
schoentjes’.  Onlangs kreeg Nancy 
het bericht vanuit Pokhara, dat bij-
na alle kinderen erg geholpen zijn 
met nieuwe schoenen. “Het lijkt 
me fantastisch om straks met een 
groepje weeskinderen naar een 
schoenverkoper in Nepal te gaan 
om nieuwe schoenen voor ze te 
kopen”, aldus de Nijnselse.

Nancy wil tot slot iedereen bedan-
ken voor de giften. Vooral de kin-
deren voor hun enorme inzet! Wilt 
u ook iets storten voor het goede 
doel? Stichting Thupten Project 
Nepal, ABN-AMRO 513483950

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Renske de Leijer pakt nationale titel op horecavakbeurs
Tijdens de horecavakbeurs in Maastricht (de BBB 
Maastricht) heeft Renske de Leijer uit Sint-Oe-
denrode een nationale titel gepakt. De VMBO 
studente aan de Rooi Pannen in Eindhoven werd 
op donderdag 2 februari eerste in de categorie 
Daily Fresh Food B.V. Wisseltrofee, internationale 
kookwedstrijd ‘A-La-Minute’ & serveerwedstrijd 
voor leerlingen van VMBO gastheer / gastvrouw 
opleidingen. Vanuit het hele land deden studenten 
mee aan de wedstrijd. Ze moesten onder andere 
een showtafel maken en een 5-gangen diner uit-
serveren.  
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

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

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

Guntlisbergen ADC Best

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

De meest complete woonwinkel van Nederland

-10%

-15%

-20%

-30%

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

Hieronder een paar voorbeelden van deze collectie.
Nieuw

Hoezo Crisis? Bij onze banken tot 25% korting

Sticker korting op vele artikelen tot 30%

-25%
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl
“Altijd gezel

lig zeggen
 ze” 

10 februari
Vanaf 22.00 uur

Django Wagner

Entree: €7,50
Kaartverkoop via website 

www.oudrooy.nl of aan de bar

NOG ENKELE KAARTEN VERKRIJGBAAR!

Mathieu Dirven koffieconcert

“Al vriezen de stenen stuk, wij spelen de mensen 
wel warm”

“Ze hebben iets met kastelen, en 
met Rooi”, zo kondigde Riet 
Meijs van het RKK (Roois Kultuur 
Kontakt) het concert aan dat het 
Gioia Kwartet afgelopen zondag 
in kasteel Henkeshage ten geho-
re gaf. “Ze treden maar een paar 
keer per jaar op en dan nog uit-
sluitend voor een luisterend pu-
bliek, maar dat doen ze dan ook 
met veel plezier”. Hun reactie op 
de bezorgde vraag of ze wel kon-
den komen met dit winterse weer 
gaf duidelijk het enthousiasme 
weer: “Al vriezen de stenen stuk. 
Wij spelen de mensen wel warm.” 
Eefje Shkulipa-van Huijkelom en 
Adelina Marinelli-van Campen op 

de viool. Jan de Wit altviool en 
Ulrich Mangold speelde Cello.

Of ze het publiek echt warm speel-
den? Dat verschilde per persoon 
en per moment. Af en toe liepen 
je ook juist de rillingen over de rug. 
Dan dansten de noten heel subtiel 
en lichtvoetig door de ruimte. De 
strijkstokken vlogen heel even over 
de snaren, om even later juist weer 
een moment halt te houden… Het 
publiek luisterde ademloos. Of ze 
het nu warm hadden of koud, zon-
der uitzondering ging iedereen mee 
op reis op de tonen van Kwartet 5 
opus 9 van Antonin Dvořák. En de 
meeslepende noten van kwartet 9, 

D173 van Franz Schubert. 

“Wij stuitten op het station in Parijs 
eens per toeval op een kwartet die 
muziek van Dvořák speelde”.  vertel-
de een dame tijdens de pauze. “Dat 
klonk daar in die stationshal zo mooi! 
Sindsdien heb ik iets met Dvořák. 
Krijg jij daar ook altijd direct beelden 
bij?” Ik niet, moet ik bekennen, maar 
zoiets is natuurlijk zeer persoonlijk. 
Een andere dame herkende het di-
rect. Zij zag ze al dansen door de 
ruimte. Het Gioia Kwartet wist het 
zeer overtuigend over te brengen. Ze 
brachten vreugde voor iedereen, en 
dat doen ze graag. Gioia staat niet 
voor niets voor ‘vreugde’. WWW.PANENCOOK.NL

TAPAS ??

Europalaan 42  -  5481 JG Schijndel - Tel. 073 - 54 70 400 - Rabobank nr. 12.82.93.489 - K.v.K. ’s-Hertogenbosch nr. 17252375 - BTW nr. 45774316B01

Jumbo Bedden brief.indd   1 02-12-2009   15:32:45

Europalaan 42  -  Schijndel  -  073-5470400  -
info@jumbobedden.nl  -  Ma gesloten  -  Di t/m Do 10:00-18:00    

Vr 10:00-20:00  -  Za 10:00-17:00  -  www.jumbobedden.nl

Diamant 100 ställbar:                     Niet verstelbare uitvoering:

Orgineel en handgemaakt bed
uit Zweden voor wie hoge eisen
stelt aan design en comfort!

van € 5695,- voor € 4595,-        van € 2995,- voor € 2395,-
* prijs gebaseerd op 180 x 200, ook 
andere maten leverbaar.

Aktie geldt zolang de voorraad strekt.
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Orgineel en handgemaakt bed
uit Zweden voor wie hoge eisen
stelt aan design en comfort!

van € 5695,- voor € 4595,-        van € 2995,- voor € 2395,-
* prijs gebaseerd op 180 x 200, ook 
andere maten leverbaar.

Aktie geldt zolang de voorraad strekt.

133 x 175 mm

Lekker slapen is
niet moeilijk

Orgineel en handgemaakt bed 
uit Zweden voor wie hoge eisen 
stel t aan design en comfort!

Tijdelijke actie *
Diamant Continental:  

Aktie geldt zol ang de voorra ad strekt .

 Uw stjärnbädden-dealer:Een vondst uit Zweden.

* prijs gebaseerd op 180 x 200, ook andere maten leverbaar .

van € 3595,-  voor € 2995,-
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Rooise leerling Elde haalt veel geld op voor 
goed doel 

Tijdens de kerstactie van 
het Elde College zamelden 
de Elde-leerlingen massaal 
geld in voor het goede doel, 
de Stichting Jeugdopvang 
en Educatie Kenia. Op 31 
januari mochten zij samen 
met de heer Michel Dankers, 
College van Bestuur Elde 
College, een cheque van 
maar liefst € 19.000,- over-
handigen. De cheque werd 
in ontvangst genomen door 
mevrouw José van Kasteren, 
vertegenwoordigster van de 
stichting. Zij heeft het pro-
ject aangedragen. De Stich-
ting de Wilde Ganzen zal 
de opbrengst nog met 55% 
verhogen. 

De drie leerlingen die het 

meeste geld hebben opge-
haald, ontvingen een prijs 
voor de moeite. Op de eerste 
plaatst eindigde de Schijn-
delse Rachel van Dijk uit 
Havo 2A. Zij zamelde in haar 
eentje, maar liefst € 238,- 
in. Op de tweede en derde 
plaats eindigden Fiona van 
de Wiel (Havo 2D) uit Sint-
Oedenrode met € 212,50 en 
Linda Verhallen (Havo 2A) 
uit Schijndel met € 152,-. De 
drie leerlingen ontvingen een 
tas met daarin allerlei leuke 
spullen en kortingsbonnen.
De drie klassen die gemid-
deld het meeste geld had-
den opgehaald, wonnen een 
taart voor de hele klas. Deze 
prijzen werden met veel en-
thousiasme in ontvangst ge-

nomen.
De overdracht werd feeste-
lijk afgesloten met een loterij 
voor de leerlingen. Iedereen 
die had bijgedragen aan de 
kerstactie kreeg een of meer 
loten voor deze loterij. Hoe 
meer geld een leerling had 
opgehaald, hoe meer loten 
hij of zij kreeg. 
De Keniaanse stichting gaat 
het geld gebruiken voor het 
project Nangina Social Work. 
Dit project heeft tot doel 
om weeskinderen te onder-
steunen in het grensgebied 
tussen Kenya en Uganda. 
De belangrijkste onderdelen 
zijn: het organiseren van on-
derwijs, het steunen van kin-
deropvang en waar nodig, 
het voorzien in voedsel. 

vlnr. Rachel Linda fiona

foto: Cor van Oorschot
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www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

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

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

ACTIE ONDERHOUD

tot en met maart

10% korting op arbeid 

bij het uitvoeren van een 

onderhoudsbeurt.

Meld nu aan via:

www.josmartens.nl

Ga een zorgeloze zomer tegemoet!

Onderhoud Mooi Rooi.indd   1 1/25/2012   3:26:08 PM

Kleurplaten actie Cambiance de Kienehoef

Win een VIP weekend op de  Kienehoef 
Er wordt al 11 jaar Carnaval ge-
vierd op Cambiance de Kiene-
hoef en dit jaar is er een speciale 
kleurplatenactie voor onze gasten. 
Kinderen kunnen deze kleurplaat 
inkleuren en een VIP weekend 
winnen op de Kienehoef. 

VIP weekend wil zeggen: een 
weekend kamperen op basis van 
all inclusieve voor de winnaar op 
een 5 sterren camping. “We wil-
den iets leuks doen voor onze gas-
ten gezien het feit dat we nu al 
weer 11 jaar carnaval vieren op de 
Kienehoef. 11 Is toch een speciaal 
getal in carnavalsland,” aldus Fred 
van Rooij, eigenaar van Cambian-
ce de Kienehoef.

Tijdens de Kinderdisco op maan-
dagmiddag 20 februari op de Kie-
nehoef worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. Deze kinder-
middag begint om 15.00 uur. De 
kleurplaten worden ingedeeld in 
verschillende categorieën en elke 

winnaar van een categorie wint 
een VIP weekend op de Kienehoef. 
Voor alle aanwezige kinderen die 
de kleurplaten hebben ingeleverd 
is er een cadeautje.

Een deskundige jury  (bestuur van 
carnavalsvereniging de Plekkers 
en Cambiance de Kienehoef) zal 
een selectie maken wie de mooi-
ste kleurplaat heeft ingekleurd. U 
kunt de kleurplaten inleveren bij 

de DeMooiRooiKrant (heuvel 17) 
of bij de Kienehoef. De uiterste in-
leverdatum is zaterdagmiddag 18 
februari 2012. 

Bij de uitgave van 8 februari 2012 
van de DeMooiRooiKrant zit de 
kleurplaat. Heeft u meerdere kleu-
renplaten nodig dan kunt u ze 
ophalen bij de Kienehoef of bij de 
DeMooiRooiKrant. 

Een klein vlaaitje en vierduizend euro voor team 295

Wat was het koud zaterdag 4 fe-
bruari, maar zelfs toen wist team 
295 niet van opgeven. Team 295 
organiseerde samen met V.V. Ol-
landia en DVG Liempde een be-
nefietmiddag en avond waarvan 
de opbrengst gaat naar de zorg 
voor mensen met kanker. Een zeer 
geslaagde dag met een prachtige 
opbrengst. 

Om 16.30 uur werd op het hoofd-
veld van V.V. Ollandia in de sneeuw 
afgetrapt voor de wedstrijd tussen 
oud Ollandia en oud DVG. De af-
trap werd gedaan door Tiny en Wil 
Thomassen ter nagedachtenis aan 

Rien Thomassen wie in mei over-
leed aan de gevolgen van kanker. 
De sneeuw en het koude weer 
zorgde voor mooie plaatjes maar 
vooral ook koude voeten bij de sup-
porters.  Uiteindelijk wist DVG de 
overwinning in de wacht te slepen.
Op het trainingsveld werd intussen 
de koe voor ‘Schijt je Rijk’ losge-
laten. De koe zal op één van de 
verkochte kavels een vlaai gaan 
leggen, mits ze daar zin in had. Ze 
was al even niet buiten geweest en 
af en toe gingen de beentjes dan 
ook vrolijk de lucht in. Ongeveer 
een uur later was het dan zover; 
de koe legde een klein vlaaitje. 

Van de 1056 verkochte kavels ging 
de prijs naar kavel 62. De geluk-
kige prijswinnaar, van de door EP 
Rickelman uit Best gesponsorde 
Panasonic LCD TV, is de 10 jarige 
Amber Timmermans.  

Na de wedstrijd stond er een heer-
lijk buffet klaar. Het geheel werd 
gesponsord door Slagerij Beerens 
uit Liempde en Sanders Groente 
& Fruit uit Sint-Oedenrode, waar-
door de totale opbrengst naar de 
Stichting Roparun kan gaan. Tij-
dens het eten werden onder alle 
aanwezige loten verkocht. Hier-
mee werd maar liefst €450 opge-
haald.  

Terwijl iedereen de buik rond had 
gegeten luidde DJ Jurgen de avond 
in. De kantine van Ollandia zat 
stampvol en de sfeer zat er lekker 
in. Om 22.00 uur kwam Kapalone 
een optreden weggeven en hij wist 
de zaal meteen mee te krijgen. In 
totaal werden er 2900 consump-
ties verkocht. Wat de totale op-
brengst flink heeft opgeschroefd. 
De benefietmiddag en avond wa-
ren een groot succes en leverde 
een prachtig bedrag van ruim 
€4000,- op. "Zonder al onze spon-
soren en vrijwilligers was dit nooit 
mogelijk geweest, wij zijn iedereen 
dan ook enorm dankbaar”, aldus 
het bestuur van team 295.

Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode
T 0413 – 47 23 64  F 0413 – 47 74 58  

E info@vervoortauto.nl  W www.vervoortauto.nl

NIEUWE RENAULT TRAFIC
bestelauto van het jaar 2011
       vanaf                                     

NIEUWE RENAULT MASTER
bestelauto van het jaar 2012
       vanaf                               

* Excl. Afleverkosten
Enkele uit voorraad leverbaar !

www.dapstoedenrode.nl

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

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

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs
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markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

live muziek:

12 februari 2012
vanaf 19:00 uur

Dit is hun uitgebreide repertoire:
r&B - R&R - rockabilly - surf - latin  en country veelal 

uit de jaren 1945-1955 en soms a slice of irish folk

Voorwedstrijden Dioscuri 3e divisie

Afgelopen weekend, zaterdag 4 
en zondag 5 februari, vonden de 
voorwedstrijden van de 3e divisie 
plaats. Turnsters uit de hele regio 
kwamen naar Best om een plaatsje 
te bemachtigen voor de Brabantse 
kampioenschappen, landelijke-, 
regionale- , en toestelfinales. 

Zaterdagochtend namen de meisjes 
in de categorie Instap het tegen el-
kaar op. Super spannend, want dit 
was voor deze meiden de allereerste 
bondswedstrijd! Voor Dioscuri kwa-

men Mare Peters, Nynke Pontzen 
en Frederieke Hengstman in actie. 
De spanning was van de gezichten 
af te lezen en nam helaas tijdens de 
wedstrijd ook soms de overhand. 
Desalniettemin wisten Mare en 
Frederieke een mooie brugoefening 
te turnen, waarvoor zij respectieve-
lijk een 11,366 en een 11,00 scoor-
den. Voor Nynke verscheen, na een 
prima overslag over de kast, een 
mooie 11,00 op het scorebord. 

’s Middags was het de beurt aan 

Sterre van de Brand en Eline Ma-
thôt (categorie Pupil 1) en aan 
Ilse van der Heijden, Linde van 
Grunsven, Lisanne Mathôt, Jade 
van Vechel en Anneke Verwaard 
(categorie Jeugd). Sterre en Eline 
wisten beiden hun zenuwen goed 
onder bedwang te houden en met 
prachtige oefeningen een gedeel-
de 8e plaats (met een score van 
48,766 pt) in een deelnemersveld 
van 33 turnsters te behalen. Daar-
mee hebben beiden zich geplaats 
voor de regiokampioenschappen 
in maart in Oss. Daarnaast heeft 
Eline de toestelfinale brug behaald 
(met een score van 12,866) en 
mag Sterre uitkomen in zowel de 
toestelfinale sprong (12,733), als 
balk (12,4). Knap gedaan! In de 
categorie Jeugd bleek de concur-
rentie erg sterk en wist uiteindelijk 
alleen Jade, met een puntentotaal 
van 41,699 pt, een plaats voor de 
regiokampioenschappen te ver-
overen. Toch werden ook in deze 
categorie door de dames van Dio-
scuri nette oefeningen geturnd. 
Op brug turnde Ilse een vrijwel 
foutloze oefening, goed voor 10,5 
pt. Linde wist met hoge salto’s op 
vloer een mooie 10,25 binnen te 
slepen en Anneke behaalde op balk 
een prima score van 10,4 pt. De 
deels geblesseerde Lisanne turnde 
een nette overslag over de pega-
sus, gewaardeerd met een 10,3. 

Zondagmiddag was het tot slot de 
beurt aan Maranda Haenen, in de 
categorie Junior. Maranda wist zich 
helaas nét niet te plaatsen voor de 
regiokampioenschappen, maar 
met een prachtige vloeroefening 
(gewaardeerd met 11,6 pt) staat 
zij in maart wel in de toestelfinale 
vloer en kan ook zij terug kijken op 
een prima wedstrijd. Gefeliciteerd!

turnen VVRooi/ADR 
boekt 3-1 zege

volleybal

Dinsdag 31 januari speelde 
VVRooi weer een thuiswedstrijd. 
Het lager geklasseerde Antares 
was de tegenstander. 

VVRooi begon scherp, met een goe-
de servicebeurt. Antares stelde op 
haar beurt orde op zaken en trok de 
stand weer gelijk. VVRooi nam ver-
volgens het initiatief en won de set 
overtuigend met 25-16. In de twee-
de set stond er een beter Antares op 
het veld. Pas in de slotfase van de set 

kwam VVRooi weer goed op stoom. 
De set ging verdiend met 25-22 naar 
Antares.  VVRooi herpakte zich in 
de derde set waarin het direct een 
flinke voorsprong nam. Met service-
druk en de nodige strijd won VVRooi 
deze set met 25-16. In de laatste set 
zette  VVRooi het goede spel voort. 
Antares kon VVRooi in het begin 
van set nog bijbenen. In het vervolg 
van de set dicteerde VVRooi en won 
de set met 25-11. VVRooi klimt door 
de 3-1 zege naar de 3e plaats. 

basketbal BV Rooi weet 
weer te winnen

Afgelopen zaterdag moesten de 
mannen van coach Erik Schuring 
aantreden tegen High Five uit 
Tilburg. Na het verlies van vorige 
week wisten de Rooienaren dat 
alle wedstrijden vanaf nu gewon-
nen moeten worden om toch nog 
kampioen te worden. 

En met die gedachte begon Rooi 
ook aan de wedstrijd want na twee 
seconden stond de 0-2 al op het 
bord. Rooi bleef het eerste kwart 
de lange mannen Mladen Filipan 
en Bram Kandelaars zoeken en 
die maakten goed gebruik van de 
lengte onder het bord. Ook Daniel 
Figueirdo speelde goed en snel en 
was elke keer in de fast break te 
vinden. 

Zo was het einde het eerste kwart 
met 12-22 duidelijk dat Rooi niet 
meer wil verliezen en gewoon voor 
het kampioenschap wil gaan. Het 
tweede kwart trok BV Rooi dit 
tempo door. Ze bleven hard wer-

ken in de defence en met goede 
scores van Jeroen van de Pas en 
Rob van Boekel bleef Rooi de score 
uitbreiden. Jan van de Wiel zette 
met een driepunter de ruststand 
van 22-44 op het bord.

De tweede helft bleef Rooi goed 
verdedigen en aanvallen en met 
wederom mooie passes en scores 
van Mladen Filipan en Bram Kan-
delaars stond er een 37-63 op het 
bord begin vierde kwart. 

Het laatste kwart speelde Rooi 
goed door en met goede scores 
van Jan van de Wiel en Lars van 
de Velde werd een eindstand van 
48-79 gehaald. Dit was mede ook 
door Pim van de Plas. Terwijl hij te-
gen zijn oude team moest spelen. 
Wederom bewaarde hij zeer goed 
de rust en hij zette het spel goed 
op waar nodig. Komende zondag 
speelt Rooi thuis tegen EBBC uit 
Den Bosch om 18.30 uur in De 
Kienehoef. 
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Rooise 
Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 18 behaalde Gin Keus de 
hoogste score die ooit in de rooi-
se biljart competitie is behaald nl. 
112 punten. Ook St.Joris deed het 
uitstekend met 93 punten. Korte 
partijen: Ton van Alphen (Dorps-
herberg) 26 car. in 9 beurten (moy. 
2,88); Nico Lucius (Wellie Winne 
Welles) 60 car. in 12 beurten waar-
bij een serie van 19 en 21 (moy. 
5); Bert Hubers (Wellie Winne 
Welles) 40 car. in 12 beurten (moy. 
3,33); Hans Oerlemans (D’n Toel) 
44 car. in 13 beurten (moy. 3,38); 
Jan Lathijnhouwers (Beurs) 30 car. 
in 13 beurten (moy. 2,30); Len-
nart Holtkamp (Gouden Leeuw) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53); 
Jan van de Oetelaar (Boskant) 60 
car. in 14 beurten waarbij een se-
rie van 25 (moy. 4,28); Rien van 
de Spank (D’n Toel) 52 car. in 14 
beurten (moy. 3,71); Bas van Beers 
(’t Straotje) 34 car. in 14 beurten 

(moy. 2,42); Martien Kluijtmans 
(Jachtrust) 20 car. in 14 beurten 
(moy. 1,42).

Uitslagen: Gouden Leeuw – Jacht-
rust 61-79, ’t Straotje – Beurs 
67-73, Oud Rooi – Wellie Winne 
Welles 70-70, Dorpsherberg – Wa-
pen van Eerschot 78-62, D’n Toel 
– Boskant 73-67,
St.Joris – Kofferen 93-47, Gin Keus 
– ’t Pumpke 112-28.

Stand: 1 St.Joris 1397, 2 Beurs 
1384, 3 Gin Keus 1356, 4 Jachtrust 
1301, 5 Boskant 1297,
6 D’n Toel 1264, 7 ’t Straotje 
1260, 8 Wellie Winne Welles 
1256, 9 Oud Rooi 1238,            10 
Gouden Leeuw 1226, 11 Wapen 
van Eerschot 1217, 12 Dorpsher-
berg 1198, 13 Kofferen 1179, 14 
’t Pumpke 1048.

Biljarten Wapen van Eerschot
In de 1e divisie nam team Corfu/
Manopmaat het op tegen titelkan-
didaat VDO uit Oss en hier werd 
met 6-2 verloren. In de 2e divisie 
speelde a-Mate Communications 
de plaatselijke derby tegen Zwiers 
Grootkeukenservice en deze partij 
werd met 5-3 in het voordeel van 
Zwiers beslist. In de 3e divisie ging 
team Didden Distributie op bezoek 
bij Thekes Herpen en zij keerde met 
een 6-2 overwinning huiswaarts. 
In de 4e divisie verloor team v.d. 

Berk met 6-2 van Bojangles.

In de districtscompetitie drieban-
den groot won team 1 met 25-24 
van Rosmalen 5. Team 2 verloor 
met 21-28 van Rosmalen 4. In de 
B1 klasse werd met 22-28 verloren 
van Frappant. In de C2 klasse libre 
nam team 1 het op tegen “t Zon-
neke en zij wisten met 28-25 te 
winnen. Het C3 team nam het op 
tegen Ons Trefpunt en zij wonnen 
met  34-32.

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Antoon Vervoort 
met een score van 228. Verdere 
uitslag: Albert Ofwegen 221, Jan 
van Bergen 215, Leo van Breugel 
194, Jan Gordijn 193, Piet van Ke-
menade 192, Jan van Erp 190, Ad 
Hastenberg 158, , Jan Habraken 
146 en Jan Lathouwers 167.

Op dinsdag avond heeft het team 
van Ontspanning de  4e competi-
tiewedstrijd van de 25 meter 1 pijl 
geschoten. De scores waren: Wil-
liam Huyberts 230, Piet van den 
Berg 216, John van Mulukom 212, 
Mart Verhoeven 209, Jan van Ber-
gen 215 Antoon Vervoort 199 en 
Albert Ofwegen 202. Met een to-
taalscore van 1082 wist het team 
de 3e plaats te halen.

De jeugd van Ontspanning heeft 
ook zijn 4e wedstrijd geschoten. 
Ondanks het slechte weer zijn er 
vijf schutters naar Boxtel gegaan 
voor hun wedstrijd. De scores wa-
ren: Piet van den Berg 217, Nick 

van Wijlen 127, Dione Mesu 188, 
Luke Klootwijk 169 en Martijn de 
Kok 161. Deze wedstrijd was ge-
pland als diplomawedstrijd, maar 
vanwege de slechte weersomstan-
digheden zal de volgende wedstrijd 
ook nog tellen voor de diploma’s.

Op zaterdag 4 februari heeft Piet 
van den Berg in Boekel geschoten 
voor het Nederlands kampioen-
schap bij de cadetten t/m 17 jaar. 
Hij begon als 14e geplaatst aan 
de wedstrijd. In de voorronde van 
30 pijlen schoot Piet 257 punten. 
Deze score was goed voor een 
12e plek. Helaas ging Piet niet met 
de laatste acht door naar de fina-
les. Toch een heel mooie prestatie 
voor de 13-jarige schutter die dit 
jaar voor het eerst bij de cadetten 
uitkomt.

Op vrijdagavond 10 februari schiet 
de jeugdafdeling de 4e wedstrijd 
van de NHB 25 meter 1 pijl com-
petitie thuis. De clubavond voor 
de senioren vervalt dan, maar alle 
senioren zijn van harte welkom om 
de jeugd te komen aanmoedigen.

Jasper van den Oetelaar eerste in Vlaardingen

Jasper is de laatste tijd goed bezig. 
Won hij laatst nog het Dutch Open 
Espoir  in Eindhoven, zo won hij 
zondag ook op het 32e Open  Inter-
nationale Vlaardingse. Dit toernooi 
is een zwaar bezet toernooi. Jasper 
maakte de keuze om hier juist naar 
toe te gaan omdat hij zich optimaal 
wil voor bereiden voor het komend 
Nederlands Kampioenschap.

Jasper stond ook zondag weer zeer 
gedreven op de mat. Hij liet geen 
spaan heel van de aspiraties van de 

tegenstander. Hij won dan ook al zijn 
partijen op de voor hem bekende 
manier. Hij zette zijn tegenstander 
met zijn sterke pakking vast en begon 
dan met zijn acties. De tegenstander 
kon niet volgen en dan kwam hij met 
zijn worp en deze waren net als zon-
dag vaak niet te pareren omdat ge-
woonweg alles klopt. Proficiat.
Ook gingen er zondag nog tien  judo-
ka’s naar Rijen voor het jaarlijkse toer-
nooi aldaar. Ellis Brugmans wist helaas 
maar 1 partij te winnen en daarna 
was het voor haar voorbij. Jammer 
want Ellis is zo goed bezig de laatste 
tijd. Ook voor Quint Rovers was een 
podium plaats niet weggelegd. Hij 
won nog wel twee partijen met ippon 
maar toen was het ook over.
Voor de andere acht judoka’s was 
er wel een plek op het podium. Jim 
van de Ven wist een derde plaats te 
behalen maar hij moest  wel weer in 
de achtervolging omdat het Jim weer 
niet gelukt was om zijn eerste partij 
te winnen. Maar met drie keer ippon  
sluit het toch nog goed af. Zjuul Ro-
vers wist ook een mooie derde plek 
te bemachtigen in zijn vier partijen 

moest hij één keer de winst aan de 
tegenstander laten. Ook Zjuul is de 
laatste tijd op de toernooien goed be-
zig dus laten we zo maar door gaan.
Dan zijn er verder nog alleen maar 
eerste plaatsen behaald door onze 
judoka’s. Vooral Job van den Brand 
en Yarni Vermeer laten weer van zich 
horen. Ze hebben enige tijd droog 
gestaan als het gaat om het behalen 
van prijzen maar zondag klopte het 
allemaal. Ze wisten beiden rustig te 
blijven en hun kans af te wachten, 
en dan toe te slaan. Nu dit de ko-
mende tijd vast houden boys. Ook 
voor Dewy Lo-A-Njoe en haar broer 
Ryan was er weer plaats op de hoog-
ste trede van het podium. Het klinkt 
allemaal zo gewoon voor deze twee, 
maar ook zij moeten hard werken 
om  elke week dit niveau weer neer 
te zetten.  Martijn van Dalen en Nick 
van Schijndel deden ook weer goede 
zaken en wisten ook op overtuigen-
de wijze op de eerste plaats te ein-
digen. Ook voor hen is dit prettig in 
hun ontwikkeling naar de komende 
belangrijke toernooien.

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
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LEKKER ETEN ?

Argo zwemmenzwemmen

Afgelopen zondag hebben 27 zwem-
mers van de Recreatieven deelgeno-
men aan de derde Meerkamp van 
dit seizoen die gehouden werd in 
zwembad ‘Ouwerkerk’ in Vught. Tij-
dens deze wedstrijd is er 6 keer een 
1e plaats, 7 keer een 2e plaats en 9 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 36 persoonlijke records 
gezwommen.  Verder behaalde Niels 
Rooyakkers een clubrecord op de 

25m vrije slag in 0.16.93.

Nadat alle afstanden gezwom-
men waren werden de punten 
opgeteld en is de uitslag: 1e De 
Dommelbaarzen 68 Pnt, 2e Argo 
63 Pnt, 3e Arethusa 55,5 Pnt 
en 4e Gorgo 53,5 Pnt. Na drie 
wedstrijden is de tussenstand: 
1e Argo 189,5 Pnt, 2e De Dom-
melbaarzen 183 Pnt, 3e Arethusa 

175,5 Pnt en 4e Gorgo 172 Pnt.
Komende vrijdagavond nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de derde LAC wedstrijd die 
wordt gehouden in zwembad ‘De 
Beemd’ in Veghel, aanvang 19.30 
uur. Daarnaast nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep zondag 
deel aan de vijfde Solo die wordt ge-
houden in zwembad ‘De Drietip’ in 
Nuenen, aanvang 15.30 uur.

Juich dames 1 naar kampioenschaphockey

Dames 1 van MHC Sint-Oedenro-
de heeft tot nu toe een succesvol 
zaalhockeyseizoen, waarin slechts 
één keer verloren werd. Komend 
weekend hopen ze dit succesvolle 
seizoen af te sluiten met een kam-
pioenschap in de Overgangsklas-
se en promotie naar de Topklasse. 

Aanstaande zondag 12 februari 
speelt Dames 1 van MHC Sint-Oe-
denrode de laatste twee competi-
tiewedstrijden in de zaal. Ze spelen 
in sporthal 'Naesten' in Best. Om 
17.20u spelen ze tegen de nummer 
twee, Etten Leur en om 19.00u te-
gen Pelikaan, de nummer drie. Da-

mes 1 staat zelf op de eerste positie 
en om het kampioenschap te be-
halen moet er gewonnen worden. 
Het zullen dus twee spannende 
wedstrijden worden waarbij ze jul-
lie steun goed kunnen gebruiken! 
Ze hopen jullie zondag 12 februari 
in Best te zien!

Spin mee voor Mae

Mae is een meisje van bijna drie jaar. 
Ze is geboren met auditieve neuro-
pathie. Dat wil zeggen dat ze doof 
geboren is. Hoortoestellen volde-
den niet, dus moest ze het doen met 
een CI (soort implantaat). Eigenlijk 
heeft ze een tweede CI nodig, maar 
die kosten zijn in Nederland ontzet-
tend hoog, namelijk 65000 euro. Een 
tweede CI wordt in Nederland niet 
vergoedt. Daarom is er een stichting 
in het leven geroepen. Stichting doe 
mee voor Mae. Afgelopen zondag 
vond er in Health City een spinning-
marathon plaats t.b.v. het goede doel. 
Het was gezellig druk. Vrienden, fa-
milie en andere deelnemers. Met zijn 
allen haalden ze een mooi bedrag op.

spinning
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voetbal Programma v.v. Boskant

Ook voor komend weekend staan 
er voor de jeugd en de senioren 
van v.v. Boskant een aantal wed-
strijden op het programma. De 
kans dat er werkelijk wordt ge-
voetbald, is, gezien de weersvoor-
spellingen, niet erg groot.

Koning Winter regeert met ijzige 
hand! Geen voetbal dus afgelopen 
weekend. En aanstaande zaterdag 
en zondag is het maar de vraag of 
de voetbalschoenen uit de tas kun-
nen. Voorlopig lijken schaatsen of 
zelfs ski's (langlaufen) een meer 
voor de hand liggende keuze.

Toch wil ik u het programma niet 
onthouden ingeval.......... . Moge-
lijk zijn er kunstgrasvelden die a.s. 
zondag weer in gebruik genomen 
kunnen worden.
Voor de meest actuele info raad ik 
u aan de v.v. Boskant site te bezoe-
ken: www.vvBoskant.nl 

Samenwerking fortuna ’67 en Comfort Zones

Wandel je fit in 10 weken

N e d e r l a n d 
beweegt te 
weinig. De 
mensen zijn of 
worden te dik. 
Dat zijn harde 
feiten. Toch 
zijn er ook 

veel fanatiekelingen die daar iets 
aan willen doen. Ook in Sint-Oe-
denrode. SV Fortuna ’67, en dan 
met name George Zoontjens, zet 
zich in voor een wandel je fit pro-
gramma. In tien weken tijd krijgen 
mensen de kans om op een leuke 
manier geheel fit te raken. Dat 
klonk ook Erik Groothoff, eigenaar 
van Comfort Zones, als muziek in 
de oren. Hij kwam in contact met 
Zoontjens en het kwam tot een 
samenwerking.

Het Wandel-je-fit-programma is 
voor iedereen, maar vooral voor 
mensen die totaal geen conditie 
hebben en die willen starten met 
wandelen. Het doel is om onder 
leiding van een wandeltrainer tien 
weken lang, elke week een keer te 
wandelen om conditie op te bou-
wen. Het einddoel is om van 5 
t/m 8 juni mee te wandelen met 
de Rooise Avondvierdaagse. De 
afstand mag dan 5 of 10 km per 
keer zijn. Zelfs 15 km is mogelijk.

Kennismakingsavond 
De erkende wandeltrainers zorgen 
voor een verantwoorde opbouw van 
de trainingscyclus. Het programma 
start met een kennismakingsavond 

op 27 maart om 19.30 uur in het 
clubgebouw aan de Zwembadweg.  
Op deze avond maakt u kennis met 
de trainers en de andere groepsle-
den. Uw beginsituatie en persoon-
lijk einddoel worden in overleg met 
de trainer bepaald. Hierna verzorgt 
Comfort Zones uit St Oedenrode 
een professionele presentatie over 
wandelschoenen en toebehoren. 
Groothoff: “Ik vind het een prach-
tig initiatief. Het gaat om bewegen 
en ik weet hoe belangrijk dat is. 
Maar het gaat ook om veiligheid. 
De lopers moeten veilig over straat 
kunnen. Daarom biedt ik ze gratis 
veiligheidshesjes aan.” “Ik heb Erik 
benaderd omdat hij veel specifieke 
kennis heeft van het product”,  al-
dus Zoontjens. “Daarnaast is het 
een Rooise ondernemer. Dat vind ik 

belangrijk.

Trainingen
De groepstrainingen starten op 
dinsdag 3 april om 19.00 uur, 
waarbij u gaat toewerken naar uw 
einddoel. Tijdens deze trainingen, 
die elke keer op dinsdagavond zijn, 
werkt u onder professionele bege-
leiding van twee gediplomeerde 
trainers aan uw techniek en wordt 
op een bewuste en blessureveilige 
manier aan uw conditie en ge-
zondheid gewerkt.

Meerdaagse wandelevenement
Aan het eind van het programma 
neemt u deel aan de Rooise avond-
vierdaagse op 5 t/m 8 juni. Het is 
de bedoeling dat u hier de afstand 
gaat afleggen waar u tijdens het 
programma voor heeft getraind 
(einddoel). De 5 of 10 km.

Terugkomdag
Na deelname aan het meerdaags 
wandelevenement zal het program-
ma worden afgesloten tijdens een 
terugkomdag. Hier wordt gekeken 
welke resultaten u tijdens het pro-
gramma heeft bereikt en een even-
tueel vervolgaanbod gepresenteerd.

Kosten
Zowel Comfort Zones als Fortuna 
’67 vinden het belangrijk dat men-
sen meer bewegen. Daarom is deel-
name gratis. Indien u nog nadere 
informatie wilt kunt u contact op-
nemen met George Zoontjens tel: 
0413-476748. www.fortuna67.nl 

wandelen

De winter overheerst ook bij Ollandia
Afgelopen weekend was het de 
Koning Winter die het won van 
Koning Voetbal. Was het tot voor 
kort de regen, ditmaal was de 
strenge vorst en de sneeuw de 
spelbreker. Alleen de wedstrijd 
tussen Oud Ollandia en Oud 
DVG, in de kader van de bene-
fiet middag en avond voor steun 
aan  Roparun team 295 “Geen 
moment van opgeven” ging door. 
Op het besneeuwde veld werd het 
een sportieve wedstrijd, waarin 
het iets jeugdiger Oud DVG met 
5-1 te sterk was voor de Ollandia 
“Oudjes”.  

Na afloop bleek het verlies al snel 
vergeten en werd er met erwten-
soep en petazzie nog volop nage-
praat. Gelukkig waren er ook na 

afloop velen uit Olland, Liempde  
en omgeving naar de kantine op 
sportpark Ekkerzicht gekomen en 
maakten er daar onder het genot 
van de muziek van de dj en zanger 
Kapalone nog een gezellige avond 
van.  Uiteindelijk werd het team 
team 295 “Geen moment van op-
geven”, welke e.e.a. prima geor-
ganiseerd hadden en er weer vele 
uren aan besteden, de winnaar en 
kunnen de stichting Roparun extra 
steunen.  Deze stichting steunt een 
lange lijst aan doelen en projecten 
in Nederland, Belgie en Frankrijk. 
Het gaat hierbij om de zorg en het 
verbeteren van de kwaliteit van le-
ven van mensen met kanker, zowel 
lichamelijk, psychisch en sociaal. 

Of er komend weekend wel ge-

voetbald zal kunnen worden is 
op dit moment nog maar zeer 
de vraag. Er staat voor Ollandia 
1 wel een oefenwedstrijd op het 
programma thuis tegen Rhode 2 
en ook de Ollandia Dames oefe-
nen tegen ASV’33. Ook staat er 
voor Ollandia 3 en 4 een onder-
linge wedstrijd op het programma. 
Om carnaval sportief in te zetten 
is er op donderdag 16/2 een mix-
toernooi voor alle senioren Dames 
en Heren, waarbij ook de Ollandia 
B-jeugd welkom is. Na afloop kan 
over dit sportief gebeuren in de 
kantine nog gezellig worden na-
gepraat. Bij alles zijn we natuurlijk 
geheel afhankelijk van het weer, 
dus houd hiervoor de Ollandia site 
www.ollandia.nl in de gaten. 

Nijnselse successen ondanks barre 
weersomstandigheden

paardensport

Deze week stond voor veel spring-
ruiters Hippisch Indoor Oirschot 
op de planning. Helaas is deze 
wedstrijd alleen op woensdag en 
donderdag doorgegaan en vrijdag 
t/m zondag afgelast. Ondanks 
de barre weersomstandigheden 
en een uitloop tot erg laat in de 
avond waren er toch successen 
voor onze ruiters.

In de klasse B was het Moniek 
van Gastel met Vanitha Z die de 
1e prijs binnensleepte. Suzan van 
Gastel startte met Harmony in de 
klasse L en behaalde de 2e prijs. 
Ook Eefje Huijbers had in de klas-
se L succes, de 5e prijs met C Vip 
HZ was het resultaat. In Oosteind 

ging de springwedstrijd op zon-
dag, ondanks het weer, wel door. 
Hier moest Martijn van Stiphout al 
om half 9 van start gaan. Niet voor 
niets, want Martijn kon met zijn 
Allure in de klasse L springen met 
de 3e prijs naar huis gaan.
 
Aankomend weekend zijn de re-
giokampioenschappen Noord-
Brabant springen voor pony's aan 
de beurt. Er komen veel Nijnselse 
ponyruiters aan start: Sidney Ren-
ders, Nina van Enckevort, Veerle 
van de Pasch, Larissa Laenen, 
Anne Markgraaff, Eveline Hazen-
berg en Pleun van de Pasch. We 
wensen hen veel succes toe.

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

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

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Rhode zondag tegen Berghem Sport
Voor Rhode 1 zit de winterstop er 
al weer op. Rhode is ingedeeld in 
een poule van 13 en dat betekent 
4 extra speelronden, zodat nu al 
weer de competitie hervat wordt. 
De overige elftallen kunnen nog 
even rustig aan doen, want voor 
hen begint de competitie pas op 
4 maart. De winter heeft het tot 
dusver nog af laten weten dus wie 
weet kan er zondag al weer ge-
voetbald worden.

In het najaar was het goed weer, 
zodat dat de competitie vlot is ver-
lopen en niets behoefde te wor-
den afgelast. Rhode had na de 
klinkende overwinning tegen Erp 
een zwakke periode, maar in de 
laatste wedstrijd tegen Stiphout 
Vooruit liep het weer lekker. Ook 
in de bekerwedstrijd tegen Hees-

wijk (2-2) en de oefenwedstrijd te-
gen Best Vooruit (0-3 winst) werd 
er prima gespeeld. Hopelijk wordt 
deze vorm vast gehouden, want er 
is al meteen een pittig programma. 
De eerste tegenstander is Berghem 
Sport, een  goede ploeg, die fa-
voriet DESO goed in het spoor is 
gebleven. Thuis verloor Rhode met 
1-2, maar Berghem was duidelijk 
de betere. De volgende tegenstan-
der is dan Prinses Irene, dat na een 
zwakke start, ook bovenin aanslui-
ting heeft gevonden. In de eerste 
ontmoeting was Irene de betere, 
maar ging heel erg slordig met 
de kansen om. Dat deed Rhode 
niet,,de kansen die kwamen wer-
den  optimaal benut, zodat Rhode 
toch de overwinning in de boeken 
kon laten schrijven.

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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Voetbal

Rhode

Programma senioren zo 11/2
Berghem Sport-Rhode,  14:30 u
Dames-Ollandia,  10:00 u

Ollandia

Uitslagen senioren zo 5/2:
Oud Ollandia-Oud DVG   1-5 
alle overige wedstrijden afgelast.

Uitslagen jeugd za 4/1:
Alle wedstrijden afgelast.

Programma senioren zo 12/2:
Ollandia 1-Rhode 2  12.00u
ASV’33 Da1-Ollandia Da1   10.00u
Mix-wedstrijd Ollandia 3 en 4  10.00u
Do 16/2: 
Mixtoernooi voor Ollandia Dames, 
Heren en B-jeugd aanwezig 18.45u 

Programma jeugd za 11/2:
Bavos B1-Ollandia B1  v:13.30u

Ollandia C1G-Schijndel/Vitam C3 13.00u
Sparta’25 D3-Ollandia D1  v:10.15u
Blauw Geel’38/OW E7-Ollandia E1  v:8.15u
Gemert E8-Ollandia E2  v:8.15u 
Ollandia F1-Gemert F5   9.30u
Ollandia F2-Avanti’31 F5  10.30u
Essche Boys MF1-Ollandia MF1  v:9.30u

VV Boskant

Programma senioren zo 12/2:
Helmondia 1-Boskant 1  14.30u.
Helmondia 2-Boskant 2  11.00u.
Boskant 3-Boskant 4  12.00u.
Boskant 6-SBC 14  10.00u.
Boskant Da1-ELI Da1  11.00u.

Uitslagen jeugd
Alle wedstrijden afgelast

Programma jeugd za 11/2
Boskant A1–Gemert A3  a14.30u
SCMH B1-Boskant B1  v13.15
Blauw Geel C3 -Boskant C1  v11.45
Erp D2-Boskant D1  v11.00 a12.15u
Boskant D2–Mierlo Hout D3  a11.30u

Boskant E1-Irene E3  a09.30u
DVG E3G-Boskant E2  v08.30 a09.30u
Boskant F1–VOW F4  a10.30u

zaalvoetbal

Rooise 
Zaalvoetbal Competitie

Programma vrij 10/02: 
Rewi/Heidehof – Kusters Tegelwerken 
 19.30u
’t Stroatje/v.d. Zanden onroerend 
goed – Wetering Boys 20.15u
Speedy Eindhoven – 
Innophase 21.00u 
SAM Detachering – 
Raaymakers/der Kinderen  21.45u

Programma ma 13/02: 
De Kaaskeizer / van Schijndel Metsel-
werken – Copacabana International  
 21.00u
Schildersbedrijf Gebroeders Harks – 
Bart Klerkx Hoveniers  21.45u

Overige sporten

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 1/2: 
1 Echtpr. Raaimakers 59,72 % 2 
Dms. T.Klomp- N.Vervoort 57,99 % 
3 Mev. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 
56,94 % 4 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. 
A.v.Hommel 56,25 %.

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 1/2: 
Lijn A 1. Piet Huiberts-Coen Meuwissen 
64.58 % 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
62.50 % 3. Fons en Els Raaijmaakers 
52.08 % 4. Jan en Mien v. Rooij 51.53 
% B Lijn:1. Harrie en Marianne Tim-
mermans 54.86 % 2. Sjef en Gerda 
v.d.Kerkhof 53.75 % 3. Marie Catrien 
Wielens- Johan v.d.Velden 52.78 % 4. 
Ger Vervoort-Riet Verstappen 51.94 % 
zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 2/2:  
A-lijn: 1.Jos van Rijbroek-Vervoort & Har-
rie van Rijbroek 65,63 2.Sjan van Acht 
& Thea van de Aker 53,47 3.Ria Habra-
ken & Toon Habraken 53,13 4.Marion 
Konings & Thea v.d. Laar 52,78 B-lijn: 
1.Christine van Heertum & Mieke Janssen 
65,63 2.Netty Leijtens & Nel van der Pijl    
56,25 3.Hanny Bosch & Jan Bosch 54,86 
4.Nancy Lathouwers & Anni Oppers-van 
Boxtel 53,47 C-lijn: 1.Jan Engbers & Jaap 
Laman Trip 64,93 2. Ad van Helvoort & 
Jan van Lanen 61,81 3. Diny v.d. Bigge-
laar & Wilma v.d. Biggelaar 60,76 4. Tin-
eke Klomp & Lenie Tijsma 60,42

BC ’t Koffertje 
Uitslag van 6/2:
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij Reinier 
Gerritzen & Jaap Laman Trip 59,17%; 3 
Nicole van de Berg & Theo van Geffen 
53,33%; 4 Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 52,00% B-lijn: 1 Rietje Donker & 
Nelly van Zon 58,75%; 2 Coen Meuwis-
sen & Geert van der Zanden 57,08%; 3 
Bep Machielsen & Heleen Voets 55,83%; 
4 Tonnie & Ton van Acht 53,75% C-lijn: 
1 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
64,10%; 2 Rina van der Hurk & Cisca 
Scheepens 60,72%; 3 Corrie Dortmans 
& An van der Vleuten 51,18%; 4 Bertha 
van de Laar & Annie Latijnhouwers 
50,76% D-lijn: 1 Joke Thomassen & Jan 
Derks van de Ven 59,90%; 2 Jan Engbers 
& Ria Prinsen 56,25%; 3 Betty & Oth 
van Doeland 56,15%; 4 Henny Janssen 
& Janneke van Oosterhout 54,69%

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia / Boskant
Uitslagen zo 5/2
Bladella 1 – Concordia/Boskant 1  7-12
Korloo 1 – Concordia/Boskant 2 8-17
Altior 3 – Concordia/Boskant 3 16-10

Programma zo 12/2
Concordia/Bosk. 2 – De Peelkorf 3 13.00u
Concordia/Bosk. 1 – De Peelkorf 1 14.20u
Concordia/Bosk. 3 – Spes 3 15.35u

KV Concordia jeugd
Uitslagen
Concordia B1-De Korfrakkers B1  4-13 
Concordia B2-JES B2  4-9 
Concordia D1-Boskant D1  3-11
Concordia D2-JES D2  6-1
Concordia E1-BMC E1  2-3 
Concordia F1-JES F1  11-0

Programma za 11/2:
ONA B1-Concordia B1  v.10.30u
Concordia B2-SCMH B1  a. 12.00u 
Concordia D1-OVC’63 D1  a. 16.00u 
Concordia D2-Corridor D1  a. 15.00u 
Concordia E1-Be Quick E2  a. 14.00u 
Concordia F1-Emos F2  a. 17.00u 
Conc. W1-De Korfrakkers W3  a. 09.30u

KV Boskant  
Uitslagen jeugd
Avanti F1 – Boskant F1 4-0
De Korfrakkers E2 – Boskant E1 3-6
Concordia D1 – Boskant D1 3-11
Flamingo’s B1 – Boskant B1 2-6

Programma jeugd
Boskant F1 – Prinses Irene F2 10.00u
BMC E1 – Boskant E1 10.00u
Boskant D1 – SCHM D1 13.00u
Boskant B2 – De Korfrakkers B2 15.00u
Celeritas B1 – Boskant B1 16.10u

KV Nijnsel
Uitslagen:
Nijnsel 1-Be Quick 4  10-6
Concordia/Boskant 6-Nijnsel 2  6-4
Spoordonkse Girls B2-Nijnsel B1  2-6
Flash C2-Nijnsel C2  9-2
Nijnsel D1-Tovido D3  7-2
Nijnsel E1-Tovido E1  3-6 
strafworpen 4-2.

Programma wo 8/1: 
Nijnsel 2-Flamingo’s (M)  v.20.00u
Za 11/2;
Nijnsel C1-Korloo C1  v13.15u 
Nijnsel C2-BMC C2  12.15u
Blauw Wit (Ha) D1-Nijnsel D1  v12.00u
EDN ’56 E2-Nijnsel E1  v9.30u
Zo 12/2:
Tovido 2-Nijnsel 1  v9.15u

waterpolo

Argo 
Uitslagen
C1 – SWNZ 3-5
D1 – SWNZ 4-9
D2 – Arethusa 14-0
E1 – Aquamigos 2-14
Heren 1 - KZ&PC Kerkrade 15-3
Heren 2 - ZON/S&P 14-9

Programma zaterdag:
De Treffers - D2 19.00u
De Zuidwesthoek - B1 19.15u
Zondag:
DZT`62 - Heren 2  15.15u
De Treffers - Heren 1  17.15u
De Rog - D1  17.45u
De Treffers - E1  18.15u

beugelen

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”  
Uitslagen: 30 januari – 4 februari  
Beek 2 - Olland 1 2-3
Olland 2 - Olland 3 3-2
Olland 4 - Liempde 1 1-4
Olland 5 - Olland 6 3-2
 
Competitieprogramma:  
11 februari – 17 februari 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur  
Olland 1 - Helden 4 zaterdag 11/2
Olland 2 - Heeze 1         dinsdag  14/2
Loosbroek 3 - Olland 3  donderdag 16/2
Loosbroek 2 - Olland 4   dinsdag  14/2
Schijndel 3 - Olland 5     dinsdag  14/2
Liempde 3 - Olland 6 donderdag 16/2

Concordia/Boskant wint van Bladella

Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd tegen Bladella op het 
programma. Na eerder dit seizoen 
gelijk te hebben gespeeld tegen 
Bladella, waren de meiden er op 
gebrand om de punten nu mee 
naar Sint-Oedenrode te nemen. 

Bladella wist met het benutten van 
een afstandschot de score te ope-
nen 1-0. Concordia/Boskant had 
hier direct een antwoord op en 
maakte met een slim omdraaiballe-
tje de 1-1. Hierna ging Concordia/
Boskant in de fout en kreeg een 
strafworp tegen 2-1. De score werd 
snel weer gelijk getrokken door het 
benutten  van een vrijebal. Hierna 
leek Concordia/Boskant de wed-

strijd te gaan bepalen, de schoten 
lagen goed waardoor er al snel een 
voorsprong van 2-4 op het score-
bord stond. Door het benutten van 
een doorloopbal leek Bladella even 
weer aansluiting te vinden 3-4, 
maar Concordia/Boskant liet zich 
niet kennen. Met snel aanvalsspel 
wisten ze nog voor rust uit te lopen 
naar een 3-9 voorsprong. 

Na rust wist Bladella snel te scoren en 
liet zien dat ze niet zomaar op zou-
den geven 4-9. Concordia/Boskant 
kwam slecht uit de kleedkamer, het 
aanvalsspel was een stuk minder en 
de ballen die er voor rust in vlogen 
gingen nu allemaal mis. Pas na een 
kwartier spelen wist Concordia/Bos-

kant weer tot scoren te komen 4-10. 
Bladella verzuimde tot twee keer 
toe om een strafworp te benutten 
waardoor Concordia/Boskant met 
een afstandschot de scoren weer 
wat kon vergroten 4-11. Met nog 
maar vijf minuten op de klok was 
de wedstrijd beslist maar leek Con-
cordia/Boskant toch even helemaal 
de weg kwijt te zijn. De verdediging 
maakte te veel fouten waardoor 
Bladella nog drie keer wist te scoren. 
Door de ruime voorsprong kwam de 
overwinning echter niet meer in ge-
vaar. Ook Concordia/Boskant wist 
in de slotminuten nog eenmaal te 
scoren waardoor de wedstrijd in een 
7-12 stand eindigde. 

Odisco verliest kansloos van koploper
Tovido 1 uit Esch kwam afgelopen 
zondag op bezoek in Veghel. Na een 
hele slechte voorbereiding door het 
vergeten van de ballen, kon de wed-
strijd na een kwartier uitstel dan 
toch eindelijk beginnen.

Odisco was niet aanwezig in de 1e 
helft en werd op alle fronten afgebluft 
door Tovido. De felheid ontbrak tegen 
Tovido, die niet goed speelde maar 
met felheid alles goed maakte. Zo 
kon binnen 9 minuten Tovido op 0-2 

komen. In de 16e minuut wist Meike 
Leenderts de 1-2 binnen te schieten. 
Maar binnen 22 minuten stond de 1-4 
op het scorebord. Ondanks dat Odisco 
niet goed speelde en Tovido verzaakte 
verder uit te lopen, kon toch nog via 
Anouk de Jong en Michelle van Heere-
veld de 3-4 rust stand bereikt worden.
Na rust schakelde Tovido een tandje 
bij, Odisco bleef moeite houden met 
de felheid en kon zelf niet in het spel 
komen. Hierdoor liep Tovido binnen 
10 minuten makkelijk uit naar 3-6. 

Myrthe van Heereveld wist in de 12e 
minuut nog de 4-6 te maken, maar 
hierna kwam Odisco er niet meer aan 
te pas en kon Tovido simpel de eind-
stand van 4-10 op het scorebord note-
ren. Het was een slechte wedstrijd van 
de kant van Odisco en het ontbrak 
afgelopen zondag aan de felheid die 
er normaal wel is. Aanstaande zondag 
speelt Odisco uit tegen De Weebosch, 
een mogelijkheid om deze wedstrijd te 
vergeten en de stijgende lijn weer op 
te pakken.

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 1 kampioen in de zaal

Na het behaalde kampioenschap tijdens de veldcompetitie 2011 wisten de Senioren 1 van Kv Nijnsel zondag ook de 
kampioenstitel voor de zaalcompetitie 2011/2012 binnen te slepen. Onder toeziend oog van een groot aantal support-
ers wonnen zij met 10-7 van Be Quick 4. Door alle wedstrijden te winnen, mogen zij zich, met nog twee wedstrijden 
te gaan, nu al de terechte winnaar van de competitie noemen. v.l.n.r.: (boven) Ge Krommenhoek (trainer/coach), Selly 
van Roosmalen, Monique Merks, Susan witlox, Marlou van der vleuten, Joyce van der Zanden, Manon van walbeek. 
(onder) Nicole de Koning, Anne Sijbers, Sandra verhagen, Myrna foolen, Astrid van de Laar, Sanne van Roosmalen. 
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Start vrije verkoop

tel: 073 544 21 00

Componeer uw eigen woning
in het hart van Schijndel
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Locatie Rietbeemd

Markt

Rietbeemd in Schijndel wordt een heel 
bijzonder nieuwbouwplan. Op dit voor- 
malige festivalterrein krijgen toekomstige 
bewoners de kans hun nieuwe bungalow 
grotendeels zelf te componeren. 

Met als basis een vijftal schitterende 
composities, waar u nu uw eigen accent 
aan kunt geven, door u bijvoorbeeld 
mee te laten voeren op de zoete tonen 
van model Schalm of te genieten van de 
vederlichte accenten en het rijke timbre 
van model Tara. 

Een compleet modellen programma met 
ongeëvenaarde mogelijkheden staat tot 
uw beschikking. Allemaal zijn ze volledig 
in harmonie met de natuurlijke omgeving 
die gesitueerd is binnen de groene kamers 
van de bestaande bomenstructuur.

Dit ongeëvenaarde aanbod vlakbij het  
centrum van Schijndel met alle belang-
rijke voorzieningen binnen handbereik 
moet u wel als muziek in de oren klinken!

Wonen in Rietbeemd Componeer uw eigen woning
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•   20 woningen
• Woonprogramma op de begane grond
•  Ruime kavels  
•  Voorzieningen op loopafstand
•  Stel zelf uw eigen woning samen
•   Ruime basis plattegronden met 

ongekende mogelijkheden
•   Vanaf € 228.000,- v.o.n.

www.rietbeemd.nl

hockey Jongens MHC D1 kampioen

Met grote overmacht zijn de jon-
gens D1 van MHC kampioen 
geworden in de zaal. De jonge 
hockeyers overklasten al hun te-
genstanders met groot gemak en 
wonnen alle 10 hun wedstrijden.  
Daarin scoorden ze  maar liefst 112 
keer. Afgelopen weekend speelden 

ze hun laatste wedstrijden: met 
een 14-1 zege op Oirschot en 17-3 
tegen Best lieten zij er geen mis-
verstand over bestaan, wie dit jaar 
in hun poule de sterkste was.

Het kampioensteam Jongens D1, 
v.l.n.r. staand: Inge Vermeulen 

(coach), Sep Schuurman, Teun van 
Wieringen, Kjeld Kluijtmans, Luc 
Willemse, Imre van de Laar, Robin 
Bogers, René van de Laar (coach); 
zittend: Felix Engbers, Stijn Ver-
meulen, Niels Broers, Tom Schre-
derhof, Joshua Jones, Robin Zel-
ders; liggend: Lucas van der Endt.

Rooise hockeysters ook in de zaal 
naar de Hoofdklasse

In een zinderende wedstrijd tegen 
het Haagse Klein-Zwitserland stelde 
Loes van der Heijden en Lin Scha-
kenraad met hun club MOP, afgelo-
pen zondag in Amsterdam, promo-
tie naar de Hoofdklasse veilig. Waar 
MOP tijdens de rust nog tegen een 
2-1 achterstand aan keek, kon het 
in het tweede kwartier de wedstrijd 
ombuigen en werd er met 3-2 ge-
wonnen. Eerder die dag werd van 

QZ uit Nijmegen verloren (3-4) en 
van Groningen gewonnen (3-1). 
Het totaal van zes punten uit drie 
wedstrijden was genoeg om te pro-
moveren naar de hoogste klasse van 
het Nederlandse zaalhockey. MOP 
veroverde in januari een ticket voor 
de play-offs door Zuid-Nederlands 
kampioen te worden. Alle wedstrij-
den tegen de Brabantse tegenstan-
ders werden door MOP gewonnen. 

TTV Attaque speelt eerste wedstrijden 2012tafeltennis

Afgelopen week speelden de 
teams van Attaque hun eerste 
thuiswedstrijd van 2012. Attaque 
1 speelde met 5-5 gelijk tegen 
Flash. Bram Schepens won voor 

de tweede keer op rij alle drie zijn 
enkelpartijen en had hiermee een 
groot aandeel in het gelijke spel. 

Attaque 2 gaf het goede resultaat van 

vorige week een vervolg door deze 
keer met 7-3 te winnen. Menno van 
Os won alle drie zijn enkelpartijen en 
Peter Verhagen, die vorige week niet 
meedeed, wist twee partijen te win-

nen. Met 17 punten uit twee wed-
strijden is team 2 nu koploper in de 
vierde klasse. Attaque 3 tot slot won 
ook, ditmaal met 7-3. Zowel Stefan 
Kerk, Cliff van Driel als Anne van de 

Sande wonnen ieder twee partijen. 
Doordat ook de dubbel in winst werd 
omgezet werd een mooi resultaat 
behaald. Deze week staan wederom 
thuiswedstrijden op het programma.

foto: Pieter van den Boogaart
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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

18 januari - 18 maart
Expositie fotograaf 

Jan Ebbenn
  Odendael 

16 januari - 2 maart  
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay
  Mariendael

 8 februari  
Kienavond
  Meerschot 

10 februari  
Bonte Avond Olland

  De Holm 

10 februari  
Bonte avond Nijnsel

  De Beckart

 10 februari  
Django Wagner
  Café Oud Rooij 

10 februari  
Zumba Night!

  Danscentrum Cultura

 11 februari  
Bonte Avond Olland

  De Holm 

11 februari  
Bonte Avond Nijnsel

  De Beckart

11 maart  
Lentemandje vlechten met de 

Jeugdnatuurwacht 
  Mariendael

 11 februari  
Vrije dansavond
  De Vriendschap 

12 februari  
Kidsclub Carnavalsfeest

  Mariendael 

12 februari  
Schoolzwemkampioen-

schappen
  Zwembad de Neul 

12 februari  
Live muziek: the Pinktones

  d’n Dommel 

13 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

13 februari  
Lezing: 

“Vogels groot en klein”
  d’n einder 

14 februari  
Valentijnsdag

 
 14 februari  

Manifestatie: Lekker thuis blijven 
wonen

  Mariendael 

14 februari  
KBO film: de Storm

  Odendael 

15 februari  
Kinderknutselen

  Meerschot 

15 februari  
Culturele Middag 

(50+ Carnavalszitting)
  Odendael 

15 februari  
Gezellige avond kegelen

  de Vresselse Hut 

15 februari  
Rooise Biergilde
  Café Van Ouds 

 16 februari 
Drumcirkel 

  Leef & Vind 
Olland 

  17 februari  
Dansmariekes toernooi

  De Vriendschap 

17 februari  
Carnavals kaarten

  Meerschot 

17 februari  
Jeugdcarnaval presenteert: 

Ultra Dance Party
  Tent op de Markt 

18 - 21 februari  
Papgat Carnaval  

  Papgat

18 februari
Sleuteloverdracht

Gemeentehuis

18 februari
Carnavalsmis
Martinuskerk

18 februari  
Kinder carnavalsmiddag

  Cambiance de Kienehoef 

18 februari  
Kinderoptocht carnaval

  De Vriendschap 

18 februari  
Plekkersbal

  Cambiance de Kienehoef 

18 februari  
Carnavalskindermiddag 

de Plekkers
  Cambiance de Kienehoef 

18 februari  
Seniorencarnaval

  Dommelzicht

 18 februari  
Carnavalsbal 55+

  Odendael 

19 februari  
Kinderdisco en 

Braziliaanse avond
  Cambiance de Kienehoef 

20 februari  
Kindermiddag en 
ontvangst Prins

  Cambiance de Kienehoef 

21 februari  
Dweilmiddag

  Cambiance Kienehoef 

21 februari  
Carnavals discozwemmen
  Dommelzicht/Zwembad  

21 februari  
Boerenbruiloft!

  De Vriendschap 

  25 februari  
Boeken- en 
platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Olat wandelsportvereniging

  Esbeek 

26 februari  
Open rooise Cross- en trimcompetitie

  Park Kienehoef 

26 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Two Voices

  café Oud Rooij 

27 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij  

1 maart 
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

2 maart  
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

3 maart  
Kind Ouder avond
  café ‘t Pumpke 

3 maart  
Stanza: Belgische Helden 

  De Beurs 

4 maart  
Tafelvoetbaltoernooi

  Café Oud Rooij 

5 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

6 maart  
Lezing: Tommy Wieringa

  Kasteel Henkenshage

 6 maart  
Lezing: vrouwen en 
hart-en vaatziekten 

  de Holm 

7 maart  
Kienavond
  Meerschot 

9 & 10 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

10 maart  
Black & White Party 

2nd edition
  Oud Nijnsel 

11 maart  
Strike 2

  Café Oud Rooij 

11 maart  
Cursus Spirituele ontwikkeling 

  Leef en Vind 

11 maart  
Roois gemengd koor:
 Elgar in twee koren 

  Martinuskerk 

12 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 




