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- Platform Kienehoef

- Rijsingen Royaal

- Luchtpost Henk de Grauw
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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

SINT-OEDENRODE

WANNEER       maandag 10 februari en woensdag 19 februari 
TIJD       19.00 – 21.00 uur 
WAAR             gemeentehuis

INLOOPAVONDEN  
SAMENGAAN 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

U bent van harte welkom. 
Loop binnen en ga in gesprek met de aanwezige bestuurders.

Een ‘tweede leven’ dankzij de Boeken- en platenbeurs
Een dik boek ligt jarenlang onderin 
een doos op iemands zolder of staat 
ergens in een boekenkast. De grote 
schoonmaak zorgt ervoor dat het 
exemplaar eindelijk weer daglicht 
ziet na jaren van verwaarlozing. Is het 
een slecht boekwerk? Nee hoor, zeker 
niet. Het is zelfs bijster interessant, 
maar de eigenaar heeft het al gelezen. 
Daarom belandt het met anderen ge-
bonden papieren op een stapel achter 
in de auto. Op naar het inlever- en 
verzamelpunt van Drankenhandel de 
Leijer in Sint-Oedenrode…

Daar wacht een tweede leven. Het 
boek krijgt een nog kans. Het zal ge-
wogen worden, op waarde, staat en 
aantrekkelijkheid geschat. Eindelijk 
krijgt de pil weer aandacht. Atten-
tie van kenners die zich al jaren in 
de boekenwereld bewegen. Als dit 
boek zou kunnen ademen, zou je de 
blaadjes kunnen horen zuchten van 
verlichting wanneer ze merken dat 
de stapel ‘verkoopbaar’ de volgende 
bestemming is. Een nieuwe eigenaar 
lonkt. Iemand die het boek met lief-
de en interesse zal doorbladeren. 
» lees verder op pag. 24

Wervingsactie TipMooiRooi 
succesvol
Het weer zat niet heel de dag mee, 
maar dat hield het team van Tip-
MooiRooi niet tegen. Gewapend met 
petjes, opwarmertjes en opkikkers 
om uit te delen, struinden de heren 
afgelopen zaterdag de Rooise straten 
en supermarkten af. Op zoek naar 
nieuwe raadsleden voor het kersver-
se burgerpanel. De balans is inmid-
dels opgemaakt, bijna tachtig men-
sen schreven zich dit weekend in. 
Thuis via de website www.tipmooi-
rooi.nl of via één van de wervers.

De grens van 350 raadgevers - al-
lemaal mensen die wonen of werken 
in Sint-Oedenrode – is gepasseerd. 
Ondertussen druppelen nieuwe aan-
meldingen binnen. Het zal dan ook 
niet lang meer duren voor de eerste 
vraag de lucht in wordt gestuurd. 
Dan wordt meteen duidelijk hoe in-
teractief het initiatief is. 

» lees verder op pag. 24

Meld u aan voor het 

ROOISE 
BURGERPANEL 

via www.tipmooirooi.nl

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meepraten, meedenken 
over Sint-Oedenrode 

Meld u aan via 
www.tipmooirooi.nl

UW MENING TELT!

Stichting Tegengas: vergunning intrekken wegens niet voldoen aan voorwaarden
De Stichting Tegengas, opgericht 
door omwonenden van de voor-
genomen biogasinstallatie aan de 
Wolvensteeg, heeft aan B en W 
verzocht om de omgevingsver-
gunning voor genoemde installa-
tie te wijzigen of in te trekken. In 
eerdere instantie gaf het college 
aan dat de vergunning onherroe-
pelijk was omdat de Stichting te 
laat bezwaar daartegen heeft ge-
maakt. Hun advocaat heeft echter 
een wetsartikel gevonden waaruit 

blijkt dat de aanvraag wel dege-
lijk kan worden herroepen, als de 
installatie niet voldoet aan be-
paalde voorwaarden. 

Die voorwaarden staan in de 
Wabo (Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht). Die bepaalt dat 
de biogasinstallatie moet voldoen 
aan de zogeheten Best Beschik-
bare Technieken (BBT) voor een 
veilige opslag. De BBT stelt on-
der meer eisen aan de bedekking 

van de silo’s. Volgens de Stichting 
Tegengas voldoet de betreffende 
biogasinstallatie daar niet aan. 

Het college heeft de Stichting 
Tegengas laten weten dat er een 
gesprek zou plaatsvinden. “Dit is 
echter met een ambtenaar. Wij 
willen de verantwoordelijke wet-
houder, Cees van Rossum, per-
soonlijk spreken” aldus stichtings-
woordvoerder Tjitte Talsma. 

Frank van Genugten, initiatief-
nemer van de biogasinstallatie, 
voldeed bij zijn weten aan alle 
voorwaarden maar is naar aan-
leiding van de nieuwe informatie 
opnieuw in de materie gedoken 
en reageert positief. “De best be-
schikbare technieken? Maar dat 
willen wij natuurlijk óók!”
    

Verras
je

Valentijn
Zie pag. 11, 13, 17, 27,29Zie pag. 11, 13, 17, 27,29
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.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:
redactie@demooirooikrant.nl 
of bel in kantooruren: 0413-479322

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

Waarom jij? 
We zullen het nooit weten, 
we zullen je heel erg missen 

maar nooit vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedroefd om zijn te vroege dood, trots op de manier 

waarop hij boven zijn ziekte stond, 
dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons 

betekende, delen wij u mede dat van ons is heengegaan 
mijn maatje, ons pap en trotse opa 

 

Toon van Erp 
 

∗ Sint-Oedenrode, 29 mei 1956  

† Nijnsel, 7 februari 2014 
 

echtgenoot van 
 

Hennie van Erp – van der Zanden 
 

Anke en Ruud 
 

Inge en Wendy 
Mike 
Jordy 

Schietbergweg 9 
5492 TH Sint-Oedenrode 
  
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 
13 februari om 14.00 uur in de Heilige Antonius van 
Paduakerk, Lieshoutseweg te Nijnsel. 
Aansluitend vindt de crematiedienst plaats om  
16.00 uur in crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden. 
 
Toon is thuis. 
U bent welkom om afscheid te komen nemen op 
dinsdag en/of woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
In plaats van bloemen graag een donatie voor het KWF 
Kankerbestrijding. 
Collectebussen hiervoor staan achter in de kerk. 

Ik klop zachtjes op de hemelpoort  
want ik ben gereed. 
Ik hoef alleen nog maar te zeggen 
dat ik er ben en hoe ik heet.  
Ik ben niet bang om aan te kloppen 
want mijn leven is geleefd. 
Ik heb ruim mijn deel gekregen 
van wat een mens aan liefde geeft. 

 
Na een leven vervuld van liefdevolle zorg voor allen die 

haar dierbaar waren, is in haar vertrouwde  
omgeving rustig ingeslapen onze lieve zus en tante 

 

Miet van Bree 
Maria Renatha 

 
∗ Asten, 21 april 1926  

† Sint-Oedenrode, 9 februari 2014  
Anna van Krey - van Bree † 
Harrie van Krey †  
Francien van Bree †  
Nel van den Oever – van Bree 
Ties van den Oever †  
Thea van Bree †  
Tonny van Bree †  
Wies van de Laar - van Bree † 
Jan van de Laar †     
Johan van Bree †  
Leny van Driel – van Bree 
Jan van Driel  
Toos van Bree †  
Neven en Nichten  

9 februari 2014 
Kinderbos 5 
5491 VH Sint-Oedenrode 
 
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 14 
februari 2014 om 11.00 uur in de Heilige Martinuskerk te 
Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op 
de begraafplaats van de Heilige Martinuskerk te  
Sint-Oedenrode.  
De avondwake is op donderdag om 19.00 uur in 
bovengenoemde kerk.  
Miet is thuis, waar u afscheid van haar kunt nemen.  
Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, 
mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen. 
 

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling 
na het overlijden van

 ons mam, lieve oma en vriendin

Marja Brethouwer

Zoveel kaarten, zoveel telefoontjes, 
zoveel bezoek, zoveel aandacht. 

Echt geweldig
Een bijzonder woord van dank voor 

het personeel van Dela

Marianne en Carlo
Monique, Lex en Kim
Harrie van Heeswijk

Toon van Erp

Een sterke man, veel te jong, een groot gemis.
Onze lieve broer, zwager en oom is van ons weg genomen.

Wij wensen zijn vrouw,   Hennie
en hun kinderen,   Anke en Ruud
    Inge en Wendy
      Mike
        Jordy
Heel veel sterkte toe.

     Theo en Ada
     Jan en Marij
     Ad +
     Gerard +
     Marja en Hans+,  Will
     Ellen en Jos
	 	 	 	 	 Henriëtte	en	Ad
	 	 	 	 	 Antonette	en	Johan
     Neven en nichten
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

107-jarige 
Marinus van 
den Berk 
overleden

Op dinsdagavond 4 februari is Ma-
rinus van den Berk op 107-jarige 
leeftijd overleden. Hij is thuis vredig 
ingeslapen. Thuis sterven, zonder 
pijn en omringd door de zorg van 
zijn kinderen, dat was zijn wens. Die 
is uitgekomen. De begrafenis heeft 
plaatsgevonden in de Ritakerk, in 
zijn geliefde Boskant,  op zaterdag 
8 februari. Eind november stond 
Marinus van den Berk nog met bij-
staande foto in DeMooiRooiKrant. 
Burgemeester Maas kwam ieder jaar 
op de verjaardag van de oudste Bra-
bander en misschien wel oudste ge-
boren Nederlander.  

Jan ten Berge
*26 mei 1937         †29 januari 2014 

weduwnaar van Atie Rijper

 Pamela
 Familie ten Berge   
 Familie Rijper

Jan is 5 februari j.l. gecremeerd.

Wij bedanken allen, die Jan begeleid en verzorgd hebben tijdens zijn ziekte en overlijden. 
In het bijzonder de huisartsen van de Heuvel en Heijneman, dokter de Roos en de teams
van ‘t Ven en de Watersteeg in Veghel, het team van Brabantzorg Odendael en Alertzorg.

Franca v.d. Kerkhof van Coda Uitvaarten bedanken wij voor de adviezen en de verzorging
van het sfeervolle afscheid. De heer Kuis van het Uitvaartcentrum Wolfswinkel voor de
uitstekende facilitaire ondersteuning.
 Wij danken u voor de condoleances, de kaarten en bloemen. En uw aanwezigheid tijdens 
het afscheid van onze vader, broer en schoonbroer.

OVERLĲDENSBERICHTENOVERLĲDENSBERICHTEN

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld is na een 
kortstondige ziekte van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader en 
trotse opa

Theo van der Wijst
echtgenoot van

Wilhelmien van der Wijst-van Kessel

* Veghel, 19 juli 1936 † Sint-Oedenrode, 10 februari 2014

Wilhelmien van der Wijst-van Kessel

Karin en Leon Raaijmakers-van der Wijst
Bram, Dennis

Stef en Maaike van der Wijst-de Poorter
Kaya, Xavi

Meierij A 6, 5492 DH  Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 14 februari om 14.00 uur in  
de H. Martinuskerk, Kerkplein 47a te Sint-Oedenrode. Aansluitend vindt 

de begrafenis plaats op de parochiebegraafplaats.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Theo in rouwcentrum 
Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode, op donderdag 
13 februari van 19.00 tot 19.30 uur.

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 

Wilt u uw steun betuigen aan de  

familie van een overledene? 

Dan kunt u een reactie plaatsen 

onder het rouwbericht op 

www.rooisefamilieberichten.nl.  

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Voor wie leeft in eenvoud
is het leven eenvoudig.

Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, laten wij 
u weten dat in alle rust en vrede, thuis is overleden 

onze lieve pa, opa en superopa

Marinus van den Berk
Hij overleed in de leeftijd van 107 jaar.

weduwnaar van

Lena van den Berk – van Engeland

Gerard en Lenie

Pieter en Jet

Francien

Frans en Ria

Mia en Martien †
Bea en Arie

Rita en Ad

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

4 februari 2014
Hoogstraat 63, 5492 VV Sint-Oedenrode

Op 8 februari hebben we afscheid genomen van pa in de kerk 
van de H. Rita in Boskant. Aansluitend is pa begraven op het 
parochiekerkhof.
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

*A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 S

ta
n

d
aa

rd
 e

n 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 i.
c.

m
. e

en
 

*A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 S

ta
n

d
aa

rd
 e

n 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 i.
c.

m
. e

en
 

*A
ct

ie
p

ri
js

 g
el

dt
 v

o
o

r 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 S

ta
n

d
aa

rd
 e

n 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 i.
c.

m
. e

en
 

ja
ar

co
nt

ra
ct

. N
a 

6 
m

aa
n

d
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 S
ta

n
d

aa
rd

 €
 6

8
,-

/ m
n

d 
en

 v
o

o
r 

ja
ar

co
nt

ra
ct

. N
a 

6 
m

aa
n

d
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 S
ta

n
d

aa
rd

 €
 6

8
,-

/ m
n

d 
en

 v
o

o
r 

ja
ar

co
nt

ra
ct

. N
a 

6 
m

aa
n

d
en

 b
et

aa
l j

e 
vo

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 S
ta

n
d

aa
rd

 €
 6

8
,-

/ m
n

d 
en

 v
o

o
r 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 P
re

m
iu

m
 €

 8
8

,-
/ m

n
d

. D
e 

p
ri

js
 v

an
 A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 In

st
ap

 is
 €

 5
8

,-
/ m

n
d

. 
A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 P

re
m

iu
m

 €
 8

8
,-

/ m
n

d
. D

e 
p

ri
js

 v
an

 A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 In
st

ap
 is

 €
 5

8
,-

/ m
n

d
. 

A
lle

s-
in

-1
 G

la
sv

ez
el

 P
re

m
iu

m
 €

 8
8

,-
/ m

n
d

. D
e 

p
ri

js
 v

an
 A

lle
s-

in
-1

 G
la

sv
ez

el
 In

st
ap

 is
 €

 5
8

,-
/ m

n
d

. 
K

ijk
 v

o
o

r 
d

e 
be

sc
h

ik
ba

ar
h

ei
d 

en
 v

o
o

rw
aa

rd
en

 o
p 

kp
n

.c
o

m
/g

la
sv

ez
el

K
ijk

 v
o

o
r 

d
e 

be
sc

h
ik

ba
ar

h
ei

d 
en

 v
o

o
rw

aa
rd

en
 o

p 
kp

n
.c

o
m

/g
la

sv
ez

el
K

ijk
 v

o
o

r 
d

e 
be

sc
h

ik
ba

ar
h

ei
d 

en
 v

o
o

rw
aa

rd
en

 o
p 

kp
n

.c
o

m
/g

la
sv

ez
el

/mnd*

58.-
eerste 

6 maanden

68.-

Alles-in-1 Glasvezel 
Standaard boordevol 

gratis extra’s

kpn.com/glasvezel | kpn winkel | 0800 0115

Stuurgroep ondertekent uitfinancierings-
overeenkomst uitvoeringsprogramma 
Kloppend Hart van Het Groene Woud
Maandag 3 februari jl. onderteken-
den alle projectpartijen (stuurgroep) 
de uitfinancieringsovereenkomst voor 
het uitvoeringsprogramma Kloppend 
Hart van Het Groene Woud. Een ge-
denkwaardig moment, want deze over-
eenkomst zorgt ervoor dat iedereen 
in financiële zin met het project aan 
de slag kan gaan. Meerdere keren, bij 
afronding van de diverse projecton-
derdelen vooraf beschreven in een li-
quiditeitenplan, keert de Provincie via 
de penvoerder (gemeente Boxtel) een 
geldbedrag uit aan alle projectpartners.

Wat staat er de komende jaren te ge-
beuren rond Het Kloppend Hart?
14 projecten, ondergebracht in het 
uitvoeringsprogramma Kloppend Hart 
van Het Groene Woud worden de ko-
mende jaren uitgevoerd in de gemeen-
ten Best, Boxtel en Sint-Oedenrode. 
De projecten zijn door ondernemers, 
stichtingen, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties opge-
steld en worden de komende tijd dus 
uitgevoerd. Een overzicht van alle pro-
jecten vindt u via www.boxtel.nl/klop-
pendhart (ga op de pagina naar ‘han-
dige links’)

Op 24 juni 2013 besloot de Provincie 
Noord-Brabant om het ingediende uit-
voeringsprogramma Kloppend Hart in 
het Groene Woud te honoreren. Het 
uitvoeringsprogramma is gebaseerd op 
een breed samenwerkingsverband met 
14 projectpartijen. Een mooie boost 
voor economie, leefbaarheid en natuur 
voor de drie gemeenten. De Provincie 
verstrekt een bedrag van 9,5 miljoen. 
Mooie landschappen houden Brabant 
aantrekkelijk om in te wonen, werken 
en recreëren. De initiatieven komen uit 
de streek zelf: lokale overheden, bedrij-
ven, natuur- en maatschappelijke

organisaties trekken hierin samen op. 
Het Kloppend Hart smeedt kleine na-
tuurgebieden als de Mortelen, de 
Scheeken, de Geelders en de Kampina 
aaneen tot het grootste natuurgebied 
van Brabant. In die gebieden vinden 14 
deelprojecten plaats op het gebied van 
cultuurhistorie, landschap of toerisme-
recreatie. Het Kloppend Hart ziet kans 
om geld te verdienen aan de bijzondere 
landschapswaarde in Het Groene Woud, 
waarvan een deel terugvloeit in het be-
heer en onderhoud van het landschap.

Om ook alle inwoners en bezoekers te 
betrekken bij het uitvoeringsprogram-
ma, wordt in maart een gezamenlijke 
aftrap georganiseerd met een prak-
tische ‘tour’ rond alle projecten. Wat 
houden ze ook alweer precies in? Wie 
zijn er bij betrokken? Projecttrekkers 
staan te popelen om al het moois wat 
ze voor ogen hebben binnen dit uitvoe-
ringsprogramma breder bekend te ma-
ken. Er ontstaat binnen nu en een aan-
tal jaren een vernieuwd Kloppend Hart. 
En dat hart gaat ons Groene Woud 
een enorme boost geven. Buiten de 
gemeentegrenzen om, in samenhang 
binnen een prachtig natuurgebied waar 
van alles te beleven is.

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

Inloopavond fusie: 
overwegend positief, maar vooral insiders

Het kan geen verrassing geweest 
zijn. Bij een uitnodiging aan de 
burgers om toch eens in het grote 
schrijfhuis te komen om over hun 
eigen toekomst mee te praten, den-
ken of alleen maar luisteren, laten 
ze het massaal afweten, met name 
jongeren. Bij de oproep vorig jaar, 
naar belangstellenden voor de po-
litiek, was het al zo. En maandag-
avond, bij de eerste inloopavond 
voor de gemeentefusie, was het niet 
anders.

Dat ligt niet aan Rooi, en ook niet 
aan de gemeente, die alles uit de 
kast haalt om de doelgroep naar 
het gemeentehuis te krijgen. De in-
loopavonden in Schijndel en Veghel 
werden ook mondjesmaat bezocht 

door burgers. Wel waren de 
meesten van hen positief, 
en niemand was echt tégen 
de fusie.
De onzekerheid bij burgers 
zat volgens aanwezigen vooral in 
verlies van de eigen identiteit en au-
tonomie.  Ook de vrees dat de nieu-
we gemeente duurder zou worden 
voor de burgers, door een hogere 
ozb, was meermalen gehoord. Toch 
was die vrees blijkbaar niet groot 
genoeg om er een bezoekje aan het 
gemeentehuis aan te spenderen. 
Aan beide zijden van de raadzaal 
stonden grote borden met fusie-
items. “Waarom samengaan?” 
“Wat levert het op? “ “Hoe ver-
der?”, afgewisseld met stellingen als 
“Uw dorp blijft uw dorp” “Steviger 

positie” en onder-
werpen als kunst en cultuur, kansen 
en bedreigingen en economie.   

Behalve politici en tribunetijgers lie-
ten ook belangengroepen voor min-
derbedeelden hun gezicht zien, in 
de hoop om er voor hun doelgroep 
iets uit te kunnen slepen. Historicus 
Wim van Rooij toonde het “bewijs” 
dat de combinatie Rooi, Schijndel 
en Veghel een logische was. Al lang 
voor de A50 als argument gold, la-
gen alle drie in Peelland. En dat kun-
nen Boxtel en Uden niet zeggen. 
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MooiRooikrantDe 5

 Roeptoeters!
Veel ouders zullen hun kinderen ooit een 
soortgelijke waarschuwing gegeven 
hebben: als je in het zwembad een paar 
keer doet alsof je verdrinkt, zal de 
badmeester niet meer reageren als je echt 
in de problemen raakt. Badmeesters zullen 
in hun beginperiode opveren bij elk signaal 
van verdrinking. Maar dat zal geleidelijk 
aan minder worden als veel kinderen doen 
alsof. Wat in het begin direct binnenkomt 
als een signaal voor gevaar, blijkt al te vaak 
loos alarm. De vraag wordt dan: hoe 
onderscheid je echt van nep? Lastig voor de 
badmeester.

Als de uitzondering regel wordt, verliest 
iets zijn kracht. Dat zie je ook terug in 

reclames. Het koopje en de aanbieding 
werden “megakorting”. De opruiming en 
de uitverkoop werden “ultrasales”. 
Niemand kijkt waarschijnlijk nog op van 
het bestaan van een “Ultra Sales Store” 
waar het hele jaar door “alles weg moet”. 
Hoe harder de koopmannen op de markt 
om je heen staan te schreeuwen, hoe 
minder je op een gegeven moment hoort. 
En het is niet gezegd dat degene die het 
hardste schreeuwt, ook het beste aanbod 
heeft. In prijs en kwaliteit… Lastig voor de 
consument. 

Maar wat kun je als marktkoopman? Wie 
niks zegt, wordt zeker niet gehoord. Je kunt 
je er nauwelijks aan onttrekken en je moet 
dus eigenlijk wel mee. Bij deze hanteren 
ook wij de roeptoeter: WIJ BIEDEN  
NU EEN EXTRA LAGE RENTE OP EEN SNS 
HYPOTHEEK! 

Hoe laag? Nou… Als je echt op zoek  
bent naar een lage rente, kijk dan op 
snsbank.nl/hypotheekactie en maak een 
afspraak of kom naar onze SNS Winkel. We 
leggen die roeptoeter graag opzij, want we 
gaan er liever goed voor zitten om het 
rustig met je door te spreken. Wil je 
gebruik maken van de voordelen van  
Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan 
is het goed om te weten dat de grens tot  
1 juli nog op € 290.000,- ligt. Daarna wordt 
die verlaagd tot € 265.000,-.

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Boschweg 101a
5481 ED Schijndel
t: 073 54 94450

Borchmolendijk 20
5492 AK Sint-Oedenrode

t: 0413 767580

www.winkelreus.nl

iPhone    Console
iPad    iPod
Smartphone  Computer

Reparatie
- Vestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode

- Dezelfde dag gerepareerd

- Geen afspraak nodig!

- 3 maanden garantie op elke reparatie

WINKELREUS COMPUTERS

Intratuin Veghel Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond www.intratuin.nl

Hele maand februari

ontbijt  
tot 11.00 uur

1.50

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 13/02 t/m wo 19/02/2014
Mandela Long Walk To Freedom (€7,50) za. 21:00, zo. 16:30, ma. 20:00 Toscaanse 

Bruiloft (€ 7,50) do/wo 20:00 vr 19:00, za. 18:45 zo. 19:30  De LEGO Film 3D NL  
(€ 6,50) vr. 16:30 za. 16:00, zo. 14:15, wo. 15:45 K3 Dierenhotel (€ 6,50) za. 11;30 

& 13:30 zo. 12:00, wo. 13:45 u. 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Song For Marion (€6,00) do/vr 14:00  

SPECIALE VALENTIJNSVOORPREMIERE: Endless Love (€ 7,50) vr. 21:15 LADIES 
NIGHT: Hartenstraat (€ 13,50) wo. 12 maart 20:00 

PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 GRATIS KOFFIE/
THEE bij Biobest 50+ 

Gemeente zet samenwerking met Wecycle voort
De gemeente Sint-Oedenrode zet de 
samenwerking met Wecycle voort. Alle 
afgedankte elektrische apparaten en 
spaarlampen (e-waste) die inwoners 
inleveren op de milieustraat worden af-
gegeven aan Wecycle, die ze optimaal 
laat recyclen. Wecycle is de stichting 
die in Nederland de inzameling en re-
cycling van e-waste organiseert. Inwo-
ners van gemeente Sint-Oedenrode zijn 
ervan verzekerd dat hun oude appara-

ten en spaarlampen optimaal gerecy-
cled worden.

Door de samenwerking met Wecycle, 
kan de gemeente Sint-Oedenrode erop 
vertrouwen dat de inzameling en recy-
cling van e-waste veilig en verantwoord 
gebeurt. Oude elektrische apparaten 
worden voor meer dan 75 procent ge-
recycled, spaarlampen zelfs voor meer 
dan 90 procent. Door recycling blijven 

grondstoffen behouden en komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu terecht. 
Alle gemeenten in Nederland werkten 
de afgelopen jaren tot grote tevreden-
heid samen met Wecycle. De huidige 
overeenkomsten lopen per 14 februari 
2014 af, wegens veranderingen in Eu-
ropese wetgeving. De nieuwe overeen-
komst heeft een looptijd van twee jaar, 
met een optie om daarna nog eens met 
twee jaar te verlengen.

Microsoft Windows XP stopt, 
Winkelreus computers helpt u uit de brand

Windows XP was super maar gaat 
nu toch echt stoppen. Tijd voor een 
nieuwe computer. Maar hoe zit het 
met je oude bestanden? Geen pa-
niek! Winkelreus Computers in Sint-
Oedenrode zet bij aanschaf van een 
nieuwe Windows 8.1 / Windows 7 
computer al je bestanden over. 

Winkelreus Computers is de meest 
vriendelijke en kundige computerzaak 
van de regio. Wie met vragen zit kan 
er altijd terecht. “Veel mensen bezit-
ten nog een Windows XP computer”, 

vertelt eigenaar Maarten Duffhues. 
“Omdat Microsoft binnenkort geen 
updates meer levert, worden ze ex-
tra gevoelig voor virussen. Voor een 
schappelijke prijs bieden we al een 
nieuwe Microsoft Windows 8.1 / Mi-
crosoft Windows 7 computer of lap-
top, waarmee je uit alle problemen 
bent. 

Het is ook mogelijk dat we een up-
grade uitvoeren op uw bestaande 
computer of laptop. Als mensen een 
nieuwe computer of laptop moeten 

kopen, willen ze natuurlijk wel alle 
bestanden meenemen. Normaal vra-
gen we daar een x bedrag voor, maar 
nu doen wij dat geheel gratis in de 
maand februari!” Ook voor andere 
computerproblemen staan Rick Cra-
nen en Maarten Duffhues van Win-
kelreus Computers | Sint-Oedenrode 
voor u klaar. 
U kunt er ook terecht voor laptops, 
consoles, tablets, smartphones, prin-
ters, inkt of computer gerelateerde 
producten zoals kabels, toetsenbor-
den etc. Ook voor een nieuw mobiel 
telefoon abonnement. Voor zowel 
nieuwe telefoonabonnementen als 
verlengingen. Ook voor mobiele tele-
foonreparaties kunt u bij Winkelreus 
terecht. Dit kan een gebarsten scherm 
zijn maar ook andere onderdelen 
kunnen zij voor u vervangen inclusief 
garantie. 
Winkelreus Computers | Sint-Oeden-
rode, Borchmolendijk 20, Sint-Oe-
denrode.
Voor meer informatie bent u welkom 
in onze winkel of kijk voor meer in-
formatie op www.winkelreus.nl , het 
telefoonnummer waar wij op te berei-
ken zijn is 0413-767580. Winkelreus 
Computers B.V. maakt sinds 1 januari 
2006 deel uit van de overkoepelende 
Easy Motion & Export Group.

Rick Cranen (27, l) en Maarten  Duffhues (26) van Winkelreus Computers  
Sint-Oedenrode staan voor u klaar, zij helpen u uit de brand met al uw 
telefoon en computer problemen, ook hebben zij een technische dienst die 
problemen aan huis voor u oplost.

advertorial
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MooiRooikrantDe6 
Platform Sportpark Kienehoef

Alleen ga je harder, samen kom je verder
Ron van Rooij (Camping Kienehoef), 
Rob Jansen (Parkzicht Kienehoef) en 
Ad van der Heijden (voorzitter plat-
form en betrokken bij MHC) verza-
melden voor deze foto niet voor niets 
op het vernieuwde parkeerterrein aan 
de Bremhorst. Ook heeft het een re-
den dat ze samen poseren. De realisa-
tie van de parkeergelegenheid vloeit 
namelijk voort uit inspanningen van 
Platform Sportpark Kienehoef. Dit is 
nog maar het begin.

Dat Ad van der Heijden bevlogen kan 
vertellen weet iedereen, maar het is 
duidelijk dat hij erg trots is op het Plat-
form Sportpark Kienehoef. Aan tafel 
met Ron van Rooij en Rob Jansen, 
vertegenwoordigers van respectieve-
lijk de verblijfsrecreatie en de dagre-
creatie spat de Rooienaar bijna van 
enthousiasme als hij vertelt over het 
initiatief wat steeds grotere en meer 
gestructureerde vormen begint aan te 
nemen. “Laat ik voorop stellen”, ver-
telt Ad. “We zijn geen protestgroep.” 
Rob en Ron knikken beamend. “Op 
initiatief van MHC Sint-Oedenrode 
zijn, In het najaar van 2012 zes sport-
verenigingen begonnen met het plat-
form onder het motto ‘samen staan 
we sterker’. Iedere vereniging heeft 
zo zijn eigen specifieke knelpunten 
en probeert dat vaak individueel op te 
lossen. Het platform -  dat kennis en 
expertise van de verschillende vereni-
gingen bundelt - zorgt ervoor dat de 
belangen van verschillende organisa-
ties worden behartigd.”

Uitbreiding
Snel breidde het platform zich uit. 
Meerdere partijen sloten zich aan, om-
dat ze het duidelijke nut er van inzien. 
In diezelfde periode gaf Rob Jansen 
samen met de andere initiatiefnemers 
van Parkzicht Kienehoef een presen-
tatie in het gemeentehuis. Ad zag zijn 

kans schoon om hen te benaderen 
voor het platform. “Daar stonden we 
uiteraard voor open”, weet Rob nog. 
“Toevallig hadden we al aan tafel ge-
zeten met Fred en Ron van Rooij van 
Camping Kienehoef en Jan Swinkels 
van de Kinderboerdij. Met het oog op 
wat er allemaal staat te gebeuren, vin-
den we samenwerking in dit gebied 
heel belangrijk.” Momenteel zijn er al 
veertien verenigingen of instanties bij 
het platform aangesloten. Aangezien 
het niet meer uitsluitend uit sport-
verenigingen bestaat, is de kans aan-
wezig dat de naam van het platform 
wordt aangepast.

“MET HET OOG OP 
WAT ER ALLEMAAL 

STAAT TE GEBEUREN, 
VINDEN WE 

SAMENWERKING IN DIT 
GEBIED HEEL 

BELANGRIJK.”
Doelen
Maar dat is zeker niet het belangrijk-
ste. Het platform heeft meerdere doe-
len die het wil verwezenlijken. Vanuit 
het principe ‘ken je buren’ zal de af-
stemming en overleg tussen de vereni-
gingen worden geoptimaliseerd. De 
komende tijd gaan de verenigingen 
en ondernemers onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn voor gezamenlijk 
inkoop van energie (gas en stroom), 
afvalverwerking, duurzame energie 
(zonnepanelen, LED-verlichting) of 
glasvezel aan te schaffen. Er zal bo-
vendien worden gezocht naar ma-
nieren om sportieve- en toeristisch/
recreatieve gebruiksmogelijkheden 
van het hele park te bevorderen. Ook 
zal het platform als gesprekspartner 

fungeren richting het College van B & 
W en ambtelijke medewerkers. De ge-
meente ziet al duidelijk de meerwaar-
de van de coöperatie. Het platform 
wordt namelijk gericht benaderd om 
mee te denken over maatschappelijke 
kwesties. Ook heeft er een goede sa-
menwerking plaatsgevonden in het 
hele traject omtrent de realisatie van 
het parkeerterrein.

Broek omhoog houden
Van der Heijden: “Ik denk dat we flink 
wat slagen te winnen hebben. Op het 
gebied van horeca, energie en onder-
houd. Op sommige gebieden trekt 
de overheid zich terug en daar moe-
ten we op inspelen. De verenigingen 

krijgen steeds meer op hun schou-
ders, vooral door de lastenverzwaring. 
Het is lastig om de komende jaren de 
broek omhoog te houden. Als we de 
krachten bundelen, kunnen we elkaar 
helpen.” Ook Van Rooij ziet het he-
lemaal zitten. Vooral de aantrekkings-
kracht van de Kienehoef. “Mensen 
komen hier sporten en zien wat voor 
prachtig gebied dit is en wat er alle-
maal te doen valt. Vooral als straks 
ook Parkzicht draait. We zijn nog een 
embryo dat moet groeien, maar over 
een tijd moet in de verre omtrek de 
Kienehoef hoog op het lijstje staan om 
te bezoeken.” Het platform zal eve-
nementen goed op elkaar afstemmen, 
zodat niets elkaar bijt. Er is ondertus-

sen al gebrainstormd over gezamen-
lijke happenings, zoals een collectieve 
Open Dag of bedrijvensportdagen 
met overnachting en andere arrange-
menten.  

“Dit is een goed voorbeeld van hoe 
een zogenaamde participatiemaat-
schappij eruit zou kunnen zien. Ver-
enigingen en het bedrijfsleven in het 
platform willen meedenken over de 
toekomst en inrichting van hun eigen 
sportpark en recreatieve-toeristische 
omgeving. De gemeente stimuleert en 
faciliteert. Dat zit goed in elkaar toch? 
Alleen ga je harder, maar samen kom 
je verder”, voegt Van der Heijden een 
belangrijke boodschap toe.

2 Jeugd in Actie
2.1 Ouderlijke zorgen

De bel gaat. ‘Goedenavond me-
vrouw Raavens, ik ben Bart’, zegt een 
knappe, casual geklede man. Even is 
Rien van slag, maar ze herpakt zich 
snel. ‘Rien Raavens, komt u binnen’, 
zegt ze, terwijl ze zijn uitgestoken 
hand stevig vastpakt.  Bart kijkt Riens 
woonkamer rond en wijst naar drie 
foto’s aan de muur. ‘Zijn dat uw kin-
deren, mevrouw Raavens?’ ‘Ja’, zegt 
Rien, ‘dat zijn mijn kinderen. ’ ‘Dan 
weet u wellicht waarover ik me als 
ouder zorgen maak. Het gaat om 
mijn jongste zoon, Rik.’ Bart zucht 
en Rien ziet de machteloosheid in 
zijn ogen. ‘Die jongen, hij is 18, ik 
ben bang dat hij het verkeerde pad 
opgaat. Hij voert iets in zijn schild. 
Geen onschuldig kattenkwaad maar 
iets ernstigs. Ik krijg geen contact met 
hem. Ik ben ten einde raad.’ ‘En uw 
vrouw?’ vraagt Rien. ‘Ik ben geschei-
den. Mijn ex woont in Schijndel. Rik 
gaat zijn eigen gang, zwerft tussen 
haar en mij in. Is ongrijpbaar zo ge-
zegd. Rik heeft wel de meeste moeite 
gehad met de scheiding.’ 

‘Ek is jammer. Wat kan ik voor u 
doen?’ vraagt Rien. ‘Ik zoek iemand 
die kan uitzoeken wat mijn zoon met 
zijn vrienden uitspookt. Zodra een 
van ons te dicht bij komt, hem vra-
gen stelt, dan sluit hij zich af. Wat ik 

steeds hoor is: ’Pa, ik ben volwassen, 
ik beslis zelf wat ik doe.’

‘Wat doet uw zoon overdag?’ wil 
Rien weten. ‘Hij zit op de TU, eerste-
jaars. Het is een echte informatica-
man, hij weet alles over computers, 
internet. Hij is altijd bezig met dingen 
onderzoeken en uitproberen. Het 
gaat mij boven de pet.’ ‘En buiten 
school?’ Bart zucht. ‘Dan hangt hij 
rond met zijn vrienden. Of ze heb-
ben contact via de computer of te-
lefoon. Ze gaan niet echt uit, maar 
af en toe pakken ze de trein ergens 
naar toe, geen flauw idee waarheen 
of waarom. Laatst heb ik ze afgezet 
voor het station Best. Ze waren alle 
drie helemaal in het zwart. Er zit ook 
een meisje bij, niet zijn vriendinnetje, 
is de uitleg die ik krijg.’

‘Wat vermoedt u, in welke richting 
moet ik zoeken?’ ‘Geen idee. Zijn 
laptop is altijd vergrendeld. Op zijn 
kamer liggen alleen wat schoolspul-
len. Het viel me op dat hij daar een 
stapeltje exemplaren van DeMooi-
RooiKrant had liggen.’ Bart zucht een 
paar keer en draait onrustig op zijn 
stoel. ‘Soms word ik ’s nachts wakker 
en dan denk ik dat de politie aan de 
deur staat, dat Rik opgepakt is voor 
het plegen van een aanslag ….’

‘Ik heb nog meer informatie nodig’, 
zegt Rien. Bart belooft dat hij de na-
men van Riks vrienden, telefoon-, 
emailgegevens en alles wat belang-
rijk kan zijn aan Rien zal doorgeven. 
‘Mijn zoon en zijn vrienden mogen 
niet merken dat ik u ingeschakeld 
heb’, zegt Bart bij het weggaan.  Van-
zelfsprekend’, zegt Rien, ‘ik doe on-
opvallend en discreet mijn werk.’ Dan 
is ze weer alleen en ze voelt dat er 
iets veranderd is in huis. Het bezoek 
van Bart heeft haar goed gedaan ter-
wijl zijn reden om hier te komen toch 
niet erg vrolijk was. Vanavond geen 
borrel maar met een Bouquetroman-
netje  op de bank. Enkele dagen later 
is Rien al veel te weten gekomen over 
de achtergronden en de gewoontes 
van de vriendengroep. Het valt haar 
op dat de groep vaak rondhangt bij 
zalencentrum de Beckart in Nijnsel, 
wijkcentrum Eerschot en bij scholen. 
Wat is daar te beleven voor achttien-
jarigen, vraagt Rien zich af.  

Wordt vervolgd

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

GS Noord-Brabant positief over 
samengaan Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Veghel
Gedeputeerde Staten van Brabant zijn 
positief verrast over de voortvarend-
heid waarmee Schijndel, Sint-Oeden-
rode en Veghel samenwerken om te 
komen tot een gezamenlijke gemeen-
te van ongeveer 80.000 inwoners, ui-
terlijk per 1 januari 2018. Dat bleek 
na een gesprek deze week tussen de 
burgemeesters en gemeentesecreta-
rissen met gedeputeerde Bert Pauli.

De drie gemeenten informeerden de 
gedeputeerde over het proces en de 
afwegingen voor een bestuurlijke fu-
sie van hun gemeenten. Vanwege 
de adviserende rol van de provincie, 
onder andere aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties, wil de provincie nauw betrok-
ken zijn bij het verdere proces en de 
inhoudelijke voorstellen.

Tijdens het overleg bevestigde Pauli 
dat Gedeputeerde Staten verheugd 
zijn dat deze gemeenten door een 
gemeentelijke herindeling proactief 
inspelen op de uitdagingen van de 
nabije toekomst. ‘Ik hoop echt dat 
andere gemeenten in Noordoost-Bra-
bant hier een voorbeeld aan nemen 
en met vergelijkbare initiatieven ko-
men. Desgewenst denken we daar als 
college natuurlijk graag in mee’, aldus 
Pauli. Eerder stelden Gedeputeerde 
Staten al dat een samengaan van 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
tot het benodigde draagvlak kan lei-

den, voldoende bestuurskrachtig en 
duurzaam is en bovendien passend is 
qua interne en regionale samenhang. 
Pauli ziet in de nieuwe gemeente een 
bestuurskrachtige partner om, samen 
met de daar gevestigde (inter)natio-
nale topbedrijven, maatschappelijke 
organisaties en andere overheden, 
de lokale en regionale opgaven (zo-
als agrifood) succesvol tot uitvoering 
te brengen. De gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel organise-
ren de komende weken inloopavon-
den voor inwoners over het samen 
vormen van een nieuwe gemeente, 
uiterlijk per 1 januari 2018.

In het najaar van 2014 nemen de 
gemeenteraden een besluit over een 
herindelingsontwerp en in het voor-
jaar van 2015 over een herindelings-
advies. Gedeputeerde Staten sturen 
dit herindelingsadvies met hun stand-
punt naar de minister. Tijdens de in-
loopavonden krijgen inwoners inzicht 
in de afwegingen voor fusie. Ook 
willen de colleges en gemeenteraden 
alle inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke partners uitnodigen om 
hun aandachtspunten en ideeën voor 
het verdere proces van samengaan in 
te brengen. Dit vormt de opmaat naar 
een toekomstvisie van de nieuw te 
vormen gemeente. Deze visie zal, me-
dio juni 2014, in samenspraak met in-
woners, ondernemers en maatschap-
pelijke partners worden opgesteld.

V.l.n.r. Ron van Rooij, Rob Jansen en Ad van der Heijden
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Download nu onze Hoepelman App 
 

Maak een afspraak met onze app of online  
en ontvang 20% korting op behandeling 

 

 Altijd connected met jouw favoriete kapper! 
 

 Hoepelman  I  Kappers Borchgrave

 

11, Sint Oedenrode  0413-478991

 

Dus…… 

Geldig tot 1 maart

Rooise Daniek Voets offert haar op voor goed doel

Haren op de post
De elfjarige Daniek Voets verrichtte 
kort geleden een goede daad die 
haar haren het leven kostten. Ze liet 
haar 26 centimeter lange staart bij 
kapper Bella Plaza afknippen. Deze 
ging met een pakketje op de post 
richting Stichting Haarwensen. Een 
stichting die pruiken maakt van af-
geknipte haren.

“Mijn haar moest toch een stuk kor-
ter worden”, zegt Daniek. “Mijn 
moeder zei voor de grap dat er net 
zo goed een pruik van kon worden 
gemaakt. Dat zette mij aan het den-
ken. Ik ging via Google op zoek naar 
stichtingen die van afgeknipt haar 
een pruik maken. Zo kwam ik te-
recht bij Haarwensen.”
Inmiddels is bekend dat het pakketje 
met haar veilig en wel aangekomen 
is. Dit liet de stichting via een brief 
weten. Tot teleurstelling van Daniek 
is het eindresultaat niet te bewonde-
ren. Er zijn immers meerdere stukken 
haar nodig om een fatsoenlijke pruik 
te maken. Stichting Haarwensen 

zorgt ervoor dat kinderen die als ge-
volg van een medische behandeling 
of andere reden kaal zijn geworden, 
weer met een volle haardos door het 
leven kunnen. Iedereen kan mee-
helpen door haar te doneren. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
www.haarwensen.nl

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

De Jantje Beton Collecte: 
voor zinvolle vrijetijdsbesteding 
in eigen buurt
Van 10 t/m 15 februari wordt de jaar-
lijkse Jantje Beton Collecte georgani-
seerd. Van de opbrengst gaat 50% 
rechtstreeks naar de collecterende 
jeugdorganisatie die het geld be-
steedt aan allerlei jeugdgerelateerde 
buitenspeelactiviteiten van de eigen 
club. 

De overige 50% gaat naar Jantje Be-
ton die hiermee diverse projecten in 
het land mogelijk maakt waardoor 
alle kinderen vrij buiten kunnen spe-
len in hun eigen wijk. Zo komt 100% 
van de opbrengst ten goede aan kin-
deren in Nederland. 

Waarom gaat niet de gehele op-
brengst naar Jantje Beton?
Jantje Beton vindt het belangrijk om 
ook verenigingen die zich inzetten 
voor het speelplezier van kinderen di-
rect te ondersteunen. Zij zetten zich in 
voor dezelfde missie als Jantje Beton.

Geef aan de Jantje Beton collectant 
van Scouting Rooi!
In Sint-Oedenrode gaat SCOUTING 
ROOI op pad voor de Jantje Beton 
Collecte. De explorers (15 t/m 17 
jaar) doen dit op vrijdag 14 februari 
in alle kerkdorpen, de welpen vrijdag 
trekken er ook vrijdagavond op uit in 
Eerschot en Heijkant, de bevers, wel-
pen zaterdag en scouts zullen in Rooi 
bij u aanbellen op zaterdag 15 febru-
ari. Geef geld aan de Jantje Beton col-
lectant en steun zo Scouting Rooi én 
help de kinderen uit uw omgeving om 
lekker buiten te kunnen spelen!

Nieuwe fietsreparateur Bike S.O.S in Sint-Oedenrode
“S.O.S, mijn fiets is kapot.” De 
Rooienaar die dit denkt, kan bin-
nenkort bij een nieuwe fietsenre-
parateur in het eigen dorp terecht. 
Bike S.O.S gaat per maandag 10 
februari van start en zal vanaf dat 
moment zes dagen in de week  van 
8.00 tot 21.00 beschikbaar zijn. 
Deze trekt door heel Rooi als “pech-
hulp” rond om op locatie fietsen te 
repareren.

De reparateur werkt in een straal van 
circa vijftien kilometer rondom Rooi. 
U hoeft er niet helemaal heen, hij 
komt namelijk naar u. Stuntelen om 
uw kapotte fiets in de auto te krij-
gen, is dankzij Bike S.O.S verleden 
tijd. Een simpel belletje en de bus 
komt richting u. Het repareren ge-
beurt daarom ook direct op locatie. 
Alles is een stuk persoonlijker, dank-
zij het één op één contact. Met het 

materiaal dat in de bus ligt, zijn ne-
gen van de tien gevallen te maken. 
Indien gewenst, heeft Bike S.O.S 
ook een leenfiets ter beschikking. En 
dat alles voor een eerlijk tarief.

De monteur doet ook aan het “re-
cyclen” van Fixie fietsen. Dit zijn 
ouderwetse racefietsen zonder rem-
men, versnellingen en freewheel. Ze 
brengen hierdoor de fiets terug naar 
de oervorm en zijn daarom immens 
populair onder de “hipsters.” U be-
paalt het ontwerp, de type onderde-
len, de kleurstelling en zelfs de prijs. 
Tevens bent u aan het juiste adres 
voor het afmonteren van uw via in-
ternet gekochte fiets. Zo hoeft u niet 
zelf met de spullen te prullen.

Voor meer informatie kunt u naar 
www.bikesos.nl

advertorial
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Zaterdag 15 februari is het Kapellenavond. Op deze avond strijden 
Rooise kapellen met een eigengemaakt lied om de Blèircup. Vorig jaar 
werd hij  gewonnen door de Harmonie Zonder Zaal. In de  beslissing 
van de deskundige jury kon iedereen zich vinden. Het was een prach-
tige tekst van Willy Rust.

Wie er wint maakt eigenlijk niets uit. Het is één groot vriendschaps-
feest met veel wederzijds respect. Meedoen is belangrijker dan win-
nen is het devies. Wat wel jammer is dat er met de gewonnen liedjes 
al 29 keer niets gedaan is. Misschien wordt het tijd om de teksten van 
deze liedjes eens in een klein boekje uit te geven. Het winnende lied 
zou minimaal gepubliceerd moeten worden in de Carnavalskrant en in 
de onze lokale weekbladen.
Nog mooier zou het zijn om het gewonnen lied op te nemen in een 
geluidsstudio en dit dan op Youtube te zetten, zodat de Rooise ho-
reca, de carnavalswagens en iedereen die wil, het lied kan laten horen. 
Wat gaat er boven eigen lokale, regionale muziek met de carnaval? In 
Limburg weten ze daar wel raad mee. Daar noemen ze trouwens de 
hele carnaval: Vastenaovond, terwijl dat bij ons traditioneel de laatste 
dinsdag van de carnaval is. Dit terzijde.
Op de website van Papgat wordt de kapellenavond aangekondigd 
als een evenement wat  in de aanloop naar de carnaval op muzikaal 
gebied de belangrijkste avond is voor Papgat. Laat die liedjes dan ook 
niet verloren gaan.
Alaaf…en onthoud dit: meziek is de maot van alle mense

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Kapellenavond en de Blèircup

Nu kunt u makkelijk en snel 
EHBO bij Kinderen leren
Waarom EHBO?
Er zijn nog steeds te weinig ouders 
die deze cursus volgen, terwijl er 
toch 60.000 kinderen per jaar door 
een ongeluk thuis in het ziekenhuis 
belanden. Na het volgen van de cur-
sus hebt u de zekerheid dat u weet 
wat u moet doen bij huis-, tuin- en 
keukenongelukjes en houdt u uw 
hoofd koel als er professionele hulp 
geregeld moet worden.

Wacht dus niet langer start nu met 
de cursus!
Leer alles van Eerste Hulp aan Kin-
deren via deze cursus onder begelei-

ding van ervaren EHBO-instructeur. 
De cursus zal starten plaatsvinden 
op 4 achtereenvolgende donderda-
gen te starten op 13 maart 2014. 
Aanvang 19:30 tot 22:00 locatie de 
zorgboerderij Dommelhoeve aan het 
Cathalijnepad 1 in Sint-Oedenrode. 
Kosten voor deze cursus bedragen 
€50,00 inclusief lesboekje. Bij mini-
maal 10 deelnemers zal de cursus 
doorgaan. Er is een maximum van 
12 deelnemers, Let op vol=vol. In-
schrijven kan tot 6 maart 2014.
Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u een e-mail sturen aan 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl. 

Ook toe aan 
een nieuwe 

professionele 
coupe en 

kleuring voor 
in 2014?
en/of een 

professionele 
gezichtsbehandeling? 

van 14 jan. tot 14 maart 
Actie Savohs 

14%  korting 
voor iedere Coupe knip en 

Sebastian kleurbehandeling.
(evt. Cellophanes)

Ook hebben we aan de 
heren gedacht: 
10% korting 

als u binnen 5 weken een 
nieuwe afspraak maakt.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

maandag gesloten
di 08.30-21.00u
woe 08.30-18.00u

do 08.30-18.00u
vrij 08.00-18.00u
za 08.00-13.00u

NORMALE OPENINGSTIJDEN!
WIJ WENSEN U FIJNE 

FEESTDAGEN!

T: 0413-478388 E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl

Het hart van d’n einder

ZZo noemen de dames van de ont-
moetingsruimte hun onderkomen, 
de huiskamer van d’n einder. Ze 
hebben gelijk. Iedere dag weer 
ontvangen ze er vrijwilligers, klan-
ten en passanten. Er wordt koffie 
gedronken, gekletst, vergaderd en 
gelachen. Deze vrouwen zorgen 
ervoor dat alles netjes is en dat de 
koffie warm in de kopjes belandt. In 
het kader van het 15-jarig bestaan 
maken we kennis met deze gezel-
lige club vrijwilligers.

Toos Krans zet zich al sinds de op-
richting van d’n einder in voor het 
kringloopcentrum. Ze omschrijft 

haar band met de instelling met dui-
delijke stem “Het lijkt mijn familie 
wel!” Daarmee slaat ze de spijker op 
de kop. Het familiaire van d’n einder 
druipt er in de ontmoetingsruimte 
vanaf. De dames kennen elkaar door 
en door, wisselen al jaren levenser-
varingen met elkaar uit. Ondertus-
sen maken ze zich nuttig door er 
voor te zorgen dat iedereen in een 
goed verzorgde ruimte terecht komt. 
Tiny Toonen: “Via de KVO kwam ik 
hier terecht. Direct had ik het gevoel 
dat ik me hier aan moest melden als 
vrijwilliger. Ik onderhoud hier veel 
sociale contacten. Dat is het mooie 
aan dit vrijwilligerswerk.”

Leny Wijn is beheerder. Onder haar 
leiding is het team van de ontmoe-
tingsruimte goed georganiseerd 
en gemotiveerd. “Ieder dagdeel is 

er iemand van ons aanwezig in de 
ontmoetingsruimte. We zorgen dat 
iedereen een vers bakje koffie kan 
drinken. Niet alleen vrijwilligers of 
klanten zijn welkom. Ook komen 
wandel- en fietsclubs hier binnen en 
twee keer per week wordt hier ge-
bridged.” Hoewel de groep bestaat 
uit dertien vrouwen, is dat nog niet 
genoeg. De ontmoetingsruimte kan 
nog wel wat vrijwilligers gebruiken. 
Heeft u interesse? Loop dan eens 
binnen bij d’n einder. Ervaar de ge-
zellige sfeer en meld u aan!

De vrouwen op de foto zijn niet alle 
vrijwilligers van de ontmoetings-
ruimte. Op het kiekje ontbreken: 
Joke Corsten, Ineke Oskam, Riek 
Berkvens, Betsie van der Staak, Petra 
van Hoof en M. Cathrien Wielens. 
 

V.l.n.r: Toos Krans, Ger Coenemans, Tiny Toonen, Leny Wijn, Lies der Kinderen, Tonnie van den Brand, Diny Kapteijns. 

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Bezorger van de 
Maand: 
Luc van Gorkum

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

De bezorger van de maand is deze 
keer niemand minder dan Luc van 
Gorkum. Hij bezorgt al een tijdje 
DeMooiRooiKrant en dat doet hij 
zo goed dat hij verkozen is tot be-
zorger van de maand. Hij kreeg van 
de redactie een waardebon van 
Rooi2000. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Groots evenement op zondag 31 augustus

Rijsingen Royaal: kleine buurt met een groot gebaar

“Ik roep bij deze alle 
Rooienaren op om in 
de agenda een groot 
rood kruis te zetten op 
zondag 31 augustus. 

Dan gaat het gebeuren!” roept Theo 
Jansen. Buurtschap Oud-Rijsingen 
is volop bezig met de organisatie 
van een groot dorpsfestijn. Voor-
zitter Theo en zijn team zijn enorm 
enthousiast. Ze brengen onder de 
noemer Rijsingen Royaal alvast en-
kele nieuwtjes naar buiten. “Er gaat 
echt iets bijzonders gebeuren”, tipt 
bestuurslid Chantal Brugmans.

Het nieuwe logo – ontwikkeld door 
buurtgenoot Coert Buiting – ver-
raadt het al. Oud Rijsingen is op zon-
dag 31 augustus een boulevard vol 
plezier en vertier. ‘Een kleine buurt 
met een groot gebaar’, zo typeert 
het buurtschap dit 25-jarig jubileum-
feest. Een goede naamgeving, want 
van het Kinderbos tot aan de Bob-
benagelseweg vinden activiteiten en 
spellen plaats. Chantal: “Na een op-
roep doen  inmiddels al bijna veertig 
verenigingen mee aan het spelele-
ment van die dag. Iedereen die wil 
mag zich nog aanmelden.” Entree 
en deelname zijn gratis. De hoofd-

prijs voor het winnende team is niet 
mals. Maar liefst twee luchtballon-
nen, waarvan één heel bijzondere, 
nemen hen mee de lucht in. 

Natuurlijk staat er nog veel meer 
te gebeuren, maar het buurtschap 
wil nog niet alles verklappen. Piet 
Klaasen is verantwoordelijk voor de 
artiesten. Hij geeft al wel een tipje 
van de sluier. “Er zullen veel Rooise 
artiesten acte de presence geven, 
zoals goochelaar Martijn van Ber-
kel, Luuk’s Poppentheater, Marga 
van Acht en enkele muziekgezel-
schappen. De straatjes van Rijsin-
gen zullen worden omgetoverd 
tot Montmartre . Er zal een Parijse 
sfeer hangen met kunstenaars en 
tekenaars.” Maar liefst 26 gezinnen 
helpen mee om het evenement tot 
een succes te maken. Theo is trots 
op de samenwerking. “We zullen la-
ten zien wat er allemaal mogelijk is, 
als je goed samenwerkt. Iedereen is 
enthousiast en heeft er zin in!” 

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

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Toine
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Ik zoek een baan

Zoekt U een  parttime medewerkster 
die u veel werk uit handen kan ne-
men? Iemand die kan ondersteunen 
met organiseren, administratie, com-
mercie en goed 
is in trouble-

shooten? Dan ben ik de persoon die jullie zoeken. Door 
mijn ruime dienstverlenende ervaring als commercieel 
administratief medewerkster op zowel ondersteunend, 
adviserend als leidinggevend gebied, ben ik degene die 
problemen omzet in kansen en mensen in beweging 
krijgt daar waar nodig. Ik ben sociaal, flexibel en een 
teamplayer.  Werk graag vóór en mèt mensen.  Spreekt 
je dit aan, neem contact met mij op, zodat ik het mon-
deling verder toe kan lichten: Smitkes@hetnet.nl

Liesbeth Smits

3 februari 2014

Bas

31-01-2014
Geboren

Zoon van
Bart de Wert en Dianne Kapteijns

Broertje van
Suze

Slotakkerstraat 1 
5492 GM, Sint-Oedenrode

Trots en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

TIJL
geboren op 

3 februari 2014

zoon van 
Anton en Inge van der Werff

Broertje van Sophie

Hazelaarstraat 28
5492 ES Sint-Oedenrode

Plekkers 
bedankt 
voor de 

fijne middag!

Kees de Jong

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.

Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Vince Matuszewski en
Mart Krusemann

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

 

NU i.v.m.15 JARIG BESTAAN
15 rijlessen € 450,- !!!

www.rijschoollestbest.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00-13.00 uur
Andere tijden op afspraak

Caatje Knetter 50

Liefs je kids

Eerste genomineerden zijn binnen

Nomineer je opa of oma als superopa/oma van het jaar

De eerste inzendingen van de superopa/
oma verkiezingen zijn binnen. Dit zijn er 

enkelen en de één na de ander wordt 
ingezonden door trotse kleinkinde-
ren. Heb jij ook een echte SuperOpa 
of - Oma? Doet jouw opa of oma 

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

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

Als je denkt dat jouw opa en/of oma hiervoor in aanmer-
king komt, geef hem/haar dan op voor de Superopa/
oma Verkiezing van 2014. Stuur een foto van jouw opa/
oma naar redactie@demooirooikrant.nl  en schrijf er in 
100 woorden bij waarom jouw opa of oma zo super is. 
Insturen kan tot vrijdag 21 maart! 

Nadat alle inzendingen zijn verzameld barst de verkie-
zing los op Facebook. Via de Facebookpagina van De-
MooiRooiKrant mag iedereen stemmen. Rond de maand 
mei zal blijken wie van deze ‘Superhelden’ gaat strijken 
met de titel SuperOpa of – Oma van 2014.

Opa Karel Oma Jeanne

Oma Francien

Voorlichting brandpreventie Eerschot
In samenwerking met de brand-
weer Sint-Oedenrode wordt er op 
27 februari om 19.00 uur in Meer-
schot (Heistraat 22) een voorlich-
ting brandpreventie gehouden in 
het teken van "blijf uit de rook". 

De gewonden of doden bij een wo-
ningbrand komen bijna altijd door 
het inademen van rook. De rook 
is dus verantwoordelijk voor het 
grootste deel van de 50 doden en 
600 gewonden, die er jaarlijks in 
Nederland vallen door brand. Niet 
voor niets hamert de brandweer 
iedere keer weer op de noodzaak 

van rookmelders. Deze helpen om 
op tijd de rook te kunnen ontvluch-
ten. Ouderen blijken extra kwets-
baar te zijn bij een woningbrand. 
Ruim een derde van de slachtoffers 
is 65 jaar of ouder. Reden voor de 
Brandweer Brabant-Noord om ex-
tra aandacht te besteden aan dit 
onderwerp. Tijden de bijeenkomst 
wordt informatie gegeven om uw 
eigen huis brandveiliger te kunnen 
maken. Omdat dit een erg belang-
rijk onderwerp is iedereen welkom 
op deze thema avond van wijkver-
eniging eerschot

Onder elke 50 ‘likers’ 
verloten we een kadobon t.w.v. € 25,- 

Actie geldig tot 500 ‘likes’

Streepenstraat 2 | 5492 BE Sint-Oedenrode | 0413-472741 | www.totalpetshop.nl

www.facebook.com/uwtotalpetshop

‘like’ ons op facebook en win een kadobon van € 25,-

14 februari 1974 - 14 februari 2014
40 JAAR GETROUWD!

Van harte gefeliciteerd!
Namens Paul & Tom

Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van DeMooi-
RooiKrant wil werkloze Rooienaren de kans geven om zich gratis te pre-
senteren via dit medium. Bent u werkloos en wilt u een oproep plaatsen 
in DeMooiRooiKrant? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.
nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit een duidelijke (pas)foto en 
een tekstbestand (maximaal 100 woorden). Vermeld uw contactgegevens 
in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u op 
kunnen nemen. 

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

Ik ben 70

Proficiat, 
zwemmers + personeel
zwembad De Neul

www.facebook.com/demooirooikrant

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Mooi op  leeftijd
Marco Bosato kreeg pas geleden 
een TIA. Wat is een TIA?
Marco Borsato is vanzelfsprekend 
erg geschrokken van de TIA die hem 
trof. Er is meteen adequaat gehan-
deld, waardoor erger is voorkomen. 
De zanger werd half februari jl. on-
wel. Onderzoek in het ziekenhuis 
wees uit dat hij een TIA heeft gehad. 
Bij een TIA verstoort een bloedprop 
tijdelijk de bloedstroom naar een 
deel van de hersenen. Snelle behan-
deling is noodzakelijk om herhaling 
of zelfs een beroerte te voorkomen.

De signalen van een TIA zijn dezelf-
de als bij een beroerte, alleen duren 
ze maar kort. De signalen zijn een 
scheve mond, een verlamde arm of 
been, en/of een onduidelijke spraak. 
TIA is de afkorting van het Engelse 
‘Transient Ischaemic Attack’, wat 
‘een voorbijgaande belemmering in 
de bloedtoevoer naar de hersenen’ 
betekent. Een TIA is dus een voorbij-
gaande beroerte. De verschijnselen 
kunnen enkele minuten duren, maar 
meestal niet langer dan 20 minuten. 
Een enkele keer duren de verschijn-
selen wat langer. Bel bij een of meer 
van deze verschijnselen altijd direct 
het alarmnummer 112. Wacht niet 
af of ze vanzelf overgaan, want het 
kan een beroerte zijn!
 
Als u pas láter denkt dat u een TIA 
heeft gehad, dan is het belangrijk 
dat u tóch dezelfde dag nog naar uw 
huisarts gaat om onderzoek te laten 
doen. Als de huisarts vermoedt dat 
iemand een TIA heeft gehad (soms 

zijn er al méér geweest), dan roept 
hij de hulp van de neuroloog (her-
senspecialist) in. Het onderzoek en 
de behandeling van een TIA zijn be-
doeld om de kans op een beroerte 
met blijvende gevolgen te verklei-
nen. De neuroloog zoekt naar de 
oorzaak van de TIA. Misschien scha-
kelt hij nog andere specialisten in, 
zoals de cardioloog (hartspecialist). 
Na een TIA krijgt iemand een behan-
deling voorgeschreven met medicij-
nen die ervoor zorgen dat de bloed-
plaatjes minder snel samenklonteren 
(plaatjesremmers). Iemand met een 
verhoogde bloeddruk krijgt bloed-
drukverlagende medicijnen. Soms 
krijgt iemand cholesterolverlagende 
medicijnen. Het risico van nieuwe 
TIA’s en vooral van een beroerte met 
blijvende gevolgen, kan zo meestal 
sterk worden verkleind.

De Hartstichting heeft een handig 
kaartje met de signalen van een 
beroerte: Herken een beroerte bel 
direct! Voor vragen over een TIA 
of om dit kaartje te bestellen, kunt 
u contact opnemen met de Infolijn 
Hart en Vaten, op tel.nr.0900 3000 
300 (maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 13.00 uur).

Informatiemiddag over 
Palliatieve en Terminale zorg
Op woensdag 18 februari  aanvang 
14.00. In De Vriendschap organi-
seert de Boskantse K.B.O. een voor-
lichtingsmiddag.

Voor ons allen een moeilijk onder-
werp, maar zeer belangrijk om er 
meer van te weten. Kom dus mas-
saal. Steeds meer mensen willen in 
de laatste fase van hun leven graag 
thuis zijn. Daarom is het goed te 
weten dat er betrokken en erva-
ren vrijwilligers zijn met precies het 
juiste gevoel voor de situatie. De 
direct betrokkenen kunnen dan ook 
vol vertrouwen het waken aan hen 

overlaten.

Waaruit bestaat deze hulp? De VPTZ 
richt zich ten doel om voornamelijk 
tijdens de nachtelijke uren onder-
steuning en begeleiding te bieden 
aan terminale patiënten. Maar over-
dag is mondjesmaat ook mogelijk. 
De VPTZ heeft samenwerkovereen-
komsten met de reguliere thuiszorg 
organisaties.

Voor uw aanwezigheid : even aan-
melden bij Annemarie  475538 of 
Toon  474084. Ook niet leden zijn 
van harte welkom.

Oproep

SeniorenRAADgevingen: wie gaan deze vervolgen?
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S 
‘en in haar “vaandel” staan: Sig-
nalering, Stimulering, Samenwer-
king en Steunverlening. Dit zijn 
de basiselementen van haar werk 
voor het bevorderen van het wel-
zijn van senioren. Daarom zal de 
SRO tweemaal per maand met de 
rubriek SeniorenRAADgevingen 
verschijnen in de weekbladen met 
onderstaande 5 thema’s. nl een 

welzijnsinstelling uit Rooi, een uit 
de regio, een actueel onderwerp, 
een tip van de week en een agenda 
punt voor Senioren. 

Het afgelopen jaar heeft Wim van 
Kreij deze rubriek samengesteld. Hij 
wil nu graag het stokje overdragen 
aan iemand die zich ook betrok-
ken voelt bij het welzijn van seni-
oren.  Bovendien is hij bereid om u 
te informeren en zijn opvolger in te 
werken. Bel Wim voor nadere infor-

matie.0413-490400. Het is vrijwil-
ligerswerk, dus alleen de gemaakte 
kosten worden vergoed. Hebt u in-
teresse voor het vervullen van deze 
interessante functie 
neem dan contact op met de se-
cretaris van de Seniorenraad, Bert 
Heijen tel. 0413-474508, of stuur 
een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.

Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.

Dementie en intimiteit
Als iemand de diagnose dementie 
heeft gekregen, dan is dit niet al-
leen zeer ingrijpend voor de persoon 
zelf, maar ook voor de mensen in zijn 
omgeving. Partners van mensen met 
dementie vertellen regelmatig dat 
hun relatie zo veranderd is. Dit vormt 
de aanleiding om het op dinsdag 18 
februari in het Alzheimercafé Uden-
Veghel en omstreken speciaal over 
deze kwestie te hebben. Mevrouw 
Arnold, psycholoog van GGZ Oost 
Brabant, legt dan uit wat voor effect 
dementie op een relatie kan hebben. 
Er komt ook een ervaringsdeskundige 

aan het woord. Het Alzheimercafé is 
gratis toegankelijk voor iedereen die 
iets met dementie heeft. De deuren 
van de Eigen Herd, Rooijsestraat 32 
in Uden gaan open om 19.00 uur, het 
programma begint om 19.30 uur.

patronen
Door het dementieproces verandert 
iemand als persoon en daardoor ver-
andert een relatie ook voortdurend. 
Vaak hebben de naasten moeite om 
zich steeds opnieuw aan te passen. 
Het is immers moeilijk om vaste patro-
nen in een relatie te doorbreken. Kun 

je als partner een relatie behouden die 
niet alleen uit 'zorgen voor' bestaat? 
Iedereen zal hier op een eigen manier 
mee om gaan. Behalve de uitleg van 
de psychologe krijgen de bezoekers 
ook de ervaringen van een partner 
van iemand met dementie te horen. 
Hoe kun je respectvol met elkaar om 
blijven gaan in een veranderende rela-
tie? Zoals altijd is er in het Alzheimer-
café voldoende ruimte voor vragen 
en eigen inbreng. Er zijn ook verschil-
lende professionals aanwezig om in de 
pauze en na afloop antwoord te ge-
ven op vragen die er leven.

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl
MOBIELE 
MESTSCHEIDER
Natuurlijk!

The circle of nature

De oplossing voor uw mestverwerkingsplicht?
Uw mest Verantwoord afgezet!

Tussen 14.00 en 15.00 uur Is er een externe deskundige aanwezig die een
presentatie zal houden met Betrekking tot de nieuwe mestverwerkingsplicht.

Heemlezing over Roois Religieus erfgoed
Op dinsdagavond 18 februari houdt 
Heemkundige Kring De Oude Vrij-
heid in Sint-Oedenrode een lezing 
over Roois Religieus Erfgoed. Spre-
kers zijn Tonnie Donkers en Harrie 
van Kuijk. Iedereen is welkom.

In maart 2012 kreeg de Heemkun-
dige kring de vraag om deel te ne-
men aan een project om het religi-

euze erfgoed in het Groene Woud 
te inventariseren. Bij dit project, dat 
door Europa wordt gesubsidieerd, 
gaat het niet alleen om de stenen. 
Er is ook gezocht naar foto’s en ver-
halen die te maken hebben met het 
religieuze erfgoed. Tonnie Donkers 
en Harrie van Kuijk hebben voor dit 
project het Rooise gedeelte voor hun 
rekening genomen.

Voor de inventarisatie zijn ze gaan 
graven in archieven van  de Heem-
kundige kring. Er zijn veel foto’s en 
verhalen in dit archief aanwezig. De 
inleiders willen dit graag met u delen.
De lezing wordt gehouden op dins-
dag 18 februari a.s. aanvang 20.00 
uur in De Gouden Leeuw. Toegang 
€ 2,00. Heemleden hebben gratis 
toegang.

Vacatureaanbod Vrijwilligerssteunpunt
Wij zijn op zoek naar mensen die als 
maatje willen en kunnen fungeren 
voor mensen met een beperking.

Met regelmaat zijn wij op zoek naar 
mensen die enige tijd kunnen vrijma-
ken om samen met mensen met een 
beperking of verstandelijke-handicap 
te gaan winkelen, fietsen, wandelen 
of zwemmen. Veel mensen vinden 
het fijn als er iemand langs komt om 
bij een bakje koffie te kletsen over al-
lerlei zaken. Ook kleine klusjes als een 
boodschapje doen of de was opvou-
wen worden vaak zeer gewaardeerd. 
Heeft u misschien een paar uurtjes tijd 
en wilt u die inzetten voor een ‘kwets-
bare’ medeburger, om bijvoorbeeld:

-  eens op te passen, een luisterend oor 
te  bieden 

-  een bezoekje te brengen, een kopje 
koffie te drinken of een gezamenlijke 
hobby op te pakken

- samen te fietsen op een duo-fiets
-  samen met een oudere naar buiten 

te gaan
-  een middag een maatje te zijn voor 

een kind
-  mensen te helpen bij het op orde 

brengen van de thuisadministratie of 
het invullen van 

  formulieren
- boodschappen doen of 
-  uitleg geven bij het bedienen van ap-

paraten 
Kortom veel vragen die niet al teveel 
tijd kosten maar wel heel veel opleve-

ren.
Vind u het leuk om mensen te helpen 
en te ondersteunen dan zijn er ver-
schillende mogelijkheden om als vrij-
williger aan de slag te gaan.

Als u interesse heeft of als u graag wat 
meer informatie wilt dan kunt u telefo-
nisch contact opnemen met Welzijn de 
Meierij;  073-5441400 of mailen naar;  
info@welzijndemeierij.nl.
Voor meer informatie omtrent vrijwilli-
gerswerk vacatures 
kunt u ook onze 
website www.wel-
zijndemeierij.nl be-
zoeken.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode
T 0413 477778
E info@panencook.nl
www.panencook.nl
facebook.com/panencook

Verras uw valentijn met een heerlijk 
drie gangen tapas menu!

€ 20,00
Inclusief een welkomst drankje en een leuke attentie.

Valentijnsdag 2014

Reserveren kan via onze site of telefonisch.
Uiteraard kunt u ook lekker a la carte komen eten

Deze actie is alleen geldig op 14 februari 2014

TIP! 
Kom ook eens genieten van een 

HIGH Tea, HIGH Beer of HIGH Wine.
Ook leuk om kado te geven!

p.p.

Beau-ty Nails Nikki
Geef jouw Valentijn een origineel cadeau en 

laat haar handen eens goed verwennen!

Gelnagels * Gelfx * Manicure* Hand spa 

cadeaubonnen al vanaf € 7,50
Everseakkerpad 12, 5491 RA Sint-Oedenrode

Tel.: 06-51707947

ROXS 
Lekker thuis blijven op VALENTIJNSDAG 

is ook een goed idee. 
Jullie voelen je hier prima op jullie gemak en je kunt in jouw huis 

elke stemming creëren die jij maar wilt. 
Maar hoe pak je dit nu aan?

ELEKTRISCHE VOETENZAK 
HZ30 MAXIMAAL 
Vermogen: 100 Watt 
Aantal hittestanden: 3 stuks 
      Wasbaar: Ja

ELEKTRISCHE KUSSEN 
HNK54 MAXIMAAL 
Vermogen: 100 Watt 

Automatische uitschakeling:  Ja 
Oververhittingsbeveiliging:  Ja 

Aantal hittestanden:  3 stuks

ELEKTRISCHE DEKEN HNK20 
Aantal hittestanden: 3 stuks 
Wasbaar: Ja

€ 39,95

€ 29,95

€ 39,95

Borchmolendijk 9 | 5491 AJ Sint-Oedenrode | T: 0413-472362 | www.roxs.nl

Drukproef van de vermelding

Wijzigingen kunt u uitsluitend schriftelijk aanleveren per post, 
e-mail of via www.wetransfer.com, als u het digitaal aanlevert 
moet dit minimaal 300dpi zijn en kunt u de volgende extensies 

gebruiken: ai, eps, pdf, tiff en jpg.

Deze wijzigingen kunt u mailen naar:
info@bruiloft.nl
Of per post naar:
Rijksstraatweg 119A
7231 AD Warnsveld

FEET Care

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

UW PEDICURE AAN HUIS

06-50958622  info@feetcare.nu www.feetcare.nu

Judith van Laarhoven
Sint-Oedenrode
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NIEUW!!!
Nu ook sieraden 
voor mannen en vrouwen!
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14 februariValentijnVerras je

Valentijnsdag wereldwijd

                                      E
UROPA

                                   In
 Groot-Brittanië is het een echt traditie. In Frankrijk                                       

                                 wordt Valentijnsdag ‘Saint Valentin’ genoemd en wordt op  

                                dezelfde manier gevierd als alle andere westerse landen. 

 In                         Spanje wordt Valentijnsdag ‘San Valentin’ genoemd en  

 wordt op            dezelfde manier gevierd als in Groot-Brittannië, behalve in 

Catalonië, daar worden er allerlei festiviteiten georganiseerd, zoals het geven 

van rozen en boeken. In Portugal wordt het ‘Dias dos Namorados’ (Vriend/

vriendin ‘s dag).

In Roemenië is de traditionele liefdesdag op 24 februari en wordt Dragobete 

genoemd. In Turkije wordt het Sevgililer Günü genoemd (schatjesdag/schat-

teboutdag/minnaardag)  In Slovenië worden er door sommige beweerd dat op 14 

februari de bloemen en planten beginnen te groeien. De dag wordt gevierd als de 

eerste dag waarbij er op het land wordt gewerkt. 

In Denemarken en Noorwegen wordt het Valentinsdag genoemd en wordt het 

hetzelfde gevierd als in Nederland. In Zweden wordt het Alla hjärtans dag (alle 

harten dag) en in Finland wordt het Ystävänpäivä (vriendendag). 

In Estland wordt het Sõbrapäev genoemd (tevens vriendendag). 
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Valentijnsparty in Jeugd-disco The Joy

Kom jij ook gezellig met je BFF naar 
de Valentijnsparty? Vrijdag 14 fe-
bruari, Jeugddisco the Joy.

Prins Willem, Adjudant Stan, Nar Ot 
en de knappe jongens van de raad 
van 11 komen ook. Dat wil je niet 
missen.....!! Onze gast DJ’s zijn DJ-
SlowBack & DJ La Sweet.  The Joy is 

de uitgaansgelegenheid voor jeugd 
van 11 tot en met 15 jaar uit Rooi. 
Van 19:30 uur tot 22:30 uur. Oude 
Lieshoutseweg 7 (naast de hoofdin-
gang van De Beckart). De entree is 
zoals altijd gratis! Een glaasje drin-
ken kost maar € 1,00.
Zet ook vast in je agenda, vrijdag 14 
maart Glow in the Darkparty!

advertorial

Hairdresser Sabine: nieuwe kapsalon in Boskant 
voor iedereen

Ze wonen nog maar net in Boskant, 
maar Hans Vogels en zijn vriendin 
Sabine van den Boogaard zorgen 
voor aardig wat leven in de brou-
werij. Hans Vogels liet Boskant 
uitlopen om zijn Dakar-prestatie 
te vieren. Sabine trekt op een heel 
andere manier de aandacht. Dankzij 
haar waait er een verfrissende kap-
persföhn door het kerkdorp. Vanaf 
deze week is haar splinternieuwe 
salon aan de Berkstraat geopend; 
Hairdresser Sabine.

Sabine, nog maar 29 lentes jong, 

zit al jaren in het kappersvak. Ze 
woonde en werkte en in Wijbosch, 
maar ook in de omgeving, want  
Sabine was vooral ambulant kapper. 
Vanaf 2005 is de Schijndelse actief 
als kapster. Eerst in een salon, maar 
later besloot ze om ambulant voor 
zichzelf te beginnen. Een slimme 
zet. Haar klantenkring groeide, in 
hoog tempo deed ze ervaring op en 
de stap naar een eigen salon kwam 
steeds dichterbij. Toen ze met haar 

vriend in Boskant ging wonen, be-
sloot ze het er op te wagen. Niet al-
leen het huis werd verbouwd. In één 
ruk werd ook een prachtige salon 
gerealiseerd.

Sabine is trots op haar nieuwe onder-
komen. Twee stoelen, een ruime ont-
vangstbalie en bovenal een nette uit-
straling met veel lichtinval. Bezoekers 
zullen zich er thuis voelen. Op woens-
dagen en zaterdagen is Hairdresser 
Sabine in ieder geval open. Alles is op 
afspraak, dus er is veel mogelijk. Ook 
blijft Sabine actief als ambulant kap-
per. Ze wil haar vaste klanten immers 
niet opgeven. Enkelen van die vaste 
kern hebben al toegezegd om naar 
Boskant te komen. Ze houden van 
de persoonlijke aandacht en de ser-
vice die Sabine verleent. Goedlachs 
als ze is, fungeert ze als een prima 
gastvrouw, die ook nog eens gewel-
dig kan knippen of verven. Mannen, 
vrouwen en kinderen zijn allemaal 
welkom. Hele gezinnen krijgt ze over 
de vloer. Stuk voor stuk gaan ze goed 
verzorgd weer naar buiten.

Niet alleen Sabine is toegankelijk – 
als dorpse meid voelt ze zich thuis 
in Boskant. Ze heeft zich ook aan-
gemeld bij het dames voetbalteam 
van het dorp – ook haar producten 
zijn bereikbaar voor iedereen. Four 
Reasons, zo heet haar productenlijn. 
Niets daarvan is te duur. Een hippe 
productlijn, voor iedereen betaal-
baar. Sabine wilde iets bieden wat 
niemand heeft. Dat doet ze, ook 
met haar kapsalon Sabine Hairdres-
ser. Tot en met 1 april houdt Sabine 
een scherpe actie. Iedereen krijgt 
10% korting.

Hairdresser Sabine, 
Berkstraat 28, tel: 06-54255787 

Bedrijf: Hairdresser Sabine
Naam: Sabine van den Boogaard

Praatwandeling over “jaloezie”
Het Gesprek te Pas, 
dat op zondag 16 
februari in het Da-
miaancentrum wordt 
gehouden, heeft als 
onderwerp ‘jaloe-
zie’. Wie heeft er 

niet mee te maken (gehad)? Op wie 
of wat ben je jaloers en waarom? 
Hoe is het, als anderen jaloers op 
jou zijn? Iedereen, jong of niet meer 
zo jong, die over deze en dergelijke 
vragen mee wil denken en praten 
tijdens dit ‘gesprek met wandeling’, 
is van harte welkom op zondag 16 
februari om 10.00 uur bij het Da-
miaancentrum, Schijndelseweg 46, 
5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-

werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 
wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deelne-
mers in kleine groepjes een wande-
ling van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan, al of 
niet aan de hand van de meegege-
ven vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een ge-
zellige kop koffie/thee de ervarin-
gen, verhalen of meningen uit, be-
spreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze 

ontmoeting van mensen en hun 
ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over zich-
zelf en zaken, waarover we het in 
het algemeen niet zo vaak hebben. 
Al wandelend kunnen de deelne-
mers hun eigen verhaal kwijt en zo 
inspiratie opdoen of gemotiveerd 
worden om na te (blijven) denken 
over de maatschappelijke werkelijk-
heid en onze rol daarin.
Onze kosten bedragen per deelne-
mer ongeveer 4 euro, we zijn tevre-
den met elke bijdrage naar draag-
kracht. 

Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 

Stadhuisplein 7 | 5461 KN Veghel | (0413) 34 25 55 

Ontbijtfilm 
The Butler 
Zondag 23 februari
10.15 uur

Geniet eerst van een luxe 
ontbijtje en bezoek aan-
sluitend de Amerikaanse 
dramafilm The Butler. De 
perfecte invulling voor een 
zondagochtend!

www.blauwekei.nl

Danny en Anita gaan samen 
verder met De Pelgrim

Bijna drie jaar geleden begonnen 
Danny Vos en Anita van Wijk sa-
men met Marcel en Astrid van der  
Zanden aan een avontuur in Laar-
beek. Het kwartet nam ‘de Vijfeij-
ken’ over en toverde het om in ‘de 
Pelgrim’. Afgelopen week is naar 
buiten gebracht dat Danny en Ani-
ta met zijn tweeën verder gaan, in 
goed overleg met Marcel en Astrid.

Voor veel mensen kwam het als een 
donderslag bij heldere hemel. De 
twee ondernemerskoppels uit Sint-
Oedenrode wisten het natuurlijk al 
eerder, maar enkele weken geleden 
is de knoop doorgehakt. “We heb-

ben altijd fijn met Marcel en Astrid 
samengewerkt. Met zijn vieren heb-
ben we een prachtige zaak opge-
bouwd. Er is zeker geen conflict, 
slechts een verschil in visie. Vier ka-
piteins op één schip blijkt toch best 
lastig. Daarom leek het ons allemaal 
beter om uit het elkaar te gaan”, legt 
Danny uit. 

Veel zal er niet veranderen in ‘de 
Pelgrim’. Het restaurant en bijbeho-
rende cafetaria draaien prima en zul-
len voor dezelfde doelgroepen be-
schikbaar blijven. Een vaste kracht, 
Hans Smits, gaat zich toeleggen op 
de snackbar.   

Verkiezingsdebat ondernemend Rooi

Dinsdag 25 februari houdt BtB Sint-
Oedenrode het grote verkiezings-
debat voor ondernemend Rooi in de 
Beurs. De ontvangst is vanaf 19.30 
uur, aanvang van het debat om 20.00 
uur. Tijdens deze avond gaan de lijst-
trekkers van de vier politieke partijen 
met elkaar in debat. 

We bespreken thema's die de Rooise 
ondernemers aangaan. Onderwerpen 
zullen onder andere de aanstaande 

fusie zijn, de noodzakelijke bezui-
nigingen, de positie van Rooi in de 
economische regio zoals A50, Agri-
FoodCapital en Brainport. Maar ook 
kwesties als de werkgelegenheid en 
het behoud van ondernemerschap in 
Rooi en in het buitengebied komen 
aan de orde. 

Het wordt een interactieve bijeen-
komst waarbij de lijsttrekkers aan de 
tand worden gevoeld aan de hand 
van stellingen en vragen vanuit de 
zaal. Daarnaast organiseren we op 
een aantal thema's ook een één-op-
één debat tussen twee lijsttrekkers, 
zodat we de standpunten van de 
verschillende Rooise politieke partijen 
goed leren kennen.

Iedere ondernemer uit Sint-Oedenro-
de is van harte welkom, ook iedereen 

die ondernemend Rooi een warm hart 
toedraagt. Het is dus niet noodzake-
lijk om lid te zijn van BtB Sint-Oe-
denrode. Een prima gelegenheid om 
kennis te nemen van de standpunten 
van de partijen, maar ook om mee te 
doen. BtB Sint-Oedenrode biedt on-
dernemend Rooi graag de mogelijk-
heid om thema's te agenderen en/of 
onder de aandacht te brengen. Aan-
melden kan tot 20 februari via info@
btbsintoedenrode.nl. 

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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of kabeljauw 

Nieuw:
€ 17,95 p.p.

 

14 februariValentijnVerras je

NIEUW 
BINNEN:
NIEUWE GEUR VAN 

DAVID BECKHAM MET 

€5,00 
KORTING!

TEVENS OP ALLE GEUREN 

10% korting!

 
 
 
 
 
 

 
 

* geen korting over korting, korting geldt voor de reguliere verkoopprijs.

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

Verwen vader met een lekker geurtje.
U ontvangt vrijdag en zaterdag 

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

Voor een mooie
buik en taille

Bij locale vetophopingen.

Nr. 1  speciaal voor de nacht -
 met plantaardige stamcellen.

Nr. 2 voor een figuurcorrigerend
 effect op buik en taille.€5,00

KORTING

    Valentijnsdag, ook wel Sint Valentijnsdag genoemd, wordt elk   

        jaar op 14 Februari gevierd bij veel mensen van over de hele wereld.  

          Geliefden laten hun liefde kennen door elkaar bijvoorbeeld een   

                    
               valentijnskaart te sturen (vaak ook anonieme 

                    
                 valentijnskaart). Ook een bosje bloemen geven is  

                    
                   e

rg populair op Valentijnsdag. In de 19e eeuw 

                    
                    

      werd het sturen van een valentijnskaart  

                    
                    

           was een mode/trend in Groot-Brittanië. 

                    
                    

              Naar metingen van de US Greeting 

                    
                    

            Card Association worden er jaarlijks 

                    
                    

           ongeveer 1 miljard (1.000.000.000)  

                    
                    

         kaarten verstuurd, wereldwijd.

Liefdeskaarten
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De liefde is nie bleind, mer ze verrekt ’t dè ze kijkt.
Gezegd als men het niet eens is met de keuze van de 
levenspartner.
Uit: ’t Brabants 
spreekwoordenboek van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

Koen Wouters terug bij v.v.Ollandia

Rustig
dames!!!, het

is Koen WOuters
de keeper! En niet
Koen WAuters de

zanger van
Clouseau.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Erwin Brouwers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Arno vd Meijden

Dommelrodelaan 28
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Berichtje voor jou
ik vraag me af 
of jij
die dit leest 
met mij mee 
wilt voelen

je bent prettig gezelschap,
we begrijpen elkaar 
en weten wat
jij en ik bedoelen,
in een onzichtbaar gebaar

ik droom maar rustig door
en voel me bij je thuis
dat doet goed,
niet, omdat het moet

ik wil er zo even voor je zijn
en staat de postbode
a.s. vrijdag met lege handen

dan wil ik, 
op deze manier,
jouw Valentijn zijn

 

ROXS 
Lekker thuis blijven op VALENTIJNSDAG 

is ook een goed idee. 
Jullie voelen je hier prima op jullie gemak en je kunt in jouw huis 

elke stemming creëren die jij maar wilt. 
Maar hoe pak je dit nu aan?

ELEKTRISCHE VOETENZAK 
HZ30 MAXIMAAL 
Vermogen: 100 Watt 
Aantal hittestanden: 3 stuks 
      Wasbaar: Ja

ELEKTRISCHE KUSSEN 
HNK54 MAXIMAAL 
Vermogen: 100 Watt 

Automatische uitschakeling:  Ja 
Oververhittingsbeveiliging:  Ja 

Aantal hittestanden:  3 stuks

ELEKTRISCHE DEKEN HNK20 
Aantal hittestanden: 3 stuks 
Wasbaar: Ja

€ 39,95

€ 29,95

€ 39,95

Borchmolendijk 9 | 5491 AJ Sint-Oedenrode | T: 0413-472362 | www.roxs.nl

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
GERITS MAN EN MODE

MARTIEN DE HAAN
BORCHGRAVE 100
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

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

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

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

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

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

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe
Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
ijs, fruit, vla, kwarktaart, bavarois, dessert, yoghurt, rijstebrij, appelcake, 
griesmeelpap, citroenmousse, bitterkoekpudding, vijgentaartje, gortenpap
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Onder het dekschild van de nacht schrijft 
en leest de stad haar eigen verhaal, 
beweegt zij zich als vissen in een verlicht 
aquarium.

Als iedereen zijn ogen sluit, dan slaapt
de nacht op straat, althans zo wil
het verhaal van de stad.

Maar wie kent het verhaal van de nacht die als
een verdwaalde reiziger op ramen en deuren klopt,
de stad bezoekt als zijn maîtresse.

Welkom geheten en verwacht, asiel verleend,
onthaald, maar soms vervloekt als ongenode
gast copuleert de nacht met de stad.

De stad die zich des anderen daags al weer
betasten laat door licht, een bronstig dier
dat nooit meer dicht maar altijd open staat.

     Kees Hermis

Uit: de cyclus Boedapest, 2000

Een kijkje in de maag van een uil

Uilenballen uitpluizen met Jeugdnatuurwacht

“Wat heeft deze uil gegeten?” is 
de vraag die de meeste kinderen 
van Jeugdnatuurwacht “De Po-
pulier” zichzelf stelden voordat 
ze begonnen met het uitpluizen 
van de braakballen. Zaterdag vond 
de maandelijkse activiteit van de 
Rooise natuurvereniging weer in 
Mariëndael plaats. De deelnemers 
kregen als opdracht met een pincet  
braakballen te ontleden.

Hein de Koning weet alles van de 
vogels en heeft daarom niet voor 
niets de bijnaam “uilenman” ge-
kregen. Hij had voor de uilenballen 
gezorgd, want hij weet de nestkast-
jes maar al te goed te vinden. Ook 
gaf hij aan het begin van de ochtend 
een presentatie over de dieren die 
schijnbaar veel in Sint-Oedenrode 
rondvliegen. Ze zijn vooral ’s nachts 
actief en jagen niet alleen muizen de 

stuipen op het lijf. Ook 
mensen hebben er soms 
schrik van. Zo dachten 
middeleeuwers dat ze 
een spook hadden ge-
zien, wanneer er een 
witte kerkuil hard krij-
send langs scheerde. 
Dat geluid kregen de 
kinderen tijdens de presentatie ook 
te horen. Dit vormde een contrast 
met de grappige plaatjes van uilskui-
kens die hun kopje uit een nestkastje 
steken. “De ballen die jullie dadelijk 
krijgen, bevatten alle stoffen die een 
uil niet kan gebruiken”, legde Hein 
uit. “Deze bevatten dus haren en 
botjes van verschillende prooien.”

Nadat de kinderen goed geïnfor-
meerd waren, mochten ze aan de 
slag in de praktijk. Ze kregen een 
boekje met plaatjes van alles wat ze 

wellicht konden aantreffen in zo’n 
bal. Het merendeel bestond uit bot-
jes van verschillende soorten mui-
zen, maar ook amfibieën, insecten, 
mollen en ander gevogelte stonden 
op de lijst. “In zeldzame geval-
len eten ze zelfs de eigen jongen”, 
voegde jeugdleider Yarron Maas 
toe. De kinderen moesten nog even 
wennen aan het idee dat ze in een 
braakbal gingen pruttelen. Ze trok-
ken een vies gezicht toen de ballen 
voor hun neus werden neergelegd, 
maar hun instelling veranderde al 

Naam: Simone Vesters
Leeftijd: 18 jaar

Welke studie volg je? 
“Ik volg de studie dierverzorging 
niveau 4, leerjaar 3.”

Waar volg je de studie?
“Helicon opleidingen te ’s-Hertogenbosch.”

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Ik volg deze studie omdat ik later iets met dieren wil gaan doen en 
het liefst zelf iets wil oprichten. Daarom heb ik de richting management 
gekozen. Ik vind mijn studie leuk omdat je zeer breed leert over dieren. 
Je leert bijvoorbeeld over het gedrag, gezondheid, voortplanting en 
verzorging. Je hebt veel stage waar je praktijkervaring op kunt doen. 
In het eerste leerjaar had ik  op school ook veel praktijk maar dat is nu 
niet meer. De minder leuke dingen aan mijn studie vind ik vooral de 
lange dagen. Wij doen ‘bijna’ alles via de computer waardoor het op 
een gegeven moment lastig wordt om je concentratie erbij te houden. 
Verder hebben we veel leuke leraren die met je meedenken.”
 
Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Ik denk eraan om eerst 
te gaan rondreizen of het HBO te volgen. Later wil ik het liefst een eigen 
zorgboerderij opstarten om zowel iets met dier als mens te gaan doen.”

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Is een ERVAREN, DYNAMISCH en ONAFHANKELIJK assurantie- en � nancieel bedrijf.Wij kunnen u een ONAFHANKELIJK, VRIJBLIJVEND en DESKUNDIG TOTAALADVIES geven, zowel voorPARTICULIEREN als voor BEDRIJVEN.

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 14 februari liggen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot. Maar 
de koffie en thee is al om 19.30 uur 
klaar. Er wordt na afloop ook weer 
een loterij gehouden. Voor de work-
shop “zelf kaarten maken” op 12 
maart kunnen jullie je aanmelden bij 
Tonnie van Zoggel tel. 475726

MooiRooi klomp als visitekaartje 
op Schiphol

De MooiRooi klomp maakt niet 
alleen furore in ons eigen Sint- 
Oedenrode. 1 en 2 Februari stond 
de immense ‘houten’ schoen te 
pronken in één van de aankomsthal-
len van vliegveld Schiphol te Am-

sterdam. Dit in het kader van het 
Chinees Nieuwjaar. Vandaar dat veel 
Chinese toeristen van de gelegen-
heid gebruik maakten om even te 
poseren met het Nederlandse sym-
bool.  

snel. “Ik heb al vier schedels gevon-
den”, riep Marijn van den Biggelaar 
enthousiast. Ook de meisjes Anne 
Govaard, Jelske van Schaijk, Suze 
Peters en Cheyenne van der Rijt wa-
ren op dreef. “We hebben al heel 
veel botjes van spitsmuizen aange-
troffen”, zei één van hen. De vier 
zaten gezellig aan dezelfde tafel te 
kletsen over alle onderdelen die ze 
vonden en van welk dier ze konden 
zijn. Dit gold ook voor vele ande-
ren en de conclusie van Hein luidde 
daarom ook: “Er gaat niks van de 
prooi verloren, want de uil gebruikt 
de voedingsstoffen en wij de restjes 
voor de activiteit.”
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

www.frietfeest.nl
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

DIERVOEDER-DRIVE-IN
Het adres voor AL uw diervoeders.
Rijd met uw auto in onze loods, wij 

helpen u graag.
Veel kilo’s voor lage prijzen.

Welkom in onze drive-in.
Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode

T: 0413-472642
info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Officiele pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -Sint-
Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -Sint-
Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Appartement te huur, Heuvel, Sint-
Oedenrode incl. 2 parkeerplaatsen.
Tel. 06-51101477
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.

--------------------------------------
Te huur in Sint Oedenrode
appartement met garage en berging.
Info:tel 06-20018789
--------------------------------------
Te huur:
tussenwoning nabij centrum
info: 06-46065021
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Officiele pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, bedrijventerrein 
Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Bent u op zoek naar een huishoude-
lijke hulp? Ik heb voldoende werker-
varing op dit gebied.
Neem gerust contact op met mij.
Tel. 06-51979042.
--------------------------------------

Gezondheid

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-foto
In februari 2014 starten er weer nieu-
we cursussen Fotografie.
Wil je ook jouw camera leren kennen 
of jouw cameratechniek uitbreiden?
Nieuwsgierig????? Voor info ga naar 
www.mfoto.nl of bel 06-19449288.
--------------------------------------

Interieur

Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis.
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat. Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Gezocht

Zalencentrum De Beckart zoekt per 
direct enthousiaste en representatieve 
vrijwilligsters. Horeca ervaring is een 
pré. Bent u geïnteresseerd, bel dan 
met 06-51952174.
--------------------------------------
Hulp voor diverse tuinwerkzaamhe-
den, 2 pers. voor 2 a 3 weken
tel: 0413-288708
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren gouden armband met gou-
den klavertje vier eraan.
Tel. nr: o6-13792724
--------------------------------------
Gevonden
Bij de Albert Heijn. Een sleutel van een 
Axa-slot. Af te halen bij DeMooiRooi-
Krant, Heuvel 17
--------------------------------------
Gevonden:
“Gouden” rond naamplaatje. Naam 
vrijwel onleesbaar. Op achterkant: 
22-07-Waarschijnlijk)1992 
info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Diversen

16 feb. vlooienmarkt Sporthal de 
Heiberg Heerseweg 49. Veldhoven. 
9-16 uur. 120 kramen bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Boeken en Platenbeurs, voor de 23e 
keer Oda School, Laan ten Bogaerde 
7, te Sint-Oedenrode.
Openingstijden op Zaterdag 22 
februari en op Zondag 26 februari van 
10.00 tot 17.00 uur.
De toegangsprijs is 1 euro. 
www.boeken-en-platenbeurs.nl
--------------------------------------

Irisstraat 8, 5492 JK Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-840319

www.sandrashaarmode.nl

--------------------------------------
Shakti ICT als uw Wordpress website 
een facelift nodig heeft.
Maar ook voor een nieuwe BtB web-
site of BtC website!
Bel: 06 125 38 218
--------------------------------------

   

Deze week enkele prachtige dames op de foto. Herkent u ze? Wij wil-
len graag weten wie het zijn. Alvast bedankt! reacties zijn welkom via 
redactie@demooirooikrant.nl, 0413-479322 of loop binnen in ons kan-
toor; Heuvel 17. De koffie staat voor u klaar.

Oplossing week 6
De jongens van Willem Brons; Jan, Frans, Henk, 
Toon en Mies Gevers .
Christel Habraken

Deze Rooise jongens zijn de zonen van Willem 
Gevers en Sientje Gevers – Smits.
Johan Gevers, Frans Gevers, Mies Gevers, Wim Gevers en Henk Gevers.
Ze zitten met vijven in een schoolbank, foto is gemaakt rond 1939.
Jos Wijn

Oplossing week 5
Dit zijn drijvers van jachtgroep Oda / van de Kamp. Ons pap en mijn 
oom staan er op. Derde van linksboven is vader Piet van Wanrooij.  
Helemaal rechts staat ome Jan.
Marjan van Wanrooij

Dit is voor een drijfjacht in de Vresselse 
bossen. Een jacht van Van de Kamp. Mijn 
vader was jachtopziener. Het is de vijfde 
van links, Frans Schuurmans.
dhr. Schuurmans  

Historische beelden

Marktplein

Deze week werden we verrast met een 
bijzondere brief uit Nieuw-Zeeland. Henk 
de Grauw woont al jaren ‘down under’, 
leest DeMooiRooiKrant via kennissen en 
reageert via deze manier op een oude foto 
die in deze krant heeft gestaan. Vooral de 
manier waarop is prachtig. Een mooie mix 
van Engels en Nederlands. 

Dear redaktie!!

From a good collega uit Eerde ontving ik some 
krantenknipsels van your krant. There was ’n 
foto van ’n handboogschutterei en het was 
achter de Gouden Leeuw, but Mia Dahmen 
was verry wrong want het was niet mijn vader J. de Grauw. Het was 
waarschijnlijk ’n schuttersclub dat was daar long before we moved in!
Ik ben z’n zoon en ik weet erg goed wie m’n vader was. En het funny 
part van Mia is dat ze schreef: In de stoel zit Janus de Grauw. Hij was de 
eigenaar geweest van de Gouden Leeuw. But daar zijn 5 heren zittende 
in ’n stoel???! Hoe is de echte?? 

Toen wij daar woonden was er geen schuttersclub en m’n vader made 
de gehele outfit voor de vrolijke schuttersclub, waar ik ook nog member 
van was voor ‘n tijd. Toen wij daar in kwamen was er ‘n kantoor van 
varkensstambook of zoiets! Die verhuisde toen de time was up! Ook 
heb ik nog ’n krantenknipsel gekregen met ’n foto van het verkochte 
Martinushuis. Ik heb daar nog avondklasse gehad in Techniektekenen 
en dat was op de 2e floor. Ik denk ze hebben daar ’n goode beslissing 
gemaakt voor ’n apotheek. It is spot on, but ik hoop niet dat ze de win-
dows veranderen!
Na 20 jaars bij OMV in Veghel te hebben gewerkt, ben ik naar New Ze-
aland verhuisd en heb alweer 20 jaar in engineering gewerkt here. Ben 
nog altijd druk ondanks m’n ages (75). Ik woon nu landelijk in ’n Bun-
galow met some land voor animals, en doe a lot of carving woodworel 
sculp enz. But ben lately in wat trouble met m’n gezondheid en ben 
net thuis van het Hospital, maar de uitlook is good. Zo sorry voor m’n 
schrijven en ik hoop van m’n vrind more krantknipsels te ontvangen. Ik 
had eerst ’n sister die in de Boskant woonde, maar die is naar Helmond 
verhuisd, en die stuurde me altijd wat news up! Thanks.

Henk de Grauw
Nice newspaper en al de nice names!!

Luch
tpo

st
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in houden van 
zit veel besloten
het omvat vooral
  wisselende seizoenen

     cupido is er vaak 
   op een onverwacht moment
   of je wordt door fonteinen vol
  gelukzaligheid verwend

  doch ook wat in liefde 
     wordt gegoten
       blijkt vaak een droom
          of is onwerkelijk verwachten
  
                met lege woorden 
                  als versleten schoenen
                    en stilte die onenigheid 
                     langzaam moet verzachten

                        extra regel overslaan 
                          maar tederheid 
                             kunnen ontvangen
                                en je hart door tevredenheid  
                                  laten bevangen 

                                         en bovenal je kwetsbaarheid
                                          aan de ander willen tonen
                                           tot het ultieme geven bereid

                                             wie durft elkaar,
                                              in wederzijds vertrouwen, 
                                                  zo te belonen
                                                 - Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Liefde

14 februariValentijnVerras je

     « Proeverij De Pastorie »
€ 35,00 p.p

 
Een vlucht door de kaart van De Pastorie

Ontvangst :
     Met een heerlijk glaasje prosecco

   
Voorgerechtjes:

Gerookte zalm met mosterddillesaus, klein soepje, Carpaccio met 
truffelmayonaise, pestobrood uit de oven en brood met kruidensaus

     
Hoofdgerechtjes:

Biefstukspiesje , gamba’s, varkenshaas puntjes, kipspiesje en een 
zalmmootje    

geserveerd met frietjes en 3 koude sausjes
           

Petit grand dessert           
(uiteraard is het ook mogelijk gewoon van de kaart te bestellen)

Reserveer tijdig : 0413471370 of info@pastorie.nl

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Markt 32 | 5492 AB Sint-Oedenrode | T: 0413-420805
E: info@pastorie.nl | www.pastorie.nl

VALENTIJNSACTIE
Wat is er nou romantischer dan samen met 

je geliefde te kunnen ontspannen?

Boek nu op 13, 14 of 15 februari een duo ge-
zichtsbehandeling  voor €80,00 i.p.v. €125,00 of 

een duo hotstone massage van 25min 
voor €45,00 i.p.v. €65,00*.

Ontvangst met Prosecco en een liefdevol 
presentje na afloop. 

* massage alleen mogelijk op 13 & 14 februari 

Verras je geliefde met een Cadeaucheque
Valentijn Cadeaucheque* 

Basic gezichtsbehandeling & 
ontspanningsmassage van 25min

 (rug, nek, schouder) voor €60,00 i.p.v. €77,00
Basic gezichtsbehandeling & OPI Gellak 

behandeling voor €55,00 i.p.v. €72,00 

Cadeaucheque met ieder bedrag mogelijk.
*in te leveren t/m mei 2014.

Borchmolendijk 12a | 5492AK Sint Oedenrode | t: 0413-474234 
E: info@schoonheidssaloneindeloos.nl | www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Koninginnedag 
geopend 

van 9.00u tot 17.00u

groot assortiment 
zomerbloeiers, 

kuipplanten 
en 

schitterende hangpotten.
 

Koninginnedag aanbieding: 
10 oranje goudvissen 7-10 cm 

voor € 5,95

Geurlampen van 
Ashleigh & Burwood

volop keus in 
modellen en geuren

 
Little Hotties van BOMB, 

met leuke branders.
En nog veel meer leuke kado’s...

Ook voor een mooi valentijnboeket 
kunt u bij ons terecht!

Valentijntips:
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Vragen(v)uurtje voor fractievoorzitters

Als vervolg op de uitdaging om per 
fractie te reageren op prikkelende 
stellingen over mogelijke uitdagin-
gen in de komende raadsperiode, 
heeft DeMooiRooiKrant de fractie-
leiders vragen gesteld. RBB was toen 
nog niet “van de partij”.
In tegenstelling tot de eerder ge-
interviewde lijsttrekkers heeft RBB 
zich, als nakomer, op de vragen 
van DMRK kunnen voorbereiden.  
Xander van Vessem, leermeester van 
lijsttrekker Henri Raaijmakers, zat 
erbij en moest af en toe afgeremd 

worden om de antwoorden aan zijn 
pupil over te laten. 

Henri Raaijmakers, beoogd fractie-
voorzitter Roois Burger Belang.

1 De media schetsen afbrokkelend 
animo voor het raadslidmaatschap, 
met daarmee gepaard gaande te 
verwachten kwaliteitsvermindering. 
Hoe kijkt jullie fractie daar tegen-
aan?
“Als je jaren in de politiek zit, ga je 
met je denken steeds meer op één 
lijn zitten. Daarom is het belangrijk 
dat er mensen bijkomen met nieuwe 
ideeën.”

2. Er komen vier belangrijke jaren 
aan en stoppen enkele betrokken en 
ervaren raadsleden. Waarom zou-
den de kiezers dit over willen laten 
aan relatief onervaren raadsleden?
“Omdat er gewoon geen andere 
raadsleden zijn. Er zal best wat kwa-
liteit verloren gaan, maar daar staat 
dus het antwoord op de vorige vraag 
tegenover.”

3. Speelt de gemeentelijke schaal-
vergroting daar een rol in? 
“Door die schaalvergroting komt de 

gemeente verder van de burger te 
staan. Je verliest ook een stuk eigen 
identiteit, je krijgt cultuurverschillen. 
Dat zijn allemaal nadelen. Een voor-
deel van de schaalvergroting is wel 
dat er meer geld uit Den Haag komt. 
Maar RBB is tegen de fusie omdat 
het per saldo tot hogere lasten van 
de burgers leidt”

4. Als jullie fractie door de verkie-
zingsuitslag en de daarop volgende 
formatie in de oppositie raakt/ blijft, 
in hoeverre zouden jullie je dan an-
ders opstellen t.o.v. een plaats in de 
coalitie?
“De stem van de inwoners zou ons 
inziens een belangrijker rol moeten 
gaan spelen. Luister naar de wen-
sen van de mensen. Concessies 
doen hoort erbij als je in de coalitie 
zit, maar je moet ook hard kunnen 
zijn en natuurlijk geen afbreuk doen 
aan wat wij onze kiezers beloofd 
hebben. Mijn ervaring als CAO-on-
derhandelaar op landelijk niveau in 
de levensmiddelengroothandel kan 
daarbij goed van pas komen.”

5. Graag de eerste drie speerpunten 
van jullie fractie.
“Als eerste de woningbouw be-

vorderen. De grondprijzen zijn veel 
te hoog, bijna het dubbele van de 
kostprijs. Bouw passende woningen 
voor elke starter, door de grond in 
erfpacht te geven is dit betaalbaar. 
Als tweede: niet bezuinigen op cul-
tuur, jeugd en sport, die juist stimu-
leren.
Als derde de kerk in Eerschot be-
stemmen tot evenementenzaal en de 
kerk in Boskant tot gemeenschaps-
huis, met een echt bestuur. Boskant 
heeft immers geen eigen dorpshuis, 
en de kerk is indertijd grotendeels 
betaald door de Boskanters zelf.”

6. Hoe willen jullie het centrum 
aanpakken? De leegstand loopt op. 
“Vergroot de diversiteit van de win-
kels. Voor een toko bijvoorbeeld 
moeten de Rooienaren naar andere 
plaatsen. Door een grotere verschei-
denheid gaat Rooi meer bruisen, 
komt er meer leven in de brouwe-
rij. Ook kan het centrum levendiger 
gemaakt worden door meer eve-
nementen te organiseren of nieuw 
leven in te blazen, zoals de Rooise 
Jazzdagen en de wielerronde. Ook 
hier geldt: meer diversiteit. Wat 
voegt bijvoorbeeld zo’n winterbra-
derie nou toe.”

7. Zien jul-
lie de recrea-
tieve stempel 
die Rooi in de 
nieuwe ge-
meente gaat 
krijgen als ex-
tra drijfveer om 
meer te investeren in die sector zo-
dat straks mensen naar Rooi komen 
omdat het daar te doen is?
“Jazeker. In mijn antwoord op de 
vorige vraag ging ik daar ook al wat 
op in. Wat je hier meer in inves-
teert, levert ook voordelen op voor 
de winkeliers, die zijn gebaat bij een 
dorp waar vaak iets te doen is. Als 
je nu op een willekeurige zondag 
langs de Markt rijdt, ben je meestal 
zo door het dorp heen.”

8. En nu nog een onderwerp voor 
vrije spreektijd 
“Op sportpark De Neul laat de ge-
meente kansen liggen. Hoeveel 
wedstrijden daar wel niet afgelast 
worden omdat het veld onbespeel-
baar is door de modder. Dat komt 
omdat daar veel ijzeroer in de grond 
zit. De oplossing is zo simpel: eens 
per half jaar de drainage doorspui-
ten.” 

Op een enkele nieuwkomer na zullen 
de meesten van u mij inmiddels wel 
kennen vanuit mijn politieke achter-
grond.  In de 20 jaar dat ik als raadslid 
actief ben geweest heb ik enorm veel 
ervaring opgedaan en er vaak aan bij 
kunnen dragen dat de wensen van onze 
inwoners gerealiseerd konden worden. 

Een raadslid dient naar mijn mening 
tussen de mensen te staan en niet er-
boven en zaken als achterkamertjes- en 
struisvogelpolitiek zijn voor mij uit den 
boze. Ik ben niet de man achter de 
schermen die vanachter zijn bureau en 
laptop met allerlei mooie, vaak niet of 
moeilijk uitvoerbare ideeën komt.  Nee, 
ik stap  's morgens op de fiets en be-

geef me onder de mensen. Hij luistert 
en vraagt en komt op die manier te 
weten wat er daadwerkelijk leeft onder 
u als inwoners. Dat is meteen ook de 
reden waarom ik me nooit bij een grote 
landelijke partij heb aangesloten. 
Binnen de lokale partij DGS-BVT Rooi 
wil ik mij vooral bezig houden met za-
ken die de burger rechtstreeks raken. Te 
denken valt hierbij aan zaken als slechte 
trottoirs en wegen, openbare verlich-
ting, ruimte voor de jeugd, toeganke-
lijkheid van gebouwen enz. enz.

Ook na aan het hart liggen mij zaken 
als:
●  Behoud van de eigen Rooise identiteit 

en het dorpse karakter, leefbaarheid 
in de kleine kernen en de Markt als 
middelpunt van sociale activiteiten 
zoals carnaval, jaarmarkt en de ker-
mis.

●  Betaalbaarheid van tarieven voor 

sport- en verenigingsaccommodaties
●  De noodzaak tot het creëren van 

ruimte voor  (sociale)  woningbouw 
en betaalbare kavels, zowel voor 
onze jongeren die graag in Rooi wil-
len blijven wonen als de ouderen, die 
zo lang mogelijk zelfstandig moeten 
kunnen blijven wonen. Te denken 
valt hierbij bijvoorbeeld aan kleine 
eengezinswoningen met een klein 
tuintje(zie Ameroyenhof).

●  De almaar groter wordende leegstand 
in het winkelcentrum, hetgeen de uit-
straling van het centrum negatief be-
invloedt.  

Samen met DGS-BVT Rooi wil ik dan 
ook graag de wensen van u als inwoner 
en ondernemer meenemen. Herken jij 
het belang van deze zaken!

Stem op lijst 1, nummer 4, 
Will van Gerwen.

Veel belangstelling campagneaftrap VVD

Afgelopen zaterdag heeft de aftrap 
van de verkiezingscampagne van 
de Rooise VVD plaats gevonden. Zij 
waren op deze speciale dag te gast 
bij een echt Roois bedrijf, Boomkwe-
kerij Gebr. van den Berk. 

Ruim 50 personen hadden zich aan-
gemeld voor deze middag. De aan-
wezigen werden ontvangen in “De 
Groene Verdieping” met een kopje 

koffie en een plakje cake. Na het 
openingswoord van voorzitter Harry 
Bekkers en lijsttrekker Piet Klaasen 
was het woord aan Pieter van den 
Berk. Pieter heette iedereen van 
harte welkom op zijn bedrijf na een 
korte film kon de wandeling over de 
kwekerij van start gaan.

Het was een mooie en interessante 
wandeling over de immens grote kwe-

kerij. Tijdens de wandeling werd er 
verteld over de verschillende soorten 
bomen, werkwijze etc. Ook was er ge-
legenheid tot het stellen van vragen.

De wandeling eindigde in de kantine 
van het bedrijf waar nog stevig werd 
nagepraat onder het genot van een 
drankje en een lekkere kop erwten-
soep. Een mooi begin van een goede 
campagne!

Even voorstellen…
Maarten van Genugten en Hans van 
der Heijden
Tot aan de verkiezingen stellen iede-
re week een aantal kandidaten van 
de lokale VVD zich aan u voor. Deze 
week in deze rubriek: nr. 5 Maarten 
van Genugten en nr. 6 op de lijst 
Hans van der Heijden.

Maarten van Genugten
De VVD, waar kon ik me anders bij 
aansluiten? Mee kunnen denken, 
praten en doen. Politiek zonder 
Haagse hoffelijkheid, gewoon in je 
moerstaal en zien dat er ook daad-
werkelijk wat gebeurt. Een leuke en 
gezellige club waar je jezelf kan ont-
plooien en je op een positieve ma-
nier kan inzetten voor de gemeen-
schap van Sint-Oedenrode. 

Afgelopen periode is er wederom 
hard gewerkt aan minder betutte-
ling, de burger meer vrijheden geven 
en ingezet op een verdraagzaam, 
leefbaar en betaalbaar Rooi. Een 
prachtdorp waar gelukkig ook jon-
geren steeds meer kansen krijgen en 
zien. Maar ook een gemeente waar 
nog werk aan de winkel is en waarin 
politieke keuzes wederom belangrijk 
zijn.

In de komende periode staan we 
weer voor grote uitdagingen. On-
der andere de WMO, een mogelijke 
gemeentelijke fusie en portefeuil-
les die financieel onder druk staan. 
Uitdagingen die we graag samen 
met onze inwoners aan willen gaan. 
Samen denken, samen praten en sa-
men doen. Samen met de VVD, een 
partij voor iedereen bij wie Rooi in 
het hart zit en wil werken aan een 

stabiele, sociale en vooral betaalbare 
toekomst.
Stem op 19 maart, lijst 3, nummer 
5. En laat mij weten wat wij voor jou 
kunnen betekenen!

Hans van der Heijden
Woensdag 19 maart zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ik sta op 
de lijst van de VVD op plaats 6. Mis-
schien zal je wel denken: Hans in de 
politiek? Jazeker, ik wil mijn steentje 
bijdrage aan een mooi, leefbaar en 
betaalbaar dorp.

Inmiddels ben ik al weer 40 jaar en 
heb best wat levenservaring op vele 
fronten.
Ik ben lid van verschillende vereni-
gingen zoals carnavals- en muziek-
verenigingen.
Eigenaar van verschillende bedrijven 
en trotse vader van twee dochters. 

Waarom de VVD?
Beslissingen durven te nemen, niet 
eindeloos vooruit schuiven, Eerlijk-
heid en rechtvaardig, Weinig regels 
en die goed handhaven, Leuke en 
actieve mensen, gezellige club, Lo-
kaal sterk en Tijdens de fusie, onze 
identiteit zien te waarborgen. Ik wil 
laten zien dat het wel degelijk zin 
heeft om je stem uit te brengen. 
Een voorkeurstem is een bewuste 
stem, daar kunnen we iets mee. Wil 
jij ook dat Rooi leefbaar én betaal-
baar blijft? Een plek om te wonen én 
te werken? Een dorp om trots op te 
zijn? Stem dan op 19 maart, lijst 3, 
nummer 6.

Henri Raaijmakers
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MooiRooikrantDe 19
Kandidaten CDA Rooi stellen zich voor

Rien Verhagen, kandidaat 2 van CDA 
Rooi:
“Nieuwe gemeente toegankelijk en 
servicegericht”
Mijn naam is Rien Verhagen, 57 jaar, 
geboren in Olland en alweer jaren sa-
men met mijn vrouw en drie kinderen 
woonachtig in de prachtige kern Nijn-
sel. In mijn dagelijkse werk ben ik rela-
tiebeheerder bij AB Brabant, een orga-
nisatie voor bedrijfshulp vooral in de 
agrarische sector. Ruim 4 jaar geleden 
stapte ik in de politiek om mij in dienst 
te stellen voor de Rooise samenleving. 
Ik ben iemand, die graag contact 
maakt met mensen, zaken aanhoort 
en wederhoort en de juiste besluiten 
probeert te nemen. Belangrijk is dat 
er geluisterd wordt naar onze inwo-
ners en dat zij antwoord krijgen op 
hun vragen. Hoewel alle aandachts-
gebieden belangrijk zijn, heb ik mij 
de afgelopen 4 jaar vooral gericht op 
openbare werken, verkeer en vervoer, 
openbare orde en veiligheid, sport 
en algemene zaken. Graag wil ik dat 
de komende 4 jaar voort zetten. Met 
het oog op de komende gemeente-
lijke fusie vind ik het belangrijk dat 
de nieuwe organisatie toegankelijk 

blijft, professioneel en servicegericht. 
Samen met mijn partijgenoten ga ik 
weer graag de uitdaging aan.

Willem van der Pasch, kandidaat 3 
van CDA Rooi:
Mijn naam is Willem van der Pasch, 
ik woon in de Boskant. Mijn visie is: 
Geef Rooi de ruimte. Zonder visie 
geen toekomst. Vroeger thuis, op 
de boerderij in Nijnsel leerde ik het 
al. Geef ondernemers de ruimte. 
Later na mijn studie architectuur en 
stedenbouw aan de TUE maakte ik 
er mijn beroep van. Door mijn mas-
tersopleiding ondernemerschap aan 
de UvT zag ik hoe belangrijk dit is. 
Als bestuurder en politicus zeg ik: Dit 
geldt voor alle mensen.

Door de ligging en de kwaliteit van 
het buitengebied is Rooi bij uitstek 
geschikt voor hoogwaardige werk-
gelegenheid en woonkwaliteit. Mijn 
insteek is dat we dat dan ook moeten 
waarmaken. Ik wil nieuwe inwoners 
verwelkomen en ondernemers de 
ruimte geven om te kunnen onder-
nemen. De beschikbare ruimte moe-
ten we met zorg verdelen, met aan-
dacht voor ons kapitaal van morgen, 
onze jongeren. Daarom wil ik hen 
graag betrekken bij alle beslissingen, 
zodat zij later ook de vruchten kun-
nen plukken van hun betrokkenheid.

Maarten van Bakel, kandidaat 4 van 
CDA Rooi:
“Iedereen actief in sport en vereniging” 

en “volwaardige sportaccommodaties”
Ik ben Maarten van Bakel en 50 jaar 
oud. Geboren en getogen in Sint- 
Oedenrode. Opgegroeid met de 
Rooise politiek (mijn vader was jaren-
lang wethouder in Rooi) en van jongs 
af aan actief bij verschillende sport-
verenigingen. Naast ondernemer in 
innovatieve producttoepassing ben 
ik coach van de Veghelse hockey-
club Geel-Zwart. Sport en vereniging 
is naar mijn mening een belangrijke 
bindende factor in een samenleving. 
Samen sporten, de vrijwilligers die 
onmisbaar zijn voor de verenigin-
gen, dat alles is belangrijk voor de 
leefbaarheid. En natuurlijk is sporten 
goed voor je gezondheid en persoon-
lijke ontwikkeling. Ik ga me samen 
met de collega’s sterk maken voor 
passende accommodaties zodat alle 
inwoners in Sint Oedenrode kunnen 
blijven sporten. Ons centrale CDA 
thema ‘Samen Sterk!’ geldt zeker ook 
voor de sport en in bredere zin voor 
alle verenigingen en de vele vrijwilli-
gers die Rooi heeft.

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Zaterdagavond 15 februari 
vanaf 21.30 uur in d’n Dommel

GENERAL ELEKTRICK

Rockcovers door professionals.
als het maar elektrisch is en de vonken 

er maar vanaf vliegen. 

DGS-BVT Rooi maakt nieuw partijlogo bekend!
Na het samengaan van DGS en BVT Rooi zijn tijdelijk nog 

de oude logo’s gebruikt.
Maar nu zijn ook beide logo’s samengesmolten tot één nieuw logo.

 

Daarin zijn enerzijds beide partijen nog herkenbaar en anderzijds is de 
verbinding zichtbaar gemaakt. 

Deze verbinding “samen verder” is ook tot uitdrukking gekomen in het 
partijprogramma, maar daarover wordt afzonderlijk gepubliceerd. 

Hierbij al vast drie speerpunten uit ons programma:
1. De lokale overheid zal meer ruimte moeten bieden aan een actieve 

inbreng van burgers bij het ontwerpen, uitzetten en uitvoeren van 
beleid (burgerparticipatie).                                                             

2. Uitdrukkelijk zullen burgers meer worden uitgenodigd om mee te 
denken. Lokale en regionale burgerinitiatieven 

verdienen meer ruimte. Uitgangspunt is zelfredzaamheid en 
het (mede) dragen van verantwoordelijkheid van inwoners.                                                                                                            

3. Bewaken van een zorgvuldig, transparant en integer fusieproces met de 
gemeenten Schijndel en Veghel, waarbij de Rooise belangen voorop staan.

GA OP 19 MAART STEMMEN EN STEM OP “LIJST 1”

“CDA trekt erop uit” in Schijndel – Sint-Oedenrode 
– Veghel met vragen aan inwoners
De kandidaten van de drie CDA-
afdelingen gaan zaterdag 15 fe-
bruari in gesprek met de inwoners 
en trekken daarom door Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel met de 
caravan. Centraal staat hierbij de 
vraag aan de inwoners van alle drie 
de gemeenten: “Hoe denkt u over 
de mogelijke fusie van de drie ge-
meenten en welke ideeën/tips heeft 
u?”

De drie afdelingen starten rond 
kwart over tien in Schijndel, zijn 
vanaf half twaalf in Sint-Oedenrode 

en vanaf één uur in Veghel. Daar 
gaan zij vooral op de markten met 
inwoners in gesprek. Coby van der 
Pas (lijsttrekker CDA Rooi): “We 
zijn natuurlijk heel benieuwd hoe 
onze inwoners over de mogelijke 
fusie denken. En ook welke wensen 
en ideeën mensen hebben, die we 
in het proces van de herindeling in 
kunnen brengen. Die gaan we graag 
ophalen bij onze inwoners en daar-
om nemen we ook nog een ideeën 
bus mee, waarin inwoners hun 
gouden tip achter kunnen laten. En 
natuurlijk zijn ook alle andere tips, 

opmerkingen, suggesties van harte 
welkom. Het CDA vindt dit als par-
tij van de brede samenleving van-
zelfsprekend.” De CDA-afdelingen 
vinden dit een mooie manier om de 
inwoners de gelegenheid te bieden 
om hun inbreng te leveren. Ook 
via sociale media zoals de website 
en facebook zijn opmerkingen van 
harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: - Coby van der Pas, 
lijsttrekker CDA Sint-Oedenrode 
(06 - 2236 5920).

Rien Verhagen Willem van der Pasch Maarten van Bakel
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MooiRooikrantDe20 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

GemeentegidsGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

SINT-OEDENRODE

WANNEER       maandag 10 februari en woensdag 19 februari 
TIJD       19.00 – 21.00 uur 
WAAR             gemeentehuis

INLOOPAVONDEN  
SAMENGAAN 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

U bent van harte welkom. 
Loop binnen en ga in gesprek met de aanwezige bestuurders.

Inloopavonden samengaan Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel

De eerste inloopavond over het samen-
gaan met Schijndel en Veghel was deze 
week.

Heeft u deze gemist? 
Volgende week woensdag 19 februari 
tussen 19.00 en 21.00 uur bent u weer 
van harte welkom.

Start acquisitie gemeentegids
De gemeente Sint-Oedenrode is gestart 
met de voorbereidingen voor de nieuwe 
gemeentegids, editie 2014. Voor deze 
gids werkt de gemeente wederom samen 
met uitgeverij AKSE MEDIA. Deze organi-
satie is deze week gestart met de acqui-
sitie. De nieuwe gids wordt medio mei 
gratis aan huis verspreid. 

De acquisiteur van Akse Media die de ad-
vertenties werft voor de nieuwe gemeen-
tegids zal een brief van de gemeente 
voorleggen. In die brief bevestigt de ge-
meente dat zij hun activiteiten uitvoeren 
in opdracht van de gemeente Sint-Oeden-
rode. Naast het werven van advertenties, 

benadert de uitgeverij organisaties en 
verenigingen die met een gratis vermel-
ding zijn opgenomen in de gemeentegids 
per brief om de juistheid van de gegevens 
te controleren.

Er zijn andere firma’s actief die in eigen 
beheer een vergelijkbare gids of platte-
grond uitbrengen en bedrijven en instel-
lingen benaderen voor het plaatsen van 
advertenties in deze uitgave. De gemeen-
te Sint-Oedenrode distantieert zich van 
deze initiatieven en verleent er ook geen 
medewerking aan. Het gaat in deze geval-
len niet om de officiële gemeentegids van 
Sint-Oedenrode of de losse plattegrond. 

Actualiseren van de redactionele adressen

In week 8 gaat Akse Media beginnen met 
het actualiseren van de redactionele adres-
sen voor de aankomende gemeentegids van 
Sint Oedenrode.           
Aan alle adressen met een e-mailadres 
wordt een automatische mailing verzonden. 
Deze is bij iedereen voorzien van een unie-
ke persoonlijke code, zodat u zelf de gege-
vens naar wens kan controleren en vervol-
gens aanpassen. 

De overige vermeldingen worden tijdens de 
actualisatie periode telefonisch door Akse 
Media benaderd. 
Let op: men dient zijn/haar organisatie 
of vereniging zelf aan te melden voor evt. 

plaatsing in het adressengedeelte. 

Voor mutaties en/of aanmeldingen kunt u 
ook zelf op de volgende manieren reageren: 
•  per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. 

gemeentegids Sint Oedenrode) 
•  telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse 

Media)
•  schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeen-

tegids Sint Oedenrode) Postbus 6033,  
1780 KA Den Helder. 

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het 
adressengedeelte kunnen aan de redactie 
worden doorgegeven tot uiterlijk week 10, 7 
maart 2014. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Sint-Oedenrode maken bekend:
Gelet op het bepaalde in de gemeente-
wet; dat de raad van de gemeente Sint-
Oedenrode in haar vergadering van 30 
januari 2014 de volgende belastingver-
ordening heeft vastgesteld:
•  de eerste wijziging van de verordening 

op de heffing en invordering van on-
roerende zaakbelastingen 2014. 

De verordening treedt in werking met 
ingang van de eerste dag na die van be-
kendmaking en werkt terug tot 1 januari 
2014. 

De datum van de ingang van de heffing 
van voornoemde verordening is 1 januari 
2014. 

Dit besluit ligt voor u kosteloos ter in-
zage. Iedereen kan op verzoek tegen 
betaling van een bedrag aan leges een 
afschrift verkrijgen van genoemd besluit. 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Jekschotseweg 19 5491 RB 30-01-2014 Verzoek toestemming statische opslag
Bosgebied Geelders ------ 29-01-2014 Rooien diverse bomen
Huisakkerweg 20 5492 TK 03-02-2014 Het kappen van 5 eiken
Rijtvenweg 1 5491 PJ 31-01-2014 Omgevingsvergunning beperkte 
   milieu- toets
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum   
  verlengd met:
Lieshoutseweg ong. 5491 GD  6 weken Bouw appartementengebouw
Kofferen 60 5492 BP  6 weken Verbouw kantoorpand
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Heistraat 43 5491 BB 06-02-2014 Aanbouwen veranda
Nijnselseweg 10 5492 HE 07-02-2014 Verbouwen woonhuis
Lieshoutseweg 65 5491 RP 10-02-2014 Toestemming gebruik bijgebouw als  
   mantelzorgwoning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Jekschotseweg 10 5491 RB  Bouwen varkensstal; betreft 1e fase  
   bouwen
Hoogstraat 20 5492 VW  Uitbreiden varkenshouderij; betreft  
   1e fase bouwen
  
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 20 
oktober 2013 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Kerkstraat 17 5492 AH  Veranderen van een horeca-inrichting

Vergunningen

Wim en Nelly van Roosmalen

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

Opnieuw ingebroken bij tankstation 
Eerschotsestraat
Er is opnieuw ingebroken bij het tank-
station aan de Eerschotsestraat. Uit 
bewakingscamerabeelden is op te ma-
ken dat het om twee mannen gaat. 
Zij gooiden in de nacht van 6 op 7 fe-
bruari om 3.50 uur de ruit in met een 
steen. Vervolgens vernielden ze het 
rolluik achter de kassa om sigaretten 
buit te maken. Iets waar bij de vorige 
inbraak ook al sprake van was. De po-
litie kwam ter plaatse, maar de daders 
waren niet meer aanwezig. Heeft u tips 
die u graag met de politie wilt delen, 
bel dan naar 0900 8844. Prefereert u 

anoniem te blijven, dan kunt u bij 0800 
7000 terecht.

Twee woninginbraken in een weekend
Sint-Oedenrode vormde dit weekend 
het decor voor twee woninginbraken. 
Deze vonden kort na elkaar plaats. In 
de avond van 7 februari werd er tus-
sen 20.45 en 21.45 uur aan de Jonker 
de Jegerstraat een deur opengebro-
ken. De politie vermoedt dat dit met 
een breekijzer is gebeurd. De inbrekers 
hadden verschillende computer- en 
geluidsapparatuur meegenomen. 
De dag daarna werd er rond 22.00 uur 
bij een huis aan de Witte Bleek inge-

broken. De daders hadden een raam 
aan de voorzijde vernield om binnen te 
komen. Hierdoor ging het alarm af en 
maakten ze zich uit de voeten, zonder 
iets buit te maken.

Er loopt voor beide woninginbraken 
nog een buurtonderzoek. De poli-
tie acht de kans vrij klein dat er een 
verband tussen de twee zaken is. Uit 
statistieken is op te maken dat rond 
deze tijd van het jaar meestal een piek 
is op het gebied van woninginbraken. 
Volgens een persvoorlichter van de 
politie is hier een logische verklaring 
voor. “Het is vroeg donker, waardoor 
inbrekers meer tijd hebben. Ook laten 
meer mensen hun licht uit, wanneer 
ze van huis gaan.” Heeft u informatie 
over één van de zaken? Bel dan naar: 
0900-8844.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Mededelingen

Evenementen

Discussieavond VVD
I.v.m. de debatavond van de BTB 
op 25 februari gaat ons politiek 
café op die avond niet door.

In plaats daarvan organiseren wij 
op 18 februari om 20.00 uur in de 
Gouden Leeuw een discussieavond 
met de eerste zes kandidaten van 
onze lijst. Onze kandidaten krijgen 

dan enkele stellingen voorgelegd 
waar zij een antwoord op kun-
nen geven. Discussieleider van die 
avond is onze huidige fractievoor-
zitter Freek Glorius. De VVD nodigt 
iedereen van harte uit om samen 
met de VVD-leden deel te nemen 
aan deze avond.

Politieke bijeenkomsten

Kossen | Design

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

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

DE SPECIALIST IN 
SNOEIGEREEDSCHAP

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Partiële hervaststelling bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost
Partiële hervaststelling bestemmings-
plan Sint-Oedenrode Oost
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken op grond 
van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat de gemeente-
raad op 30 januari 2014 bestemmings-
plan Sint-Oedenrode Oost gedeeltelijk 
opnieuw heeft vastgesteld. Dit besluit 
volgt uit de tussenuitspraak (bestuur-
lijke lus) van 23 oktober 2013 met num-
mer 201301984/1/R3 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De stukken met betrekking tot 
de partiële hervaststelling van bestem-
mingsplan Sint-Oedenrode Oost liggen 
vanaf donderdag 13 februari 2014 gedu-
rende 6 weken ter inzage.

Bestuurlijke lus
Op dit vaststellingsbesluit is artikel 8:51 
lid d van de Algemene wet bestuurs-
recht (‘bestuurlijke lus’) van toepassing. 
De gemeenteraad heeft van de Afdeling 

opdracht gekregen om het vaststellings-
besluit van 20 december 2012 te aan te 
passen zonder dat de gehele bestem-
mingsplanprocedure opnieuw gevolgd 
hoeft te worden.

Wijziging
Het bestemmingsplan is conform de 
opdracht van de Afdeling gewijzigd. De 
wijziging betreft een aanpassing van 
de maximale goothoogte van 7 naar 6 
meter en de opname van een maximale 
nokhoogte van 11 meter voor de hoofd-
bebouwing op de percelen Van Duppen-
straat 1,3,5,7. 

Inzage
De partiële hervaststelling van bestem-
mingsplan Sint-Oedenrode Oost (NL.
IMRO.0846.BP2011SOO01OOST-vg02) 
en het raadsbesluit liggen met ingang 
van donderdag 13 februari 2014 tot en 
met woensdag 26 maart 2014 ter inzage 
op het publieksplein van het gemeente-

huis aan het Burgemeester Wernerplein 
1 te Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis 
is op werkdagen geopend tussen 9.00 
en 12.30 uur. Tevens is de partiële her-
vaststelling van bestemmingsplan Sint-
Oedenrode Oost raadpleegbaar op de 
landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 
Vanaf donderdag13 februari 2014 tot 
en met woensdag 26 maart 2014 kun-
nen belanghebbenden schriftelijk be-
roep instellen tegen het besluit inzake 
de partiële hervaststelling van bestem-
mingsplan Sint-Oedenrode Oost bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is inge-
steld kan tevens een verzoek om voorlo-
pige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Thema-avond Alcohol? Pas vanaf 18 jaar!
Wat spreek je af als ouder met jouw kind 
over alcohol? En wat vinden jongeren zelf? 
Met carnaval voor de deur lijkt het ons 
goed om daar nu als gezin over te pra-
ten!
Hoe? Een vraag die het Centrum Jeugd 
en Gezin dinsdag 18 februari beant-
woordt tijdens een bijeenkomst in Cul-
tureel Centrum Mariëndael.  

Vorige week ontvingen alle ouders van 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar een 
brief van de gemeente over het verbod 
voor jongeren om onder de 18 jaar al-
cohol te drinken of kopen. We zijn be-
nieuwd of er daarna thuis aan de keu-
kentafel over is gesproken.
Geen gemakkelijk onderwerp! Daarom or-
ganiseert het Centrum Jeugd en Gezin een 
thema avond voor ouders en jongeren. 

Na de opening door wethouder Jeanne 

Hendriks- van Kemenade kunnen ouders 
met elkaar in gesprek. Daarbij krijgen ze 
handreikingen door medewerkers van 
de GGD en Novadic Kentron. 
De jongeren kijken samen naar de Rooi-
se film ‘Bezopen’. Hierna kunnen ze sa-
men met het jongerenwerk van Welzijn 
Meierij op creatieve wijze aan de slag!
Rond 21:00 uur sluiten we de avond af 
met een alcoholvrije cocktail. We hopen 
dat iedereen met goede ideeën over 
‘stappen zonder alcohol’ huiswaarts kan 
gaan. Natuurlijk met genoeg gesprekstof 
voor aan de keukentafel... 

Noteer:  Cultureel Centrum Mariëndael, 
dinsdag 18 februari, aanvang 19.00 uur. 
De toegang is gratis, meld je wel even 
aan via info@cjggeeftantwoord.nl. Ver-
meld daarbij het aantal volwassenen en 
jongeren. 
Graag tot dan!

Inzameling oud papier
Donderdag 13 februari
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 15 februari
•  Ouderraad van basisschool De Sprongh; 

container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;

•  Sint-Joris; container op het terrein ach-

ter de Boerenbondwinkel van 09.00 tot 
12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-
nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-
school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-

ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
tot12.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Chemokar op zaterdag 15 februari

Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw 
chemisch afval en kleine elektrische 
apparaten (föhns, broodroosters, kof-
fiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de 
chemokar. 

De chemokar staat op de volgende 

plaatsen:
•  10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat 

bij de kerk in Olland
•  11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de 

kerk in Boskant
•  12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van 

de Beckart in Nijnsel

•  13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein 
voor het gemeentehuis

•  14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein 
voor sporthal Kienehoef

•  15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij 
de kerk in Eerschot

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

Melding meerjarenvergunning
•  Van Stichting Papgat voor het hou-

den van diverse activiteiten tijdens  
Carnaval 2014 in de gemeente Sint-
Oedenrode van 28 februari tot en met 
4 maart 2014.

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Gouden dames armband met klavertje 

vier
•  Sleutelbos met autosleutel en 3 sleu-

tels
• Zwarte mobiele telefoon Sony Xperia
• Rode Beach Cruiser Mountain-bike
• Sleutelbos Citroen Jumpy

Gevonden voorwerpen
• Zwart mutsje van Disney Parijs
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12 februari         
bijeenkomst alle ziekenbezoekgroepen 
15.00-16.00

13 februari         
bijeenkomst ziekenbezoekgroep 
Martinus-C 13.30-15.00

17 februari         
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.45-14.30
Bijeenkomst lectoren Boskant en 
Eerschot 20.00-21.00

18 februari         
Pastorale Raad 20.00-21.30        

19 februari         
bijeenkomst kerkhofploeg H Rita
10.00-11.00

21 februari 
Rock Solid  19.00-20.00

Voor meer nieuws/activiteiten: 
www.heiligeodaparochie.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

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

Het is belangrijk om vrienden te hebben die je kan vertrouwen. 
Het is echter essentieel om op de Heer te vertrouwen, die ons 
nooit los laat.

Paus Franciscus

genda

Bezoek van de bisschop
In de voorbije week heeft onze bis-
schop, Mgr. Hurkmans, een pas-
toraal werkbezoek gebracht aan 
de H. Odaparochie. Vele bezoe-
ken zijn gebracht aan bedrijven, 
instellingen en aan parochianen. 
Zo werden onder andere Zonhove,  
Berckenstaete, SKOSO, Van den 
Berk Boomkwekerijen, Boomrooi-
bedrijf Kuipers en het Bijna-Thuis-
Huis aangedaan. Daarnaast was er 
een drietal ontmoetingen met paro-
chianen en heeft de bisschop meer-
malen de avondmaaltijd gebruikt 
bij gezinnen in onze parochie. Ook 
heeft de bisschop deelgenomen 
aan de huwelijksvoorbereidingsdag 
en de voorbereiding op de eerste 
communie. Al met al een vol pro-
gramma. Maar zowel de bisschop 
als voor ons als parochie was dit 
bezoek heel verrijkend. 

Graag dank ik allen die een bijdrage 
hebben geleverd aan het welslagen 
van dit bezoek. Zonder uw open-
heid, gastvrijheid en meeleven zou 
dit bezoek niet mogelijk zijn geweest 
op de wijze waarop wij het vorm 
hebben gegeven. Mede namens de 
leden van het pastoraal team veel 
dank!

Deze week is de bisschop te gast 
in de St. Franciscusparochie van  
Veghel. Deze parochie is een samen-

voeging van de negen voormalige 
parochies binnen de gemeente Veg-
hel. In de derde week van februari 
bezoekt de bisschop de parochies 
die verbonden zijn met de Abdij van 
Berne te Heeswijk. Het bisschoppe-

lijk bezoek aan ons dekenaat wordt 
afgesloten in de H. Michaelparochie 
van Schijndel, St. Michielsgestel, 
Den Dungen en Gemonde.
Dat wij door dit bezoek als geza-
menlijke parochies van het dekenaat 

Sint-Oedenrode / Veghel mogen 
groeien in eenheid en verbonden-
heid.

Pastoor Vincent Blom

Viering Berckenstaete

Onderscheid tarieven begraafplaatsen 
parochie H. Oda en de begraafplaats 
Wolfswinkel in Son en Breugel
Een aantal weken geleden heb-
ben we op onze parochiepagina 
het overzicht geplaatst van onze 
tarieven voor 2014. Naar aanlei-
ding hiervan is enige verwarring 
ontstaan.  Vandaar dit bericht als 
aanvulling hierop. De door ons ver-
melde tarieven gelden voor de be-
graafplaatsen welke eigendom zijn 
van onze parochie. 

Begraafplaats Wolfswinkel in Son 
en Breugel is in handen van een  

stichting bestaande uit Gemeente 
Son en Breugel en uitvaartverzor-
ging A. Kuis uit Sint-Oedenrode. 
De tarieven die daar gelden worden 
niet door ons bepaald en vallen bui-
ten onze bevoegdheden. 

Voor het bepalen van de tarieven op 
de begraafplaatsen van de parochie 
H. Oda volgen wij de adviestarieven 
van het Bisdom. 

Het Parochiebestuur

Van de pastores

De paus naar Nederland
Paus Franciscus laat zich niet voor een 
karretje spannen. 
Door zijn eenvoudige optreden had 
paus Franciscus, meteen bij zijn eerste 
openbare verschijnen als paus op het 
balkon van de Sint Pieter, onze har-
ten al gewonnen. En daarna zagen 
we telkens opnieuw dat hij zijn paus-
schap op een andere manier gestalte 
geeft dan zijn voorgangers. De kerk 
moet de handen uit de mouwen ste-
ken. Aandacht voor de armen. Niet te 
veel bezig zijn met binnenkerkelijke 
aangelegenheden, maar het evangelie 
handen en voeten geven in de wereld. 
Nu heeft hij drie vrouwen benoemd in 
een hoog kerkelijk orgaan: de Pause-
lijke Raad voor de Leken! Een paus die 
–in elk geval in onze ogen- flink tegen 
de draad in gaat. En daar houden we 
wel van in Nederland, dus moet hij 
maar eens langskomen.

De afgelopen week heeft voor ons in 
het teken gestaan van het bezoek van 
bisschop Hurkmans aan onze parochie 
en ons dekenaat. Vieringen, ontmoe-
tingen met parochianen en leden van 
het pastoraal team, bezoeken aan be-
drijven en instellingen en elke avond 
aan tafel bij mensen thuis voor de 
maaltijd. Bij de diverse ontmoetingen 

kwam regelmatig de paus ter sprake. 
En steeds weer werd de bisschop de 
vraag gesteld, waarom de paus niet 
naar Nederland mag komen van kar-
dinaal Eijk. Dat was immers wat de 
krant ons deze week wilde doen gelo-
ven. Deze paus willen we wel op be-
zoek in ons land en als wij dat willen, 
dan moet hij ook maar komen. Maar 
de paus laat zich ook niet voor óns 
karretje spannen. Bisschop Hurkmans 
vertelde dat paus Franciscus wel de-
gelijk is uitgenodigd om naar Neder-
land te komen, maar dat hij ook nu 
eigen keuzes maakt. En zijn aandacht 
gaat allereerst naar de armen. Daarom 
wil hij ook juist arme landen gaan be-
zoeken. Een keuze die we alleen maar 
kunnen toejuichen. 

Onze paus komt vaak heel verrassend 
uit de hoek, net als Jezus zelf. Ook Hij 
liet zich niet voor een karretje span-
nen. Niet de vooraanstaanden, de 
rijken, de geleerden en de vromen 
hadden zijn voorkeur, maar het wa-
ren de armen, de kleinen, de zieken 
en uitgestotenen die hij opzocht. De 
paus bevindt zich met zijn keuzes dus 
in goed gezelschap.

Diaken Wilchard Cooijmans

Jongerenbijeenkomst rond diaconie 
en ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep Zending, Werelddia-
conaat en Ontwikkelingssamenwer-
king van de Protestantse Kerk in Son 
organiseert samen met enkele jon-
geren van de H. Odaparochie -die in 
juli 2013 naar de WereldJongeren-
Dagen in Brazilië  zijn geweest- een 
informatiebijeenkomst. Daar zullen 
zij over hun ervaringen vertellen 
rond de WJD. Zij doen dit aan de 
hand van foto’s van de vrijwilligers-

projecten waar zij zijn geweest.

De informatiemiddag is op zondag 
16 februari in de Protestantse Kerk 
aan de Zandstraat 26 in Son en be-
gint om 16.00 uur. Rond 18.15 uur 
is het afgelopen.
Aanmelden is gewenst bij Thea 
Prummel, thea.prummel@kpnmail.nl 
of tel. 0499-475209.

Kinderen zijn ook van harte welkom. 
Voor hen is een speciaal kinderpro-
gramma. Aan ’t eind van de middag 
wordt een Braziliaanse maaltijd uit-
geserveerd. Hiervoor wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd.
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Huldigingen Ollandse Dorpskapel

Afgelopen woensdag tijdens de 
jaarlijkse ledenvergadering van de 
Ollandse dorpskapel is Maarten van 
Hoof gehuldigd voor zijn 12,5 jarig 
lidmaatschap. Hij is in het zonnetje 
gezet en heeft een mooie oorkonde 
ontvangen. De Ollandse dorpskapel 
wil Maarten bij deze van harte fe-
liciteren met zijn jubileum en hem 
bedanken voor zijn muzikale inzet.

Ook Jan Maas is op deze avond in 
het zonnetje gezet. Jan was jaren-
lang de drummer en heeft zich altijd 
volledig ingezet bij de begeleiding 
van de andere twee drummers. Zij 
hebben het stokje inmiddels van Jan 
overgenomen. Ook wil de club Jan 
bij deze hartelijk bedanken voor zijn 
jarenlange inzet.

Kerkberichten
Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 15 februari om 17.30 uur:
Eucharistieviering met zang Rita-
koor.
Misintenties:
Peter van der Linden, Corne San-
ders, Harrie en Marie Schepens, Kee 
van der Schoot van der Heijden
namens vereniging van Minderver-
lieden.
Maandag 17 febr. van 10.30 uur tot 
11.00 uur spreekuur in de sacristie.

Odendael 

Zondag 16 februari om 10.00 uur
Woord en Communieviering met 
Odendael koor
Intenties: 
Overleden: De heer Huibers

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 15 februari
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, Harrie Peters, 
Fransje van den Hoven-Martens, 
Wim Saris, Overleden ouders Ver-
santvoort-Swinkels

Zondag 16 februari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Han Verhagen, Miet van 
Kemenade, Nell Vrenssen-Sol, 
Thea Vos-Dikker, Monique Brok-
Ruijsbroek, Loes Luijben-Schouten, 
Frans van de Wijdeven, Mien Brans-
van de Laar, André van Mook.

Zaterdag 22 februari
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

De Goede Herder

Zaterdag 15 februari 19.00u. Eu-
charistie met parochieel koor.
Intenties: Netty Bekkers-van Aert; 
Lies en Jacobus van Aert-Marcus; 
Jan van Oorschot; Tijn en Narda 
van Stiphout-van Kemenade, Jan 
van Gaalen.

H. Martinus Olland

Zaterdag 15 februari 
Geen eucharistie.

Martinuskerk

Zondag 16 februari  9.30u.: Eucha-
ristie met het Martinuskoor.

Intenties: Nelleke en Janus Smet-
sers-Hubers, Truus en Johan van 
Gerwen en overl. fam. leden, Piet 
van Rooij, Annie en Sjef Essens-van 
de Wetering, Jan van de Wijdeven, 
Riek van de Ven-van Beek, Jan en 
Hanneke Kanters, Lambertus en 
Hendrica Kersten-van den Berg, 
Franka en Tiny de Rooij-Kersten, 
Rietje Kersten-van der Linden en 
tante Pieta, Overl. oudes Brewel-
Donkers. Doopviering.

Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag 9.00u. Eucharistie.
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 16 februari, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant 
Ds. Bas Stigter, Dienst van Schrift en 
Tafel, Liedboekdienst met m.m.v. 
Cantorij.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 16 Februari om 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor  
Intenties: 
Wim Merks, Jan van Lith, Jans v.d. 
Meerakker,  Pastoor Martin, Sjaan 
Janssen- Merks, Mien v.d. Brand- 
van Oorschodt, Ad Verhagen,  
Harrie en Tina Kerkhof- v.d.  
Heijden, Wilhelmien Kuijpers- Kerk-
hof, Janny Kerkhof- van Rooij,  
Richard en Nel Janssen- Rovers en 
zoon Gerard.              

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 15 februari
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)

Zondag 16 februari
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
intenties: Cor Coensen, Jo Aarts-
van de Wetering, Annie Heijmans-
Bogaerts, Cis Richters-Verkuijlen, 
Corrie van Hal, Gerrit Ribbers, 
Bertha de Groot-Janssen, Christa 
Bielefeld-Jahnke, ouders Van den 
Hurk-Merks, Harrie en Jan Merks, 
Leenart Egelmeers.

Maandag 17 februari
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 19 februari
19.30 uur: Woord- en communie-
viering

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

15 februari van 10.00 - 12.00 uur
Schoor 5a, Sint-Oedenrode

OPEN HUIS

Spectaculaire verlaging vraagprijs 
naar € 499.000,- k.k.

• Helft van een onderkelderde woonboerderij 
• Perceel 1.905 m2, Inhoud 900 m3
• Separate garage geschikt voor kantoor, praktijk of mantelzorg
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Plekker van het Jaar: Jan van Esch

Zondag 9 februari werd Jan van 
Esch door cv De Plekkers benoemd 
tot Plekker van het jaar 2014. Met 
deze titel wordt jaarlijks een lid van 
de Plekkers bedankt voor het vele 
werk dat hij of zij voor de club heeft 
verzet.

Jan is een van de oprichters van de 
Plekkers in 1963. Hij is een carna-
valsmens in hart en nieren. Vorig jaar 
had hij geen carnaval kunnen vieren 
i.v.m. een gebroken heup. Om dit te 
voorkomen hebben de Plekkers hem 

tijdens zijn 50-jarig huwelijksfeest 
zijwieltjes aangeboden en een fiets-
verbod opgelegd vanaf twee weken 
voor de carnaval. Jan heeft zelf ook 
een hometrainer aangeschaft om te 
zorgen dat hij er dit jaar met carna-
val weer wel gewoon bij is. En hoe; 
met de titel Plekker van het jaar 
2014 kan hij voorop in de polonaise.

Jan is, samen met zijn Corry, nog 
steeds bij zowat elke activiteit van 
de club present en doet dan de 
naam van de club iedere keer eer 

aan door altijd lekker lang te blijven 
“plekken”. 
Ook is hij de laatste maanden zeer 
regelmatig te vinden geweest in de 
schuur waar de wagen gebouwd 
wordt. Jan heeft dan het grootste 
woord en kan het mooi vertellen. Je 
moet het een en ander wel met een 
korreltje zout nemen maar als Jan in 
de buurt is, is er in ieder geval praat 
zat. Jan kan het met iedereen goed 
vinden, van jong tot oud maar toch 
is hij ook graag in de buurt van de 
jongere Plekkers.

Ook is Jan al sinds jaar en dag één 
van de ophalers van de vlooien-
marktspullen. Op de dag van de 
vlooienmarkt zelf is Jan al vroeg 
paraat om mee op te bouwen en 
mee te helpen verkopen. Kortom 
Jan heeft deze titel door de loop van 
de jaren heen dubbel en dwars ver-
diend.

Vergezeld van een schitterende oor-
konde, medaille en een serenade van 
de “Blaosplekkers” werd Jan gehul-
digd en bedankt voor het vele werk 
wat hij jarenlang voor onze club 
heeft verzet. Aansluitend nam Jan 
de felicitaties in ontvangst en kon er 
geproost worden op deze Plekker.

Ridder in de orde van Papgat
De Plekkers hadden dit jaar de ti-
tel ‘Ridder in de orde van Papgat’ 
gewonnen tijdens de loterij met de 
titelveiling. Omdat de Plekkers zelf 
al een titel ‘Plekker van het Jaar’ 
hebben werd ook deze keer weer 
besloten om de titel te schenken 
aan een niet-Plekker die toch wel 
het een en ander voor de Plekkers 
betekent of heeft betekend.

Zo hebben de Plekkers deze titel al 
eens geschonken aan Jan en Anja 
Kraayvanger en ook Daan van 
Amesfoort mocht hem al eens ont-
vangen. Deze keer kreeg Kees de 
Jong deze titel.

Kees sponsort reeds vele jaren het 
ijzer wat gebruikt wordt aan de 
carnavalswagen. Als we begin de-
cember bellen of we nog wat ijzer 
kunnen komen halen voor de wa-
gen dan zegt Kees; ‘Ge komt mar 
aon gereeje, witte al wa ge nodig 
het. Dan zal ik vast kijken.’

Wij als club zijn hier altijd heel erg 
blij mee, want iedereen weet dat 

zo’n carnavalswagen toch altijd 
een flinke kostenpost met zich 
meebrengt.  Als dank voor Kees 
zijn bijdrage hebben we hem ver-
rast met een titel en hem benoemd 
tot  Ridder in de orde van Papgat 

2014.

Vervolgens ontving hij bijbeho-
rende oorkonde en werd hem het 
bijbehorend lintje opgespeld en 
geproost. 
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Vrijwilligers gevraagd
Stichting Jeugd Carnaval is drin-
gend op zoek naar vrijwilligers 
van 18 jaar en ouder die mee wil-
len helpen in de Feesttent op de 
Markt voor het komend carnaval. 
Uw hulp wordt specifiek gevraagd 
voor de onderstaande dagen en 
tijden:

Zaterdag 01/03 vanaf 20.00 
uur tot 01.00 uur, 
Maandag 03/03 vanaf 10.15 
uur tot 12.30 uur,
Maandag 03/03 vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur,
Maandag 03/03 vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur,

Bent u beschikbaar op bovenstaande data en tijden 
en u zou het leuk vinden om mee te willen helpen? 
Stuur dan een email met je persoonsgegevens naar: 
stichtingjeugdcarnaval@hotmail.com U ontvangt van 
ons altijd een bericht terug of u ingedeeld bent.

Alvast dank voor uw medewerking. 
Namens Stichting Jeugd Carnaval. 
Henry van den Elzen (Voorzitter)

Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode

ZOEKT

BESTUURSLEDEN

Ben je enthousiast en heb je zin om 
de carnaval te organiseren voor de 
jeugd van 0 tot 16 jaar dan ben jij 

waarschijnlijk diegene die we zoeken.

Voor opgave of inlichtingen kun je contact 
opnemen met Henry van den Elzen 06-53726295 of 

Henriëtte van Nunen 06-11247117

EMTÉ zegelactie voor 
Voedselbank succesvol

Sjan Swinkels van de plaatselijke Voedselbank plaats-
te vorige week een oproep in DeMooiRooiKrant om 
spaarzegels van de EMTÉ bij haar in te leveren. Daar is 
ontzettend veel op gereageerd. De Voedselbank heeft 
daardoor extra voedselpakketten op kunnen halen 
voor haar cliënten. “Dit is echt fantastisch. Namens de 
Voedselbank wil ik iedereen bedanken die de moeite 
heeft genomen om de spaarzegels in te leveren”, jubelt 
Sjan Swinkels.   

Housewarmingweekend 
in café ’t Straotje
Na een verbouwing of verhuizing volgt normaal ge-
sproken een housewarmingparty. Dat is ingeburgerd. 
Ook bij Nick van de Pol en Koen van Roosmalen. De 
nieuwe eigenaars van café ’t Straotje houden daarom 
komend weekend een spetterend Housewarmings-
weekend bij ’t Straotje. Het programma liegt er niet 
om. Dat beloofd veel goeds voor de komende jaren.

Nick, Koen en het oude vertrouwde personeel van 
café ’t Straotje weten wel hoe ze een feestje moeten 
bouwen. Samen met jullie uiteraard, want de echte 
cafégangers kunnen dat natuurlijk als de besten. Het 
housewarmingfeest begint aanstaande vrijdag al. Dan 
is er een denderde surprise act. De naam mag nog niet 
bekend worden gemaakt, maar het is een act van naam 
en faam, dat is zeker. DJ Max Miller maakt de eerste 
avond compleet.

Ook een dag later is de kroeg in de Kerkstraat weder-
om het strijdtoneel voor het vervolg van het openings-
weekend. DJ Heftige Dirk draait en mag zien hoe ’t 
Straotje de gasten verwent met een drankje van het 
huis. Zondag is de afsluitende dag. Dan komt niemand 
minder dan de beste allround DJ  van Nederland, DJ 
Coenio. Een garantie voor een top feest. Zo wordt ’t 
Straotje perfect ingewijd en klaargestoomd voor het 
naderende Carnaval. Voor alle dagen geldt vol=vol.    

“TipMooiRooi.nl bestaat uit raadplegers die 
hun mening geven over maatschappelijke 
vraagstukken of onderwerpen die eenie-
der in Sint-Oedenrode aangaat om zo de 
gemeente mooier te maken”, legt Martijn 
Hulsen van Top Onderzoek uit. Ook hij nam 
deel aan de wervingsactie. “Het parkeren in 
Sint Oedenrode wordt vaak als onderwerp 
genoemd”, vervolgt hij zijn verhaal. “Bij Tip-
MooiRooi.nl gaan we bijvoorbeeld op zoek 
naar het antwoord op de vraag ‘hoe kan het 
parkeerbeleid beter georganiseerd worden?’ 
Ander frequent gehoorde onderwerpen zijn 
de winkelleegstand, de koopzondag en de 
herindelingen.”

Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen 
waar inmiddels al bijna 400 Rooienaren over 
mee willen praten. Wilt u ook uw mening la-
ten horen? Ga dan naar www.tipmooirooi.nl 
en meld u aan. Het is anoniem. De mening 
van jong en oud is belangrijk. Praat mee en 
denk mee over Sint-Oedenrode!

Vervolg voorpagina

Wervingsactie TipMooiRooi succesvol

Martijn Hulsen (l) van Top Onderzoek en Jeroen van de Sande
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COLUMN

De Neije Prins van Papgat
Op het moment dat ik dit aan het 
schrijven ben, zit m’n hoofd nog vol 
van alle gebeurtenissen. Wat waren 
het weer twee geweldige weken!

Het vorige weekend stonden natuur-
lijk de eerste Rooise Prinsenzittingen 
op het programma. Een aantal jaren 
achter de schermen meegeholpen en 
de laatste jaren in de zaal gezeten, 
maar nu helemaal op de voorgrond. 
Maar wat was het geweldig. De eer-
ste avond, met onze eigen club ’t 
Skrothupke in de zaal werden we nog 
aardig verrast door een optreden van 
Hupke Skrot. De groep waar Marleen 
al jaren mee op heeft getreden met de 
prinsenzittingen. De avond ging snel 
voorbij en het was geweldig wat ieder-
een op het podium weer voor elkaar 
heeft gekregen. De dag erna, alweer 
vroeg in touw, om samen met Paul en 
een aantal PK leden, carnavalswagens 
te bezoeken. Alle bouwers voorzien 
van een kopje tomatensoep en even 
wat bij te praten over hoe het allemaal 
verloopt. Leuk om zo eens achter de 
schermen te kijken, hoe andere zo’n 
wagen bouwen. ’s Avonds weer een 
mooie avond tijdens de Zittingen.

’s Zondags gingen we naar de receptie 
van Jeugdprins Willem en zijn gevolg. 
Prachtig om te zien, hoe zij op het po-
dium stonden te genieten en de aan-
dacht kregen die ze verdienden. Zeker 
de complimenten aan de Jeugdstich-
ting hoe ze alles perfect geregeld had-
den. Zoals elk jaar, mocht ook dit jaar 

de Prins een playback-act opvoeren. 
Samen met de Prinskeuzecommissie 
hadden we wat in elkaar gezet en die 
middag voorgedragen. Natuurlijk af-
gelopen weekend de laatste zittings-
avonden. Zoals het vorige weekend, 
waren deze avonden weer fantastisch 
om mee te maken. 
Ook die avonden weer geweldige op-
tredens en enthousiaste mensen in de 
zaal. Aansluitend was het wederom 
een groot feest. Samen met Tiona 
hebben we alle avonden een paar 
nummers mee muziek gemaakt. Was 
geweldig om te doen en we zijn Tiona 
daar ook heel dankbaar voor. Ook 
hebben we het eerste exemplaar van 
de carnavalskrant in ontvangst mogen 
nemen, die er weer geweldig uitziet!
Afgelopen zaterdag wederom een 
aantal carnavalswagens bezocht. Sa-
men met Jeugdprins Willem zijn adju-
dant en nar nog een foto voor deze 
krant gemaakt. We hopen dat Eer-
schot met de carnaval de kleurrijkste 
wijk van Papgat wordt. Afgelopen 
zondag was het een dag van bijko-
men van alle gebeurtenissen, tekst 
maken voor de carnavalsmis etc, etc. 
Komende weken staat er weer van al-
les op het programma, Diner bij Wol-
lerich, carnavalskrant rondbrengen en 
natuurlijk a.s. zaterdag de Kapellen-
avond! Een avond vol met muziek en 
zang, een avond die je niet mag mis-
sen. Papbuiken en Papbuikinnen tot 
over twee weken!

Prins Erwin Pap ‘n Urste

Eerschot kleurrijkste wijk van Papgat?
Prins Erwin Pap d’n Urste, Adjudant 
Paul, Jeugdprins Willem, Adjudant 
Stan en Nar Ot gaan ervoor om Eer-
schot de kleurrijkste wijk van Papgat 
te maken met de Carnaval. Aange-
zien ze allemaal in Eerschot wonen, 
gaan ze ervoor dat Eerschot er met 
de Carnaval het kleurrijkst op staat. 

Alle bewoners ontvangen deze week 
een flyer in de bus met de nodige in-
formatie. Dus hang de Papgat vlag 
buiten, versier je huis met ballon-
nen, vlaggetjes etc en zorg ervoor 
dat Eerschot de kleurrijkste wijk van 
Papgat wordt!

a.s. zaterdag in De Beurs

29e Rooise Kapellenavond
Zaterdag 15 februari a.s. is het al-
weer de 29e Rooise Kapellenavond. 
Negen Rooise kapellen nemen deel 
aan dit muziekspektakel en zij zul-
len ieder 20 minuten van hun reper-
toire laten horen. 

Bijna alle deelnemende gezelschap-
pen strijden ook dit jaar mee om de 
“Blèrcup”, de felbegeerde wisselbe-
ker, die te winnen is met het brengen 
van het beste nieuwe carnavalslied. 
Elk derde nummer van de kapel is 
het deelnemende lied, dat door een 
deskundige jury wordt beoordeeld 
op tekst, melodie, originaliteit en 
presentatie. Dit evenement is een 
traditionele voorloper van het carna-
val en heeft al diverse Rooise carna-
valskrakers opgeleverd.

De Blèrcup
De H.Z.Z. (Herremenie zonder zaal)  
lukte het vorig jaar de Blèrcup te 
winnen. De concurrentie is groot in 
dit muzikaal offensief om de trofee 
mee naar huis te nemen. Maar waar 
het vooral om draait is het samen 

muziek maken. Oude en nieuwe 
arrangementen zullen elkaar in een 
ononderbroken programma opvol-
gen. Door de jaren heen zijn er al 
veel klassieke en moderne stukken 
bewerkt tot muziek met een carna-
valsbeat. Bepaald geen droogvoer 
voor de doorgewinterde carnavals-
vierders. Tenslotte is het de muziek, 
die iedereen op de been brengt.

De volgende kapellen zijn deze 
avond te beluisteren: De Klotblao-
zers, De Narrekapel, De Kneuterka-
pel, Samba Rooi, De Neultuuters, 
Het Skrothupke, de Lepkapel, De 
Blaosplekkers en de HZZ.

Druk evenement
Prins Erwin Pap I  laat weten uit te 
zien naar deze muzikale avond en 
zal er met zijn hele gevolg bij zijn om 
te genieten van dit typisch Rooise 
muziekspektakel. Het binnen blazen 
van de Prins zal ook dit jaar een van 
de hoogtepunten worden. Ook zul-
len alle muzikanten tegelijk speciaal 
voor deze avond een speciaal uit-

gekozen nummer gezamenlijk spe-
len. Welk nummer dit is blijft voor 
Prins Erwin nog een verrassing. De 
ongeëvenaarde klanken van zoveel 
muzikanten in één ruimte is een bij-
zondere ervaring voor iedereen.  Het 
wordt beslist een avond van veel 
meezingen en polonaise. 

Een ding is zeker, ze kunnen tot in 
de kleine uurtjes los op de swingen-
de blaasmuziek van de beroemde 
blaasband Factor 12 die dit jaar de 
avond knallend afsluit. Deze 12-
mans formatie speelde al eerder in 
Ahoy bij de Toppers en bij vele grote 
evenementen in de 
wereld. De Kapellen-
avond wordt gezien 
als een van de gezel-
ligste avonden voor 
carnaval. De avond 
begint om 19:30 uur 
in de grote zaal van 
De Beurs. Iedereen is 
er welkom en de en-
tree is gratis.

Commissie Nieuwe Leden
De commissie Nieuwe Leden is een altijd ac-
tieve commissie, omdat we altijd en overal 
nieuwe Raads- of stichtingsleden kunnen 
ontdekken (bij sportverenigingen, op ver-
jaardagen, tijdens Rooise activiteiten en 
zelfs tijdens het boodschappen doen). Voor 
dit jaar bestaat de commissie uit Ed, Gerard 
en Arnie, maar vanaf het komend carnaval 
uit Coes, Henk, Frank en Patrick; de Presi-
dent en de laatste Nieuwe Leden. 

Zij kunnen immers uit recente ervaring spre-
ken en hun enthousiasme overbrengen. Maar 
niet alleen wij gaan op zoek, ook de stichting 
en de gehele Raad van Elf kijken goed rond 
en dragen namen bij ons aan. Als wij een 
mogelijke kandidaat gespot hebben, wordt 
zijn naam voorgesteld aan de stichting en de 
Raad van Elf om te toetsen of er bezwaar is 
deze persoon te benaderen. Na een positief 
advies zal één persoon van de commissie de 
gegadigde aanspreken, vertellen waarom we 
juist hem benaderen en vragen of we ge-
heel vrijblijvend ons complete verhaal mo-
gen komen vertellen. Ná ons verhaal, over 
commissies, activiteiten, contributie, kleding, 
privé, betrokkenheid en gezelligheid, én als 
de interesse gewekt is, pakken we door en 
integreren we ‘het neije lid’ binnen onze club. 
Natuurlijk wordt de partner niet vergeten. In-
tegendeel, zij, de (Hof)dame, dient immers 
volledig achter de beslissing te staan. Je doet 
het namelijk samen! Getuige het stichtings-
bestuur en de vele commissies waarin onze 

dames actief zijn. In principe ga je eerst een 
‘snuffeljaar’ in waarin je ogen en oren de kost 
geeft en het carnaval beleeft als nooit te vo-
ren en waarna je beslist of je blijft. Je verliest 
er dus in principe niets mee, je kunt er alleen 
mee winnen! Is je interesse gewekt, ken je ie-
mand of heb je vragen, spreek dan gerust een 
van ons aan. Bedankt voor het ‘luisteren’. Een 
carnavaleske groet, Arnie vd Heijden.

Op vrijdag rijdt er 
GRATIS een bus 

tussen Odendael en 
de Beckart



Woensdag 12 februari 2014
BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND 
 SONNIUSPARK • SONNIUSWIJK • GENTIAAN 

MooiRooikrantDe26 
Inloopavond voor vragen 
over verhuizen of verbouwen

Is het verstandig om te gaan verbou-
wen? En wat zijn dan mijn mogelijk-
heden qua hypotheek? Of kan ik toch 
beter uitkijken naar een ander huis? 
En als ik ervoor kies om te verhuizen, 
kan ik mijn huidige hypotheek dan 
meenemen? Wat zijn de bijkomende 
kosten bij kopen? En hou ik na de 
verkoop van mijn huis een restschuld 
over en vormt dit een probleem? 

Kosteloos en oriënterend gesprek  
De ontwikkelingen op de woningmarkt 
volgen elkaar in rap tempo op. We 
kunnen ons voorstellen dat dat vragen 
oproept. Een goede financiële keuze is 
niet zomaar gemaakt. Om antwoord 
te kunnen geven op uw vragen over 
verbouwen of verhuizen organiseert 

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel 
op maandag 17 februari een welbe-
kende inloopavond op het Advies-
centrum aan de Jan Tinbergenstraat 1 
in Sint-Oedenrode. Tussen 17.00 en 
20.00 uur kunt hier zonder afspraak 
binnenlopen voor een oriënterend en 
kosteloos gesprek met één van onze 
adviseurs. 

Om een goede inschatting te kun-
nen maken, hebben de adviseurs een 
recent loonstrookje nodig. Neemt u 
deze mee naar het gesprek? Vergeet 
verder niet een geldig legitimatiebe-
wijs mee te nemen. We zien u graag 
op 17 februari. Ook als u geen klant 
bent van onze bank. Natuurlijk staan 
de koffie en thee klaar! 

advertorial
Fotografiewandeling "Kijken en kieken in het landschap"

Laat de mooie plekjes van Rooi het 
decor zijn en leer over fotografie 
van landschap en natuur. Op zon-
dag 16 februari nodigt IVN Rooi u 

uit om onder deskundige begelei-
ding met uw eigen digitale camera 
foto's te maken. Een aantal foto-
grafen begeleiden de wandeling in 

het mooie Rooise landschap.

U heeft de mogelijkheid om steeds 
ter plekke vragen te stellen. Dit kan 
zijn over de instellingen van uw 
camera, maar ook over de lichtsi-
tuatie of het opname standpunt. 
Kortom hoe kunt u uw foto's ver-
beteren. 
Deze vierde keer dat de wandeling 
plaats vindt gaan we naar de Vres-
sel en een stukje Dommeldal. De 
wandeling vertrekt om 9.00 uur bij 
De Vresselse Hut  (Vresselseweg 
33, 5491 PA Sint-Oedenrode) en 
eindigt om 12.00 uur.
Nabespreking van de foto’s vindt 
plaats tijdens een tweede bijeen-
komst op woensdag 19 februari 
20.00 - 22.00 uur (locatie Hand-
boogschutterij, Industrieweg 18, 
Nijnsel), u kunt max. 3 van de ge-
maakte foto's laten bespreken. 
Verdere informatie: 
Wim de Vrij, 0413-478252, 
wimdevrij@gmail.com, 
www.ivnrooi.nl

foto: Wim de Vrij

Amfibieënwerkgroep gaat poelen van 
Staatsbosbeheer monitoren
De amfibieënwerkgroep van IVN Rooi monitoort vanaf 
komend jaar 16 poelen voor Staatsbosbeheer binnen 
de gemeentegrenzen van Sint-Oedenrode. Hiermee 
heeft de werkgroep vanaf 2014 maar liefst 45 poelen 
te onderzoeken. Naast de poelen van Staatbosbeheer 
worden ook een 14-tal poelen van Waterschap de Dom-
mel, poelen van de gemeente Sint-Oedenrode en aantal 
particuliere poelen gemonitord.

Bij het monitoren wordt niet alleen naar het leven in de 
poel gekeken, zeker zo belangrijk is de omgeving van 
de poel. Is er voldoende zoninval, zijn de taluds niet te 
stijl? Lopen er koeien of paarden rond? Is er schuilmo-
gelijkheid voor amfibieën in de buurt van de poel? Er 
is een programma gemaakt waarbij alle poelen eens in 
de drie jaar gemonitord worden. In dat jaar wordt zo-
wel in het voorjaar, zomer als najaar naar de betreffende 

poel gekeken, zodat een compleet beeld ontstaat en een 
goed advies gegeven kan worden over het beheer. Het 
is overigens niet alleen kijken en adviseren, in het najaar 
en winter gaan ook de handen uit 
de mouwen om de poelen te ver-
beteren.

Wilt u kennismaken met de am-
fibiewerkgroep? Zet dan zondag 
13 april alvast in de agenda, dan 
kunnen kinderen onder begelei-
ding van de amfibiewerkgroep wa-
terdiertjes scheppen in het Dom-
melpark. Op 1 november is er een 
natuurwerkdag, waarbij een poel 
opgeknapt wordt. Meer informa-
tie: www.ivnrooi.nl 
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ONS 3 GANGEN KEUZEMENU SERVEREN 
WIJ OP MAANDAG T/M DONDERDAG 

VOOR € 17,95
VOORGERECHTEN:

Tomatensoep
Ktipiti

Taramasalade
Melitzanasalade

HOOFDGERECHTEN:
Kalamaria met gyros

2 stuks souflaki met gyros
2 stuks suzuki met gyros

Gyros speciaal
(Gyros uit de oven met metaxa saus en 

gegarneerd met kaas)

Alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met rijst of friet en tzatziki

NAGERECHTEN:
Dame Blanche

Cappuccino
Koffie
Thee

Heuvel 6 | 5492 AD Sint-Oedenrode | T: 0413-288691 | E: info@kreta-rooi.nl | www.kreta-rooi.nl

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ORIGINELE CADEAUS VOOR 

VALENTIJN EN ROMANTISCHE 

CADEAUS VOOR MANNEN 

EN VROUWEN 
1. Valentijnsbloemen

 2. Fotogeschenk 3. Knuffels  4. Parfum 5. Lingerie

Valentijnsdag wereldwijd
                                      SAOEDI-ARABIË
                                     In Saoedi-Arabië is het in 2008 verboden om Valentijnsdag    
                                    te vieren omdat het een on-Islamtische (vakantie)dag is. 
                                  Alle winkeliers moesten alle rode items verwijderen uit hun               
                              winkel. 
                            Door deze regel vormden er zich allerlei illegale winkels met rozen 
                      en inpakpapier. (www.leerwiki.nl)

 Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode | T: 0413-470777

VERRAS JE VALENTIJN 
MET EEN CADEAUBON 

VAN YOU! FASHION 
OF EEN SIERAAD VAN

14 februari

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

14 karaat goud, 
goede kwaliteit diamant

ER IS AL EEN Alliance ring
vanaf € 198,-

Model A303. 
14 karaat wit gouden alliance ring. 

5x 0,03 = 0,15 crt
Hoge kwaliteit super witte Diamanten. 

Normaal 448,-
Nu speciaal voor Valentijn 299,-

ValentijnVerras je
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Het regent al twee maanden in de Provence. Het volk dat zich door de 
eeuwen staande heeft weten te houden met een gekmakende onver-
schilligheid tegenover alles wat autoriteit of, nog erger, buitenstaander 
heet en dat zich voor het oog van de wereld vrolijk door het leven eet en 
drinkt, staat op het punt ten prooi te vallen aan een ernstige vorm van de-
pressiviteit. Want dáár kun je ze blijkbaar mee onderuit halen, met slecht 
weer, dus. Dát kunnen die geboren levensgenieters eenvoudigweg niet 
bevatten, dat de koperen ploert twee maanden nauwelijks tevoorschijn 
komt, want de 300 zonnedagen per jaar die in alle prospecti over de Midi 
worden vermeld, komen nu al flink in gevaar. “Catastrophe”, sprak mijn 
terrassier (loonwerker, maar in het Frans klinkt dat toch veel mooier en 
interessanter, niet?) met bedrukt gezicht en kroop in de stromende regen 
weer zijn minigraafmachine in, met zijn onafscheidelijke vuilnisbakkenras-
hond tussen de pedalen en zijn stoel liggend. “Welkom in de Provence!” 
grapte zijn compagnon met zijn gezicht naar de hemel gericht, zich als 
het ware verontschuldigend voor deze onbegrijpelijke dwaling van de ele-
menten. 
Na vijf dagen alleen maar in de blubber gegraven en geschoven te heb-
ben – ze moesten het terrein rond mijn Franse huis egaliseren en fat-
soeneren en hadden al doende de toegangsweg volledig geruïneerd met 
hun vrachtwagens vol met rotsblokken en grint – gooide de goede man 
bijna de handdoek in de ring. “Que de merde…” (alleen maar bagger..) 
verzuchtte hij. 
Het scheldwoord “merde”, dat eigenlijk gewoon “stront” of “poep” be-
tekent, wordt ze met de paplepel ingegeven. Eigenlijk is het niet minder of 
meer dan ons krachttermpje “verdomme” of “verdorie”, maar daarvoor 
kun je in de bible-belt de eeuwige hel of verdoemenis over je afgeroepen 
krijgen. (“Ja”, zei dictator Poetin tegen Mark Rutte, die namens alle Ne-
derlandse moraalridders naar Rusland was gestuurd om wat over men-
senrechten en andere zaken te brobbelen, “ik heb begrepen dat er in uw 
land politieke partijen zijn waar vrouwen geen lid van kunnen worden”. 
Eén – nul, toch?) Enfin, alle Franse peuters roepen, zodra ze wat kunnen 
praten, “merde” wanneer het ’n beetje tegenzit en daarvoor worden ze 
heus niet op de vingers getikt. Welnee, het woord is volledig ingebakken 
in de rijke Franse cultuur en ik verwed er alles op dat premier François 
Hollande een krachtig driewerf “Merde!” heeft uitgeroepen toen het blad 
Closer naar buiten bracht dat de belichaming van het grootste dieptepunt 
in de Franse politiek (ik heb dit van integere personen die in Frankrijk 
woonachtig zijn) op zijn scootertje een bezoek bracht aan zijn minnares, 
de actrice en talkshowpresentatrice Julie Gayet om daar te doen wat ie 
thuis niet of nauwelijks meer deed. Dat ie “merde” riep zij hem vergeven 
en daarbij hield hij de traditie van Mitterand en Chirac in stand, niewaar? 
Een andere algemene krachtterm die te pas en te onpas wordt gebezigd 
is “putain!” wat niks meer of minder betekent dan “hoer!”, maar door 
het alledaagse gebruik is de letterlijke inhoud danig afgezwakt, afhanke-
lijk natuurlijk van de context. Wanneer je tegen een Fransman iets sterks 
vertelt of over een zware tegenslag die je hebt meegemaakt, zegt hij een 
langgerekt “Aah, putaiaiain….”. 
Ik heb ondertussen lang genoeg in Frankrijk gewoond en gewerkt om ’n 
beetje van het “slang” en de vuile praat mee te krijgen. Wanneer de im-
mer wederkerende stripheld en metselaar Rahouid voor de zoveelste keer 
op z’n vingers sloeg, schreeuwde hij : “Putain de merde!” en dat riepen 
Franse peuters niet eens, wetend dat dat wel héél lelijk was. En als ’t dan 
vreselijk tegen zat, bijvoorbeeld wanneer hij in een spijker trapte, die hij 
nota bene zelf niet had verwijderd, verstond ik iets als: “Ça casse les couil-
les”, maar dat mag u zelf opzoeken… 
Vanwege al die blubber, bagger en slijk die wij aan onze schoenen en 
laarzen hadden, dit recept: 

Hemelse modder (mousse au chocolat van Pierre Wijnants –Comme 
chez Soi -) 
15 gr versgemalen koffie, 400 gr chocola, couverture bitter of puur 
4 dl slagroom, 4 grote eiwitten, 35 gr poedersuiker, 1 dl water 
Trek sterke koffie met 1 dl water, ca. 10 minuten, filter dit en los daarna 
de chocola er in op. Laat afkoelen. Klop de slagroom tot de consistentie 
van dikke yoghurt (niet stijver). Spatel de room zorgvuldig door het cho-
colademengsel. Klop de eiwitten apart op. Wanneer ze luchtig beginnen 
te worden de poedersuiker erbij en opkloppen tot de massa stevig en 
compact is. Spatel de eiwitten met kleine hoeveelheden door de cho-
coladeroom. Stort in een schaal of aparte vormpjes en zet minimaal 3 
uur in de koelkast. ’n Dag van tevoren is nog beter. (Het is de koffie die 
deze mousse zo bijzonder maakt). Als eventuele begeleider adviseer ik u 
een glaasje Pedro Ximenez (mierzoete soort sherry van het huis Gonzalez 
Byass, die perfect past bij chocolade). 

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

Merde!

Zijn en worden

Als je puber gewelddadig is in huis
Karin heeft problemen met haar 
15,5 jaar oude dochter, Kim. Ze 
weigert naar school te gaan, liegt 
en wordt om het minste of gering-
ste boos. Ze slaat Karin en haar 
vader. Ze schopt, duwt, spuugt 
en scheldt hen uit. Het meisje dat 
ze zo lief heeft en welgemanierd 
heeft opgevoed is veranderd in een 
monster. Natuurlijk wil ze haar niet 
terug slaan. Toch is dit  één keer 
gebeurd. Kim sloeg haar keihard 
in het gezicht en Karin sloeg terug. 
Na het incident dreigde ze de Raad 
voor de Kinderbescherming te bel-
len om Karin aan te geven. Sinds-
dien heeft Karin nooit meer geweld 
gebruikt maar Kim blijft geweld-
dadig. Karin vindt overal informa-
tie over ouders die hun kinderen 
geweld aandoen, maar wat als het 
andersom is?

Het probleem is dat veel jongeren 
die gewelddadig zijn tegen hun 
ouders er alles aan doen om zich-
zelf staande te kunnen houden en 
niet de controle te verliezen. Ver-
trouwen op de volwassene lijkt on-
mogelijk dus hoe meer de jongere 
bepaalt, hoe beter. Machteloosheid 
en schaamte van de ouders zijn het 
gevolg. 
Karin heeft een probleem dat veel 

ouders hebben; ze zit in een spiraal 
van geweld en weet niet meer hoe 
ze dit op kan lossen De belangrijk-
ste en eerste stap die Karin moet 
maken is dat ze onder geen enkele 
voorwaarde geweld accepteert. Een 
kind dat gewelddadig is heeft altijd 
een excuus. Maar er is geen excuus 
voor geweld! 
Karin zou het volgende tegen Kim 
kunnen zeggen: “Ik wil dat vanaf 
vandaag het geweld hier in huis 
stopt. We gaan samen aan het werk 
om dat te veranderen. We gaan 
samen praten over wat geweld is. 
Wat jij niet meer wilt en wat ik niet 
meer wil. Daarna gaan we het heb-
ben over wat we wél willen. Weet 
dat ik naar je zal luisteren. Voor 
deze week wil ik dat je naar je ka-
mer gaat als je boos wordt. Niet 
voor straf, maar om af te koelen. 
We zeggen dan tien minuten niets 
tegen elkaar. Ik moet namelijk ook 
afkoelen. Daarna gaan we in ge-
sprek. Ga je niet in gesprek, dan 
ben je je telefoon kwijt totdat je 
in gesprek bent gegaan. Volgende 
week gaan we het erover hebben 
hoe het is gegaan en hoe we verder 
gaan.”  
Zit u in een dergelijke situatie? 
Neem gerust contact op. 
info@anmelin.nl of 06-14113432

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Susanne Groeneveld exposeert met vrolijke kunst in de Peppelhoeve

Het is gewoon leuk om te schilderen

Veel Rooienaren kennen Susanne 
Groeneveld als columniste van het 
Eindhovens Dagblad. Maar naast 
schrijven is Susanne ook een kei in 
schilderen. Sinds afgelopen zondag 
exposeert zij haar werk in de Pep-
pelhoeve. Deze expositie is tot en 
met 28 maart te zien en zeker de 
moeite waard om te bezoeken. 

Je hoeft geen kunstkenner te zijn om 
van het werk van Susanne te kun-
nen genieten. Integendeel, Susanne 
schildert op een geheel eigen wijze 
vrolijke schilderijen. Het zijn schil-
derijen die zelfs bij de grootste pes-
simist op een regenachtige dag een 
glimlach op zijn gezicht tevoorschijn 
tovert. Ogenschijnlijk simpele, maar 

vrolijke schilderijen.

Ik wil soms wel een föhn pakken
“Schilderen geeft me energie”, 
zegt Susanne. “Het is gewoon leuk 
om te doen. Ik schilder vooral met 
acrylverf, gewoon omdat het lekker 
snel droogt. Ik houd van doorwer-
ken en heb niet  het geduld om lang 
te wachten totdat de verf droog is. 
Voordat olieverf helemaal droog is, 
kan het wel een halfjaar duren. Ik 
heb nu soms al de neiging om een 
föhn te pakken, zodat ik weer verder 
kan”, vertelt de Susanne enthousi-
ast.

Het is geen 3D
De stijl van Groeneveld is uniek. 

Susanne schildert niet alleen, maar 
ze kleedt haar schilderijen aan. In 
plaats van dat ze een horloge of 
ketting schildert, verwerkt zij echte 
sieraden of andere alledaagse din-
gen in haar kunstwerk. Juist die 
manier van werken maken haar 
schilderijen heel bijzonder. Het zijn 
dan wel geen 3D schilderijen, maar 
2½D zijn ze zeker.

De expositie van Susanne Groene-
veld is tijdens de openingstijden van 
de Peppelhoeve te zien tot en met 
28 maart aanstaande. De Peppel-
hoeve is van woensdag tot en met 
zaterdag open van 10.00 tot 17.00 
uur en op zondag van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Vrouwen Contact 
Rooi viert 
eenjarig bestaan
Precies een  jaar geleden werd de 
nieuwe vrouwenvereniging onder 
de naam Vrouwen Contact Rooi 
opgericht. De vereniging is een af-
splitsing van de KVO afdeling Sint 
Oedenrode. De doelstelling van 
Vrouwen Contact Rooi is om vrou-
wen samen te brengen die graag 
iets sportiefs, creatiefs en gezellig-
heid met elkaar willen beleven. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar 
kan het 4-tallig bestuur met trots 
zeggen dat dit aardig gelukt is. 
Momenteel is er een ledenbestand 
van 178 dames. Er wordt volop 
deelgenomen aan de activiteiten 
zoals workshops, excursies, wan-
del- en fietstochten en uitstapjes. 
De meeste activiteiten vinden plaats 
in Sint Oedenrode en omgeving en 
daarmee is Vrouwen Contact Rooi 
met recht een vereniging van en 
voor vrouwen. Tweemaal per jaar 
wordt er een contactblad uitgege-
ven waarin het programma wordt 
uitgestippeld. De vereniging staat 
open voor alle Rooise vrouwen en 
nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. 

Heeft u interesse? Kijk dan eens op 
de website: 
www.vrouwencontactrooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs



Woensdag 12 februari 2014 BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND 
 SONNIUSPARK • SONNIUSWIJK • GENTIAAN 

MooiRooikrantDe 29

Valentijn
 

van 14 t/m 18 Feb.
2 Personen € 80,-
Niet geldig i.c.m. andere acties

VINO E CUCINA

OSTERIA
ITALIAANSE KEUKEN

markt 2a  •  5492 ab  sint-oedenrode  •  www.restaurantosteria.com  •  voor reserveringen: 0413 490 304

3 gangen 
verrassingsmenu 

met bijpassend 
wijnarrangement

VALENTIJNS
ACTIE 

€ 49,50 P.P.

geldig van 11 februari t/m 16 februari  |  reservering gewenst o.v.v. valentijnsactie

Nog aan het bedenken 
wat je jouw Valentijn gaat geven?

Kapsalon
Schoonheidssalon
IPL ( permanent ontharen)

Pedicure
Nagelstudio (striplac/gellac)
Manicure
Zonnebank

Kofferen 16, 5492 BN Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-475640

Verwen hem of haar 

met een cadeaubon 

• Snel Peel-Off verwijderen
• Zonder oplosmiddel / aceton
• Houdt zich tot 10 dagen
• 60 seconden uitharden onder LED - geen droogtijd
• Hoogglans tot op de laatste dag
• Krasbestendig - zonder te versplinteren
• Beschermt & verstevigt de natuurlijke nagel
• Eenvoudig aanbrengen

De hele zomer verzorgde handen en voeten
Kofferen 16, 5492 BN Sint-Oedenrode                 Tel.: 0413-475640

• Snel Peel-Off verwijderen
 / aceton

 zich tot 
• 60 seconden uitharden onder LED - 

 tot op de laatste dag
 - zonder te versplinteren

 de natuurlijke nagel
 aanbrengen

14 februariValentijnVerras je

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

Valentijnsdag wereldwijd
                                      AZIË
                                     Singapore, China en Zuid-Korea zijn de landen waar de  
                                  mensen het meeste geld uit geven aan Valentijnsdag. 
In                            China is het gewoon dat de man chocolade, bloemen of beide 
geven aan             de vrouw waarvan ze van houden. In Zuid-Korea geven 
Vrouwen chocolade aan mannen op 14 februari en geven mannen snoep (geen 
chocolade) aan vrouwen op 14 maart (Zwarte Dag). Singles die niks hebben 
gekregen op 14 februari of 14 maart gaan naar een Chinees restaurant en eten 
zwarte noodles. Elke 14e van de maand is een liefdes gerelateerde dag.

CENTRAAL EN ZUID-AMERIKA
In 2009 heeft in Venezuela, wijlen president (Hugo Chavez) Valentijnsdag ge-
schorst omdat de dag erna het referendum plaatsvond. In plaats van 
Valentijnsdag was de dag na het referendum: ‘de week van de liefde’. In Brazilië, 
Valentijnsdag wordt ‘Dia dos Namorados’ genoemd (zelfde als in Portugal) en 
wordt op 12 juni gevierd. In Colombia wordt het 20 September gevierd en in de 
rest van Zuid-Amerika wordt het gewoon op 14 februari gevierd. 
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v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Bekijk de website van….

Garage Markgraa� . U kent het bedrijf vast wel, maar op deze site stelt 
het zich netjes voor. Garage Markgraa�  is een Suzuki-dealer en autog-
arage waar iedereen heen kan voor onderhoudszaken. Een afspraak 
maken kan heel gemakkelijk online via www.garagemarkgraa� .nl. 
Wat biedt het bedrijf aan service en wat biedt het aan verkoop? Vra-
gen over occassions of onderhoud? De site www.garagemarkgraa�  
.nl is waar je moet zijn.   

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl
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Boeken uit alle windstreken
Zo krijgen ieder jaar duizenden boe-
ken, platen, gezelschapspelen en 
tijdschriften een nieuwe eigenaar. 
Dankzij de Rooise Boeken- en pla-
tenbeurs. In het weekend van 22 en 
23 februari, over anderhalve week, 
staat de 23e editie op de agenda. 
Tonny van Lieshout en haar team 
zijn volop bezig om op tijd klaar 
te zijn. In een schuur van Mecha-
nisatiebedrijf Van Gemert te Nijnsel 
wordt iedere dag hard gewerkt. Niet 
alleen de laatste weken voor het 
evenement, maar het hele jaar lang. 
“In totaal zijn we met zo’n twaalf 
mensen die het sorteren voor hun 
rekening nemen”, begint de Rooise. 
Ze verzorgt onder andere de plan-
ning en is zelf meerdere malen per 
week aanwezig. “Vijf dagdelen per 
week is er een team van ongeveer 
drie mensen bezig om alles te sor-
teren. Theo Jansen en zijn helpers 
zorgen voor de aanvoer en Jos 
van Acht, al 22 jaar betrokken bij 
de organisatie, fungeert als goede 
magazijnmeester bij het klaarzet-
ten en opruimen van de geleverde 
en klaargemaakte dozen boeken.” 
Omdat de Boekenbeurs in Sint-
Oedenrode één van de bekendste is 
in het land, worden boeken uit alle 
Nederlandse windstreken aangele-
verd. Op pallets doemen ze op bij 
Van Gemert. Daar volgt een gron-
dige inspectie.

Dringen geblazen
“Boeken in slechte staat worden 
sowieso weggegooid”, vertelt Ton-
ny. “Ook boeken waar bladzijdes 
uit verdwenen zijn, of waar in ge-
schreven of gestreept is overleven 
de selectie niet. De boeken die wel 
goed genoeg zijn, komen in de ca-
tegorie geprijsd of niet geprijsd. Om 

te weten welke prijs er moet komen 
te staan, gaan we vaak op onder-
zoek uit. Internet is een goed hulp-
middel.” Het team van sorteerders 
heeft veel ervaring en allemaal heb-
ben de dames of heren een eigen 
expertise. Omdat ieder boek door 
meerdere handen glijdt, wordt altijd 
een goed oordeel geveld. Vaak is 
ook direct duidelijk of er al meerdere 
van zijn ja of nee en of er daar niet 
teveel van zijn. De club is op elkaar 
ingespeeld. Tonny: “Dit jaar valt het 
op dat we veel binnenkrijgen in de 
categorie Brabantica. Of historische 
boeken over Amsterdam, WO I 
en II en Nederlands Indië, evenals 
als de vele fotoboeken en stapels 
tijdschriften. Daar zijn veel liefheb-
bers voor. Je moet op de eerste 
dag om 10.00 uur is komen kijken. 
Dan is het dringen geblazen.” Dat 
geldt ook voor de afdeling platen. 
Muziekfreaks storten zich dan op 
de krenten in de pap, die zorgvul-
dig zijn uitverkoren door Wim van 
der Heijden (klassieke muziek) en 
Gerardine Elshout (modern). “We 
hebben er minder dan andere jaren, 
maar ook nu zitten er weer gewel-
dige platen tussen. Hier kijken we 
de hoezen na en luisteren we of ze 
nog goed zijn. Dat is erg leuk om te 
doen”, zegt Gerardine.

“ALS WE EEN 
BIJZONDER 

EXEMPLAAR ZIEN, 
DAN WORDT DAT 
TROTS GETOOND. 
WE KRIJGEN ECHT 

VAN ALLES BINNEN.”

Tranen over de wangen
Meer dan 1300 dozen met boeken 
zijn nu  gekeurd en goed bevonden. 
Ze staan klaar voor de 23e beurs. 
Evenals bijna tweehonderd dozen 
van vijftig platen. Een immense klus, 
die alleen geklaard kan worden door 
een goed op elkaar ingespeeld team. 
Tonny: “We werken hier ontzet-
tend fijn samen. Iedereen weet wat 
hij of zij moet doen. Bovendien is 
het erg gezellig. Er wordt gekletst, 
maar ook hard gewerkt. En als we 
een bijzonder exemplaar zien, dan 
wordt dat trots getoond. We krijgen 
echt van alles binnen. Van prachtige 
kinderboeken tot bijzondere strip-

boeken. Boeken van bekende schrij-
vers. Oude, maar ook heel nieuwe 
exemplaren. Samen kennen we de 
hele collectie.” De Boeken- en pla-
tenbeurs is de ontknoping van een 
jaar zweten en zwoegen. Het week-
end zelf is genieten voor de vrijwilli-
gers. “Het is geweldig om te zien als 
mensen met een boek naar buiten 
lopen wat wij in onze handen heb-
ben gehad. Ik kan me nog goed her-
inneren dat vorig jaar een man naar 
me toe kwam die al bijna twintig jaar 
op zoek was naar een bepaald oud 
boek.‘ Dat zullen jullie toch wel niet 
hebben’ zei hij. Ik wist zeker van wel 
en ook nog waar het lag. Toen ik het 

hem liet zien, rolden de tranen over 
zijn wangen.”

Zo zie je maar dat zowel vrijwilligers 
als de bezoekers veel voldoening ha-
len uit de jaarlijkse beurs. Ieder op 
zijn eigen manier. Het is nog even 
aftellen voor John van Acht en zijn 
team van jonge mensen de Oda-
school  weer in gaan richten. Daarna 
begint de molen weer van voor af 
aan te draaien. De nooit stoppende 
cyclus van boeken en platen die een 
tweede leven krijgen.  Voor meer 
informatie kan men terecht op de 
website: 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

Vervolg voorpagina

Een ‘tweede leven’ dankzij de Boeken- en platenbeurs
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v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Bekijk de website van….

Garage Markgraa� . U kent het bedrijf vast wel, maar op deze site stelt 
het zich netjes voor. Garage Markgraa�  is een Suzuki-dealer en autog-
arage waar iedereen heen kan voor onderhoudszaken. Een afspraak 
maken kan heel gemakkelijk online via www.garagemarkgraa� .nl. 
Wat biedt het bedrijf aan service en wat biedt het aan verkoop? Vra-
gen over occassions of onderhoud? De site www.garagemarkgraa�  
.nl is waar je moet zijn.   
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Hoogstambrigade Het Groene Woud van start
Een nog  mooier landschap en meer 
biodiversiteit. Daarvoor gaat het pro-
ject ‘De Smaak van hoogstamfruit in 
Het Groene Woud’.  In dit kader zijn 
er in december 2012 en maart 2013 
in totaal meer dan 1000 bomen uit-
gereikt en aangeplant bij  particuliere 
grondeigenaren. De opzet is dat iede-
re grondeigenaar  d.m.v. de aanplant 
van hoogstamfruitbomen bijdraagt bij 
tot een prachtig en divers landschap 
in eigen tuin en omgeving. 

Een van de projectpartners, Natuur-
werkgroep Liempde  heeft vanuit het 
project een hoogstambrigade opge-
richt: de brigade heeft nu 13 deelne-
mers. Deze deelnemers volgen een 
cursus en die eindigt op 8 februari 
2014. De cursus wordt gegeven door 
Jan Zandbergen van Zandbergen 
Fruitbomenadvies.        

Voorafgaande aan de laatste cursu-
sochtend worden om 09.00 uur de 
certificaten uitgereikt. Locatie: Sorten-
straat 2 in Liempde. Het is de bedoe-
ling dat de hoogstambrigade vanaf 
nu eigenaren gaat begeleiden en on-
dersteunen met het onderhoud van 
de hoogstamfruitbomen die via het 
project of anders geplant zijn in Het 
Groene Woud. 
De hoogstamfruitbomen passen in 
het oude cultuurlandschap van Het 
Groene Woud. Van oudsher stonden 
er hoogstamfruitbomen bij langgevel-
boerderijen om in eigen appels, peren, 
pruimen en kersen te voorzien. Hier 
en daar staan er nog oude hoogstam-
fruitbomen vlakbij een boerderij, in de 

moestuin of op een ‘verloren’ stukje 
grond. 

De  aanplant is belangrijk, maar ook 
het onderhoud van de fruitbomen 
vraagt speciale aandacht. Als u ge-
bruik wilt maken van de Hoogstam-
brigade en wilt weten wat de kosten 
zijn dan kunt deze informatie vinden 
op www.natuurwerkgroepliempde.nl
Het project is mogelijk gemaakt door 

financiële bijdragen van de Nationale 
Postcode Loterij, provincie Noord-
Brabant, Stichting Streekrekening Het 
Groene Woud, Streekhuis Het Groene 
Woud & De Meierij en de gemeenten 
Boxtel, Schijndel en Oirschot. Kartrek-
ker van het project is Stichting Streek-
festival Het Groene Woud.
Voor meer vragen/ informatie Hoog-
stambrigade Het Groene Woud: 
info@natuurwerkgroepliempde.nl 

Mooi in de regio
DeMooiBernhezeKrant presenteert: 
Natuurwandeltocht door De Maashorst

DeMooiBernhezeKrant organiseert 
een natuurwandeltocht door het 
prachtige natuurgebied De Maas-
horst op zondag 16 februari. Start- 
en eindpunt bij Eetcafé ‘t Pumpke, 
op het Raadhuisplein in Nistelrode. 
Inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per per-
soon. Daarvoor krijgt u een prach-
tige wandeltocht van 10 km, 15 km 
of 25 km voorgeschoteld. Er wordt 
gestart tussen 8.00 en 12.00 uur. 
Wandelaars die kiezen voor de 25 
km wandeltocht kunnen starten tot 
uiterlijk 11.00. Vooraf inschrijven 
hoeft niet. 

Ontdek hoe mooi Bernheze is
Als krant van en voor Bernheze wil-
len wij dichtbij de Bernhezer inwo-
ners staan. Naar onze overtuiging 
betekent dit niet alleen als eerste het 
nieuws verslaan, maar daar waar kan 
ook nieuws maken. En wat is er nou 
mooier dan dat te doen in de vorm 
van een gezonde wandeltocht door 
het mooie en unieke natuurgebied 
De Maashorst waar zoveel mensen 
plezier aan beleven. Natuurlijk is de 
redactie van DeMooiBernhezeKrant 
present om verslag te doen van de 
wandeltocht. Dus wandelliefheb-
bers, wij rekenen op jouw komst.

VERRAS UW 
GELIEFDE 

MET BLOEMEN 
VAN 

BREKELMANS!
Boskantseweg 59 | 5492 BV Sint-Oedenrode | T: 0413-472562

E: info@tuincentrumbrekelmans.nl | www.tuincentrumbrekelmans.nl
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
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De Nijnselse Ruiters en Ponyruiters

Marloes van Stiphout zet 
zegereeks voort

paardensport

Verschillende leden van de vereni-
ging hebben afgelopen weekend 
weer en wind getrotseerd en zijn 
op wedstrijd geweest. In Uden was 
een dressuurwedstrijd. In de klasse 
B behaalde Marloes met haar paard 
Figaro een eerste en tweede prijs 
met respectievelijk 211 en 189 pun-
ten. Leonie, ook gestart in Uden, 
behaalde met haar paard Ferovank 
PP in dezelfde klasse 186 punten. 
Goed voor een vierde prijs.

Een springwedstrijd in Berlicum is 
bezocht door zowel Juliët als Eline. 
Juliët behaalde in de klasse B met 
Dutch Pride een zesde prijs. Eline 
startte haar paard Balinda F.S. in de 
klasse L en behaalde een derde prijs. 
Marieke Boers was naar Asten voor 
een springwedstrijd met haar paard 

Enjoy. Iedereen had het nakijken 
want Marieke behaalde een eerste 
prijs in de klasse B. 
Nog enkele uitslagen van vorige 
week: Thom van Dijck, gestart in 
Asten, behaalde met DonDiablo in 
de klasse M een tiende prijs en in de 
klasse Z met Archer een vijfde prijs. 
Ook nog met Coco Habana een ze-
vende prijs.
In het weekend van 15 en 16 febru-
ari vindt in Oosteind de Brabantse 
Indoor Kampioenschappen springen 
plaats. De volgende ruiters en ama-
zones gaan daar de eer van onze 
vereniging hoog houden.
In de klasse L en Z: Marwin van de 
Nieuwenhuijzen en Suzan van Gas-
tel. Klasse M: Martijn van Stiphout en 
Suzan van Gastel. Klasse ZZ: Thom 
van Dijck. Allemaal veel succes.

Pascalle van Dis
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

Zondag 16 februari is Pascalle van 
Dis speelster van de wedstrijd bij KV 
Rooi 1 tegen Olympia 1. Om 11.15 
uur mag zij de eerste doorloopbal 
van de wedstrijd nemen. De rest 
van de wedstrijd mag zij vanaf de 
reservebank bekijken. Pascalle zit in 
groep 5. Ze is de grootste van het 
team en kan er daardoor veel ballen 
tussenuit halen en afvangen. Ook 
heeft ze een goed schot. Naast het 
korfballen speelt ze saxofoon. KV 

Rooi wenst haar een hele sportieve 
wedstrijd toe.

Dai-Ippo trainers succesvol op NKturnen

Zondag 9 februari moest het dan toch 
maar een keer echt gebeuren. Wer-
den Eric Markgraaff en Cor van der  
Heijden in november al met overmacht 
Zuid-Nederlands kampioen, dit week-
end zou het nog veel beter moeten om 
op het podium te komen. Deze keer 
waren ze zo ambitieus om aan twee 
Kata’s deel te nemen. Eric maakte het 
nog bonter door met Thijs Hendriks 
ook nog mee te doen aan een 3e Kata.

Na een goede voorbereiding wisten 
beide trainers ze er klaar voor waren. 

Het eerste optreden was het Kime-No-
Kata. Met dit Kata hadden ze ook al 
op het EK en WK gestaan. Ook zondag 
ging het goed in de eerste ronde. Na 
deze ronde kwam Eric nog met Thijs op 
de mat, ook dit verliep bijzonder goed. 
Later op de ochtend kwamen Eric en 
Cor voor hun tweede Kata op de mat, 
het zo geheten Kodokan-Goshin-Jitsu-
No-Kata. Na een hele kleine hapering 
in de begroetingsceremonie verliep het 
technische gedeelte gesmeerd.
In het middaggedeelte demonstreerde 
men het geheel nogmaals. Eric nu eerst 

met Thijs, ook weer bijzonder goed. 
Toen Eric en Cor weer voor hun Kime-
No-Kata. Het ging nog strakker en 
Cor wist steeds zijn beslissing tot het 
allerlaatste moment uit te stellen. Na 
twintig technieken, waarin Eric steeds 
aanvalt en Cor de verdediging ter hand 
neemt staan beiden zeer tevreden zich 
op te laden voor het andere Kata. 
Hierin is Cor degene die de aanvallen 
maakt en Eric neemt de verdedigingen 
voor zijn rekening. Ook dat liep weer 
super goed. Van de mat afkomend kre-
gen beiden de nodige complimenten. 
Toen begon het lange wachten. Van 
de eerste ronde wist men de punten 
al, maar de jury hield de spanning er 
in en telde beide resultaten op. Pas bij 
de prijsuitreiking werd het bekend. De 
vreugde was dan ook bijzonder groot 
toen Eric en Cor zelfs twee keer naar 
het podium mochten komen om twee 
keer een bronzen medaille op te ko-
men halen. Dus voor beiden heren 
twee derde plaatsen op het NK. En zo-
als je wel vaker hoort is er altijd iemand 
baas boven baas. Eric werd in het Ju-
No-Kata samen met Thijs Hendriks in 
dit Kata ook nog eens mooi tweede 
op dit NK. Heren, proficiat met deze 
geweldige prestatie en zo heb wel eer 
van al je geleverde arbeid.         

Cor van der Heijden (l) en Eric Markgraaff

Een viertal prijzen op diverse 
locaties voor de Rooise Ruiters

paardensport

In Oosteind hebben Pleun van der 
Vleuten en Joris Bekkers gestreden 
voor de titel Brabants Kampioen. Hier 
hebben zij knap gereden, maar helaas 
vielen ze beiden net buiten de prijzen. 
De overige Rooise Ruiters gingen dit 
weekend naar Berlicum, Liempde en 
Uden. Een viertal ruiters namen de 
prijzen mee naar huis.

In Berlicum zag de accommodatie er 
weer top uit; de springwedstrijd werd 

dan ook drukbezocht door een groot 
aantal springruiters. In de klasse B lie-
ten Peter van Gaal en Elstar, zowel in 
de eerste omloop als in de barrage, een 
goede rit zien. Deze werden dan ook 
beloond met een hoge stijlbeoorde-
ling, die hen de winst opleverde. In de 
klasse Z wist Bram van Gaal met Wan-
nebee ook mee te delen in de prijzen. 
Helaas viel er een balk in de barrage, 
maar daarmee konden zij toch een 6e 
plaats noteren. 

Laura Petersen startte haar paard Divi-
dent op de dressuurwedstrijd in Uden. 
Met 201 punten liet ze alle andere 
deelnemers achter zich en schreef een 
mooie overwinning op haar naam. 
Op maandagavond nam Inge Min-
neboo deel aan de dressuurwedstrijd 
in Liempde. Met Caronyke kwam ze 
voor de eerste keer aan de start in de 
klasse L1. Hier deed ze al knap mee 
in de prijzenreeks, ze behaalde een 3e 
plaats. 
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T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl
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KV Rooi 1 zet ‘’winning mood’’ 
door

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

Zondag 9 februari speelde KV Rooi 
1 thuis tegen Ajola/De Wilma’s 1. 
Door de tegenstander van KV Rooi 
werd er vanaf de eerste minuut erg 
kort verdedigd, hierdoor kon Ellen 
Hulsen voor KV Rooi haar verdiende 
strafworp keurig afronden. 

Hier werd gelijk op gereageerd: 1-1 
na 10 minuten spelen. Daarna was 
het Sanne Hulsen die maar liefst twee 
keer wist te scoren voor KV Rooi. De 
doelpuntenregen was geopend. He-
laas was het eerst Ajola/De Wilma’s 
1 waar het doelpunt viel. KV Rooi 
knokte zich terug en Dorenda van 
Liempd wist de korf te raken van 
afstand: 4-2. Ook aan de kant van 
Ajola/De Wilma’s werd er gescoord, 
maar Ilse van den Bosch reageerde 
daar direct op voor KV Rooi: 5-3. KV 

Rooi kon deze score nog niet verder 
uitbouwen, want ook nu weer wist 
Ajola/De Wilma’s de korf te raken. 
Gelukkig was daar Ellen Hulsen die 
de strafworp voor haar rekening nam 
en de 6-4 op het scorebord wist te 
zetten. Het spel zwakte af bij KV Rooi 
en daar wist Ajola/De Wilma’s goed 
gebruik van te maken. Ruststand 6-6.
De tweede helft kwam KV Rooi moei-
lijk op gang. Maar in de 40e minuut 
was daar Rachel Heijmans die haar 
korte kansje wist te benutten, 7-6. KV 
Rooi leek nog niet sterk genoeg deze 
tweede helft, hierdoor wisten de te-
genstanders te scoren. Maar gelukkig 
was daar Sanne Hulsen, die ook dit-
maal twee keer de korf wist te raken, 
met een wegtrekbal en een strafworp 
die keurig werd afgerond. Zij bracht 
hiermee de stand op 9-7. Deze stij-

gende lijn werd nog eens doorgezet 
door Dirkje van Heesch die van af-
stand wist te scoren, 10-7. Daarna 
was het nog één keer de beurt  aan 
de tegenstander: 10-8. Eindelijk had 
KV Rooi haar oude spelletje weer 
gevonden en vielen de doelpunten. 
Sanne Hulsen scoorde maar liefst 
twee keer van afstand en Rachel He-
ijmans en Sanne Kuijpers wisten te 
scoren vanuit een vrije doorloopbal 
voor de korf. Hiermee brachten zij de 
eindstand op 14-8. 

KV Rooi bedankt haar wisselspeel-
sters, Dirkje van Heesch, Sanne Wit-
lox en Marjon Minneboo. 
Volgende week zondag speelt 
KV Rooi thuis tegen Olympia om 
11.15u in sporthal De Streepen in 
Sint-Oedenrode.

Dikverdiende zege voor KV Nijnsel
Na een flinke nederlaag tijdens een vo-
rig treffen tegen De Weebosch 1 betrad 
KV Nijnsel de zaal in opperste concen-
tratie.  Winst was noodzakelijk om de 
tweede plaats, en daarmee de moge-
lijkheid tot promotie, te behouden. 

Nijnsel opende de wedstrijd wat rumoe-
rig, maar zeer goed. Binnen tien min 
stond de teller voor Nijnsel al op vijf 
doelpunten en wist de tegenstanders 
slechts een enkele keer te scoren. De 
kansen die Nijnsel kreeg werden goed 
afgemaakt en de Bergeijkse ploeg had 
geen schijn van kans tegen de oersterke 
verdediging. Monique Merks en Susan 
Witlox vergrootte niet lang daarna  
door twee afstandschoten vanachter 
de paal de voorsprong. Net voor rust 
zwakte Nijnsel af. Kansen werden niet 
goed benut en er was teveel balverlies. 

De Weebosch scoorde hierdoor nog 
tweemaal voor rust, 7-3.
Blijven scoren en felheid was de op-
dracht van Fred van Oekel. Met de 
woorden nog nagalmend door het 
hoofd van de Nijnselse dames  luidde 
de scheidsrechter de tweede helft in. 
Ondanks dat zij niet het pittig spel zo-
als in de eerste minuten liet zien, bleven 
zij De Weebosch voor. Nijnsel was deze 
keer duidelijk te sterk. Manon van Wal-
beek en Joyce van Kessel bevestigen dit 
door nog tweemaal de bal door het gat 
van de korf te laten glijden. Nijnsel ver-
liet de zaal met belangrijke punten in de 
pocket, 11-7. 

Doelpunten: Myrna Foolen(4x),  Moni-
que Merks (3x), Manon van Walbeek, 
Sandra Verhagen, Susan Witlox en Joy-
ce van Kessel (1x).

Café d’n Dommel nieuwe sponsor 
BV Rooi

Sinds 1 januari dit jaar mag bas-
ketbalvereniging Rooi met trots 
mededelen dat Café D’n Dommel 
de nieuwe hoofdsponsor is van de 
vereniging. Het bestuur van BV 
Rooi wil met deze sponsoring onder 
andere meer aandacht geven aan de 
jeugdteams. 

Zoals iedere vereniging is ook BV 
Rooi afhankelijk van de giften van 
bedrijven en particulieren. Via deze 
weg wil de club Café D’n Dommel 
en Wijnald Koolen nogmaals bedan-
ken voor deze sportieve bijdrage.  
De heren van BV Rooi spelen dit sei-
zoen in de middenmoot van de 1ste 
Rayon klasse. De doelstelling is om 
binnen enkele jaren weer in de over-
gangsklasse te spelen.

basketbal

€ 30,-* Standaard Fiets
€ 40,-* Electrische ATB
             en race fiets

*excl. onderdelen + montage

Winterbeurt

HEUVEL 6 - LIESHOUT - TEL: 0499-421231
PROFILEDECONCURRENT.NL
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Ons Clubke
Naam: Jo (Jo’ke) van Roosmalen
Lid van: Biljartvereniging Oud 
Rooy

Hoe lang bent u al lid?
“Ik ben het langst lid. Ik kwam bij 
de club toen ik veertien was. Toen 
deden we nog alsof we dronken 
waren (lacht). Inmiddels ben ik 
bijna 83 en dus ook meteen de 
oudste.”

Omschrijf uw club?
“Een hele gezellig vereniging waar 
ik veel mee heb gelachen. Ik heb 
er veel meegemaakt en al talloze 
mooie wedstrijden achter de rug. 
Ook kan ik er altijd terecht, iets dat 
ik zeer waardeer.”

Wat zijn de activiteiten die uw 
club meestal uitvoert?
“Biljarten natuurlijk. En zo nu en 
dan pakken we samen een pilsje.”

Rooise Biljart Competitie

biljarten

Koploper Oud Rooi verstevigd po-
sitie door 101 punten te behalen. 
Ondanks dat nr.2 Gin Keus er 83 
scoorde is het verschil nu opgelo-
pen tot 20 punten.

Krijt op Tijd (87) en Wellie Winne 
Welles (84) deden het ook goed. 
Korte partijen: Wilfried vd Plas 
(Krijt op Tijd en Johan vd Sande (’t 
Pumpke) 20 car. in 10 beurten (moy. 
2,0), Carlo Mutsaers (’t Pumpke) 30 
car. in 11 beurten (moy. 2,72), Jack 
Verhaegh (Beurs) 26 car. in 11 beur-
ten (moy. 2,36), Jan Sanders (Gin 
Keus) 22 car. in 11 beurten (moy. 
2,0), Jan vd Oetelaar (Boskant) 52 
car. in 12 beurten (moy. 4,33), Mi-
chael Toelen (Gin Keus) 34 car. in 13 
beurten (moy. 2,61), Wim van Breu-
gel (Boskant) 26 car. in 13 beurten 
(moy. 2,0), Wim van Liempd (Krijt 
op Tijd) 20 car. in 13 beurten (moy. 
1,53), Dries vd Vegt (Oud Rooi) 26 
car. in 14 beurten (moy. 1,85), Jan 
vd Bosch (Oud Rooi) 22 car. in 14 
beurten (moy. 1,57), Joke van Roos-

malen (Oud Rooi) en Marjolein van 
Gerwen (Wellie Winne Welles) 20 
car. in 14 beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Kofferen – ’t Pumpke 71-
69, Krijt op Tijd – Beurs 87-53, Bos-
kant – Wapen van Eerschot 72-68, 
D’n Toel – Oud Rooi 39-101, St.Joris 
– Gin Keus 57-83, Dorpsherberg – 
B.C. Eerschot 62-78, Wellie Winne 
Welles – Jachtrust 84-56.
Stand: 1 Oud Rooi 1419, 2 Gin keus 
1399, 3 Wellie Winne Welles 1329, 
4 Kofferen 1317, 5 Boskant 1312, 
6 Wapen van Eerschot 1294, 7 D’n 
Toel 1290, 8 St.Joris 1279, 9 Jacht-
rust 1254, 10 Beurs 1219, 11 Krijt op 
Tijd 1193, 12 B.C. Eerschot 1153, 13 
’t Pumpke 1131, 12 Dorpsherberg 
997.
Programma ma. 10 febr.: B.C. Eer-
schot – D’n Toel
Di. 11 febr.: St.Joris – Kofferen
Do. 13 febr.: Gin Keus – Wellie 
Winne Welles, ‘t Pumpke – Boskant, 
Jachtrust – Krijt op Tijd, Wapen van 
Eerschot – Dorpsherberg en Beurs – 
Oud Rooi

Wederom druk wedstrijdweekend 
voor Dioscuri

turnen

Zaterdag 8 en zondag 9 februari ston-
den voor 4 van de 5 teams van Dio-
scuri competitiewedstrijden op het 
programma. 

Op zaterdag 8 februari namen de 
meiden van het D1-2 team het ’s och-
ends op tegen de turnsters van Variant 
uit Lage Mierde. Mare Peters liet op 
vloer een mooie oefening zien, goed 
voor 12.60 pt. Anouk van den Brand 
scoorde hier de hoogste score (14.10 
pt). Op brug turnde Amy Jones een 
mooie oefening, die beloond werd 
met 12.55 pt. Juul van Bogget behaal-
de op de evenwichtsbalk, mede door 
een mooie radslag, verdiend 14.15 
pt (de hoogste score van zowel Dio-

scuri als Variant). Als laatste onderdeel 
stond sprong op het programma. Julia 
van Hoof scoorde voor haar salto en 
overslag een gemiddelde van 12.925 
pt. Helaas was dit alles niet voldoende 
om de wedstrijd te winnen. De meiden 
van Dioscuri behaalde een teamtotaal 
van 202.275 pt, tegenover 208.950 pt 
voor Variant. 
Het tweede team dat het in de com-
petitie opnam tegen de turnsters van 
Variant was het D2 combinatieteam, 
bestaande uit vier turnsters van De 
Meere uit Boxmeer en twee turnsters 
van Dioscuri: Evelien den Ouden en 
Janne Oerlemans. Hun wedstrijd be-
gon op balk, waar de koprol voor 
alle meisjes wederom een struikelblok 

bleek. Op sprong lieten Janne en Eve-
lien twee mooie handstandplatvallen 
zien. Janne behaalde hiermee zelfs de 
op één na hoogste score (13.10 pt). 
Op vloer turnde Evelien, mede door 
een mooie overslag aan het begin van 
haar oefening, naar een mooie score 
van 12.75 pt (eveneens de op één na 
beste score). Het was een spannende 
wedstrijd. Helaas voor onze meiden 
trok het team van Variant aan het 
langste eind: 193.525 pt voor Variant 
tegenover 189,25 pt voor het team 
van De Meere/Dioscuri. 
’s Middags turnde het 3e divisie bo-
venbouwteam tegen de turnsters van 
Turnoss. De meiden hadden voor het 
eerst hun door hun ouders gespon-
sorde nieuwe trainingspakken aan. 
De wedstrijd begon op sprong, waar 
Ilse van der Heijden een nette 11.85 
pt scoorde en Linde van Grunsven een 
keurige 11.20 pt. Op brug behaalde 
Jade van Vechel de hoogste dagscore 
(11.90 pt). Sterre van den Brand wist 
op de evenwichtsbalk, mede dankzij 
een mooie pirouette, de hoogste score 
van de dag binnen te slepen (12.05 
pt). De middag werd afgesloten op 
vloer, waar Sterre wederom met de 
hoogste score aan de haal ging (12.60 
pt), gevolgd door Eline Mathôt, wiens 
vloeroefening werd beloond met 
12.00 pt. Hoewel de wedstrijd op balk, 
vloer én brug werd gewonnen, heb-
ben de meiden op sprong de wedstrijd 
nipt verloren: 184.325 pt voor Turnoss 
tegenover 182.725 pt voor Dioscuri.

Het 4de divisie bovenbouwteam 
streed op zondag 9 februari tegen 
het sterke Tonido uit Valkenswaard. 
Maranda Haenen wist op het eerste 
onderdeel, sprong, met een mooie 
half in / half uit 11.625 pt voor de 
Rooise dames binnen te halen. De 
tweede senior uit het team, Myrne 
van Eertwegh, toonde op brug haar 
groeiende vorm (10.55 pt). Junioren 
Elena Haenen en Nienke van der Vleu-
ten turnden beiden een stabiele wed-
strijd en behaalden met name op de 
afsluitende onderdelen balk en vloer 
mooie punten. Jeugdturnster Paula 
Verwaard tenslotte scoorde een keu-
rige 11.10 pt voor haar balkoefening 
én liet een prima arabier flikflak in haar 
vloeroefening zien. Ondanks de mooie 
prestaties van de Rooise meiden ging 
de winst met bijna 16 punten verschil 
naar de dames uit Valkenswaard. 

Uitstekende resultaten 
tafeltennisvereniging Attaque

De teams van Attaque hebben in de 
tweede competitieronde goede re-
sultaten geboekt. Drie teams wisten 
hun wedstrijd te winnen, één team 
speelde gelijk.

Team 1 herstelde zich goed van de ne-
derlaag van vorige week en won met 
6-4 bij Return Oss. Dirk en Maarten 
wonnen ieder twee wedstrijden, Men-
no één en verder nog het dubbelspel. 
Na twee wedstrijden bezet het team 
de vierde plaats met 9 punten.

Team 2 moest op bezoek bij Luto in 
Tilburg, beide teams waren afgelo-

pen seizoen gedegradeerd uit de 
derde klasse. De wedstrijd ging vol-
ledig gelijkwaardig op en wat dan 
ook resulteerde in een logische uit-
slag van 5-5. Henry was in een heel 
goede vorm en won alle drie zijn 
partijen, Leon wist één partij te win-
nen en verder nog het dubbelspel. 
Zowel als Leon als Peter verloren 
hun partijen in vier of vijf sets. At-
taque bezet na twee wedstrijden de 
eerste plaats met 14 punten.

Team 3 moest op bezoek bij Return 
Oss en boekte een knappe 7-3 over-
winning. Cliff was in een heel goede 

doen en won alle drie zijn partijen, 
Stefan won er twee en Bram één, 
verder nog het dubbelspel. Het team 
bezet na twee wedstrijden de twee-
de plaats met 13 punten.

Het jeugdteam boekte een grote 
overwinning van 8-2 op bezoek bij 
Never Despair. Bas won evenals vo-
rige week weer alle drie zijn partijen, 
ook Mika won al zijn partijen, verder 
won Sam nog één wedstrijd en nog 
het dubbelspel. Het team bezet na 
twee wedstrijden de tweede plaats, 
op slechts twee punten achterstand 
op koploper Hooghei.    

tafeltennis

Odisco 1 biedt weerstand tegen 
koploper Geko 1
Afgelopen zondag stond voor Odisco 
1 de thuiswedstrijd tegen de koplo-
per Geko 1 uit Sint-Michielsgestel op 
het spel. De vorige had Geko terecht 
gewonnen, maar nu Odisco in de 
winning mood was (afgelopen twee 
wedstrijden gewonnen), zou het zich 
niet snel gewonnen geven.

Odisco begon overtuigend en kwam 
via twee doorloopballen van Lisa 
Wouters op een 2-0 voorsprong. 
Geko speelde vooral op het afstands-
schot en dat deed het goed, want 
door twee rake schoten van afstand 
maakten ze gelijk. Marlon van Hees-
wijk schoot keurig een vrije bal bin-
nen (3-2) en Geko maakte met een 
strafworp de stand weer gelijk. Aan-
vallend was er bij Odisco niet genoeg 
beweging om bij de verdeding van 
Geko door te breken. Verdedigend 
stond het op zich goed, maar de gro-
te afstanden die door de schoten van 
Geko overbrugd werden, kon Odisco 
niet dicht zetten. Voor rust kwam 
Geko dan ook op voorsprong door 
zo'n afstandsschot (3-4). 

Na rust werd Geko effectiever en 
vielen er drie afstandsschoten en een 
doorloopbal door de korf (3-8). In 
deze tweede helft ging Odisco meer 
bewegen in de aanval en dat resul-
teerde in rake afstandsschoten van 
Meike Leenderts en Dena Essens 
(5-8). Geko vergrootte het gat weer 
met een (onterechte) strafworp (5-9). 
Maar Odisco gaf niet op en kwam op 
7-9 door rake korte kansen van Meike 
Leenderts en Myrthe van Heereveld. 
Weer een raak afstandsschot van 
Geko en een van Marlon van Hees-
wijk maakte de stand 8-10. Geko wil-
de Odisco niet dichterbij laten komen 
en maakte twee doelpunten. In de 
eindfase gaven de dames uit Olland 
alles wat ze nog in hun mars hadden: 
Marlon van Heeswijk maakte een 
korte kans en een afstandsschot 10-
12. In de laatste minuut was het Ma-
rieke vam Heeswijk die nog een korte 
kans door de korf kreeg. Eindstand: 
11-12. Odisco heeft het de koploper 
niet gemakkeijk gemaakt, maar heeft 
helaas de wedstrijd in de eerste helft 
aanvallend laten liggen.

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

3e divisie bovenbouwteam

4e divisie bovenbouwteam
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UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

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

WWW.SCHOENMAKERSAUTOTECHNIEK.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

biljarten

Waterpoloteams Argo treffen Njordwaterpolo

Afgelopen weekend mochten zowel 
de heren als de dames van Argo het 
opnemen in het thuisbad, het ZIB in 
Best, tegen Njord uit Veldhoven. Beide 
teams van Argo hebben het dit seizoen 
zwaar, nadat ze vorig jaar kampioen 
werden en gepromoveerd zijn. 

De dames staan met 0 punten stijf on-
deraan en hebben de focus al min of 
meer op het volgend seizoen gezet. 
In het teken daarvan worden er ver-
schillende tactieken uitgeprobeerd en 
krijgen de minder ervaren speelster de 
nodige speeltijd zodat ook zij volgend 
seizoen op het gewenste niveau zitten. 
De 1-10 nederlaag tegen het tweede 
team van Njord is niet verrassend en 
al veel beter dan de eerste wedstrijd 

waarbij Argo een 17-4 nederlaag te 
verwerken kreeg. Door afwezigheid 
van een aantal speelsters kon Argo be-
schikken over slechts 2 wisselspeelsters 
en dat is toch echt te weinig tegen de 
nr. 3 van deze competitie. Toch kan 
Argo terugkijken op een acceptabele 
wedstrijd waarbij het enige doelpunt 
gescoord werd door Josine Raayma-
kers. De heren van Argo hebben welis-
waar al wel wat punten behaald, maar 
ook zijn stonden voor dit weekend 
onderaan. Tegen Njord 2, vorig jaar 
nog verslagen door Argo in de kam-
pioenswedstrijd, waren er echter wel 
degelijke kansen. Ook het herenteam 
Argo was niet compleet, maar de inval-
lers konden dit prima opvangen. Argo 
pakte de winst in het eerste deel van de 

wedstrijd waarmee ze maar liefst een 
voorsprong van 7-0 kregen. De eind-
uitslag van 14-6 kan gezien worden als 
een prima overwinning op een recht-
streekse concurrent in de competitie. 
Door deze overwinning verlaat Argo 
de laatste plek en bestaat er nog steeds 
een kans voor de heren om degradatie 
af te wenden. Doelpunten van Argo 
zijn gemaakt door Gijs van Wanrooij 
(5x), Stefan van Vught (2x), Thomas 
Termeer (4x), Tijn Jilesen (1x), Tjarco 
Jilesen (1x), Martijn Hulsen (1x).

Zwemmen
Komende zondag nemen de zwemmers 
van de Wedstrijdgroep deel aan de 4e 
Competitie wedstrijd in zwembad De 
Beemd in Veghel, aanvang 14.00 uur.

Beide teams Ontspanning 
rayonkampioen indoor

handboogschieten

Dinsdagmiddag vond bij de Rozelaer 
een wedstrijd uit de competitie plaats. 
Dag winnaar was Antoon Vervoort 
met 220punten. Verdere uitslag : Jan 
van Erp 218, Jan van Bergen 213, Jan 
Gordijn 210, Antoon Hermes 197, Leo 
van Breugel 190, Albert van Ofwegen 
170 en Jan Lathouwers 101. 

Op de clubavond, afgelopen vrijdag, 
is een TacTic wedstrijd op een dart-
blazoen vanaf 18 meter geschoten. 
Winnaar werd Jan van Bergen met 

een score van 456. Verdere uitslag Jan 
Gordijn 406, Mark Kuys 371, Jan van 
Erp 367, Jos van der Veer 351, John 
van Mulukom 306, Agnes Vissers 299,  
Antoon Vervoort 274, Marjelein Ver-
hoeven 264, Antoon Hermes 247 en 
Frans van de Braak 230. Ook enkele 
jeugdleden waren van de partij: Piet 
van den Berg 465, Lotte Steijaert 445 
en Dani Hobbelen 263. Het viel niet 
mee om de triples te raken.
In het weekend werden de rayonkam-
pioenschappen voor teams geschoten. 

Namens Ontspanning schoten twee 
teams mee. Ontspanning 1 in de C-
klasse en Ontspanning 2 in de D-klas-
se. Het eerste  team, bestaande uit Piet 
van den Berg, Martijn de Kok en Lotte 
Steijaert, schoot thuis. Onze jonge 
schutters begonnen sterk in de voor-
ronde met 1607 punten. Zij gingen als 
eerste geplaatst naar de halve finale. 
Daar troffen zij Soranus uit Liempde. 
Deze wedstrijd wonnen ze overtuigend 
met 209 – 179. In de finale troffen zij 
OGIO Eindhoven. De finale bleef span-
nend tot de laatste ronde. Uiteindelijk 
ging de winst toch naar Ontspanning 
met 207 – 200.
Het tweede team, bestaande uit  
William Huyberts, Mark Kuys en Mart 
Verhoeven, schoot in Boxtel. Ook zij 
begonnen sterk in de voorronde met 
1495 punten. Hiermee gingen zij ook 
als eerste geplaatst naar de halve fina-
le. Daar troffen zij Concordia Zeeland. 
Deze ronde wonnen ze comfortabel 
met 199 – 158. In de finale troffen ze 
L’Arc Cuijk. Ook deze wisten zij met 
overmacht te winnen: 185 – 166.
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Op dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
haar clubmiddag. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdagavond.

De winnende teams: Mart, Mark, William, Martijn, Lotte en Piet

Seniorenbiljarten  Odendael

Frits Radema wint 
driebandentoernooi 2014

De eerste van de vier toernooien die 
dit jaar in Odendael worden georga-
niseerd. Er werd gestart op 21 januari 
met 32 deelnemers, verdeeld over 8 
poules van 4 personen. De nummers 
1 en 2 gingen door naar de volgende 
ronde. 

Voor de finale, die op donderdag 6 
februari werd gespeeld, hadden zich 
geplaatst: Frits Radema (16 car.), Cor 

van Alphen (13 car.), Antoon Kluijt-
mans (11 car.) en Peter de Baaij (9 
car.). Frits wist alle wedstrijden te win-
nen en behaalde 30 punten en een 
percentage van 352%. Zijn toernooi-
moyenne was 0,585. 2e  Peter met 25 
punten en een percentage van 395%. 
Zijn toernooimoyenne was 0,345. 3e 
werd Antoon met 18 punten en een 
percentage van 204%. Zijn toernooi-
moyenne was 0,418. 4e Cor met 16 

punten en een percentage van 214%. 
Zijn toernooimoyenne was 0,492. Aan 
de finalisten werd een cadeaubon van 
Traiteur-Slagerij Verheijen uitgereikt.  
Het volgende toernooi is het koppel-
toernooi. Door loting worden twee 
personen gekoppeld waarbij degene 
met het hoogste moyenne over band 
moet spelen en de andere mag libre. 
De start zal plaatsvinden op 22 april 
a.s.

OLAT wandeltocht Stippelberg en 
Klotterpeel vanuit De Rips

wandelen

Op zondag 16 februari houdt Wandel-
sportvereniging OLAT in het kader van 
haar winterserie een mooie wandel-
tocht vanuit De Rips. 

Zoals men van OLAT mag verwachten 
wordt er voornamelijk over onverharde 
paden gewandeld door het gevarieerde 
landschap rond De Rips. Startlocatie is 
Party Centrum D’n Eik, Mr. Hertsig-
straat 5, 5764 PR De Rips (Gemert-
Bakel). Alle afstanden mogen vanaf 
08.00 uur starten. De ervaren wande-
laars kunnen wandelen op de 40, 30 of 
20 km. Voor degenen die minder willen 
wandelen en voor families met kinderen 
kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook star-
ten op de 15 of 10 km. Men moet voor 
17.00 uur weer terug zijn op de start-
locatie. Onderweg heeft OLAT enkele 
wagen- en caférustposten ingericht. Er 
hangen pijlen en men krijgt een route-
beschrijving mee, waardoor de routes 
eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen 
genieten 50% korting op het inschrijf-
geld. Nadere informatie op www.olat.nl 
of winter@olat.nl. 

V.l.n.r. 1e Frits Radema, 2e Peter de Baaij, 3e Toon Kluijtmans en 4e Cor van Alphen
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 9 FEBRUARI

T/M ZATERDAG 15 FEBRUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

Ze
t- 

en
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en
.

ZEER LUXE 
UITVOERING!

SET/4

TOPMODE VOOR 

BODEMPRIJS! 7 STUKS

TOPKWALITEIT!

WOONTREND!

CORRIGERENDE 
BODY OF LEGGING
body met slip of string
maten S-XXL

3.99

40x60 cm

2.19

TECHNO
MOTOROLIE
5W40 API SM/CF of 
tweetakt API TC, 1 liter

2.99

QUILT
BEDSPREI
printed of
uni doorgestikt
royaal formaat
240x220 cm

FRAGRANCE COLLECTION
GEURKAARSEN
keuze uit 
4 heerlijke 
geuren
5x8 cm

HEGRON
HANDZEEP
lavendel, orchidee,
waterlelie of 
hortensia
300 ml

DAMES
BLAZER/COLBERT
diverse kleuren en prints
maten S-XXL

DAMES/HEREN
BADJAS
diverse kleuren en prints
heerlijk zacht coral fleece
dames: S-XL
heren: S-XXL

DUBBELE USB
AUTOLADER
o.a. geschikt 
voor smartphone, 
tablet, navigatie
en mp3-speler
input: 12/24 V
output: 5 V, 
DC 2.1 A

HOUTEN
KLEDINGHANGERS
met broeklat
zwart, wit of
blank hout

CORRIGEREND
SINGLET
diverse kleuren
maten S-XXL

KINDER
BADJAS
diverse kleuren
en prints
maten 92-134

DAMES/HEREN
VERKLEEDSET
diverse varianten
maten S-XL

PARTY
MASKER
diverse soorten

SCHOONLOOP
DEURMAT
diverse kleuren
60x80 cm

TECHNO
MOTOROLIE
15W40 SF/CD: 5 liter
10W40 SL/CF: 4 liter

DAMES
VEST
diverse kleuren
maten S-XL

CORRIGERENDE 
SLIP OF BOXERSHORT
maten S-XXL

DUBRO
ONTVETTER
750 ml

1.79

0.79

7.95

14.95

8.99

1.99

6.99

0.59

2.39

2.89

7.99

2.59

3.89

1.39

7.99

4.99

Elders
3.99
4.95

Elders
1.99
2.49

Elders
13.99
17.95

Elders
3.95
6.95

Elders
1.29
1.99

Elders
14.95
19.99

Elders
3.95
4.99

Elders
7.99
9.95

Elders
2.99
3.49

Elders
10.95
12.99
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voetbal Koen Wouters terug bij v.v.Ollandia

De voorzitter van v.v.Ollandia stond 
hem nog net niet met een vernieuwd 
contract op te wachten op Schiphol 
maar veel scheelde het niet. Na een 
half jaar in Australië stage te hebben 
gelopen was het vrijdag 31 januari  
2014 weer de dag dat plaatsgenoot 

Koen Wouters weer voet op (H)Ol-
landse bodem zette. 

Nog voordat dit nieuws regionaal be-
kend zou worden was er vanuit het 
bestuur alles op gericht om tot een 
snelle overeenkomst te komen. Voor 

v.v.Ollandia was zijn vertrek naar 
Down Under - een half jaar eerder –  
een harde klap. Voor de lege goal die 
hij achterliet bij het tweede elftal van 
v.v.Ollandia moest naar een oplossing 
worden gezocht. Dat het keepen in de 
familie gene zit laat zijn broer Tom ie-
dere week zien in het vaandelteam van 
Ollandia.
Het was dan ook  heel begrijpelijk dat 
v.v. Ollandia snel een vernieuwd con-
tract met Koen wilde afsluiten. Het 
was een opgeluchte voorzitter die met 
genoegen kon vaststellen dat de kee-
perkwaliteiten van Koen voor de eerst 
komende jaren weer zijn veiliggesteld 
voor v.v. Ollandia. Zoals zo vaak wor-
den de beste spelers gecontracteerd 
op de allerlaatste dag van de transfer-
datum, en dat  is Ollandia ook gelukt, 
met Koen Wouters.
Maar ook Koen gaf te kennen blij te 
zijn terug te keren in de warmte van 
de Ollandia familie en de warmte van 
Australië achter zich te kunnen laten. 
Al is hij in het afgelopen half jaar wel 
een levenservaring rijker geworden, zo 
liet hij ons weten. Op bijgaande foto 
het ondertekenen van het spelerscon-
tract door Koen Wouters en Erik Huij-
bregts.

Rhode zondag naar Herpinia
Door de overvloedige regenval van 
vorige week moesten veel wedstrij-
den worden afgelast. Ook Rhode 1 
kwam niet in actie, de uitwedstrijd 
tegen Herpinia werd afgelast. Van 
alle wedstrijden in de derde klas 
ging er uiteindelijk ook maar een 
door. Avanti wist bij Venhorst met 
maar liefst 2-5 te winnen. Avanti 
deed het in de eerste competitie-
helft erg slecht, maar is zich goed 
aan het herstellen.

Hopelijk is het deze week wat dro-

ger, zodat er zondag weer gevoet-
bald kan worden. Rhode ontvangt 
dan Avesteyn. In Dinther speelde 
Rhode een slechte wedstrijd en 
liep daar tegen de eerste nederlaag 
van het seizoen aan. Avesteyn had 
tot dan nog weinig punten kunnen 
vergaren, maar kreeg toen wel een 
betere periode. De laatste weken 
voor de winterstop waren voor zo 
wel Rhode als Avesteyn niet zo best, 
zodat allebei ongetwijfeld weer een 
goede start willen gaan maken. Voor 
meer nieuws zie www.rhode.nl

Ollandia op bezoek bij SCMH
In het voorbije weekend was er weer 
veel afgelast, want op zaterdag gin-
gen alleen de uitwedstrijden van de 
Mini-F en A1 op kunstgras door en 
zondag kwam alleen Ollandia 3 in ac-
tie, waarbij ze koploper Irene de eer-
ste punten afhandig wisten te maken. 
Hopelijk kan er komen weekend wel 
gespeeld worden, want de inhaalda-
gen beginnen intussen al aardig vol 
te raken. Ollandia 1 moet dan naar 
sportpark Spoorzicht in Mariaheide 

om daar aan te treden tegen SCMH. 
Deze tegenstander speelde zondag 
wel en moest bij de nog ongeslagen 
koploper Fc Uden een 5-0 nederlaag 
incasseren en heeft 4 punten meer 
als Ollandia. Voor beide teams staan 
er dus grote belangen op het spel, 
want Ollandia heeft de punten hard 
nodig om aansluiting te houden en 
SCMH om er niet onderin bij komen 
te staan. Ollandia rekent ook ditmaal 
weer op de steun van de supporters. 

Sven van Kessel
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Mijn naam is Sven van Kessel. Ik ben 
bijna 5 jaar oud en woon samen met 
papa, mama en mijn zus Guusje in 
Nijnsel. Daar zit ik ook op school, in 
groep 1. Het leukste op school vind ik 
het spelen met de step. Thuis speel ik 
graag met playmobile. Voetbal vind 
ik heel erg leuk, daarom train ik al 
vanaf mijn 4e bij VV Nijnsel, bij de 
mini’s. Mijn trainers zijn Carlo (papa), 
Mark, Cindy, Ellen en Jan, dat is mijn 
favoriet! Papa, mama, ome Mark en 
mijn grote neven Jordi, Roy en Gijs 
voetballen ook allemaal bij Nijnsel. 

Het leukste van voetbal vind ik doel-
punten maken. Papa en mama  ko-
men altijd naar mij kijken als ik aan 
het trainen ben. Mijn grote fan opa 
Martien kwam ook altijd een kijkje 
nemen, maar jammer genoeg is hij 

pas overleden. Als ik later groot ben 
wil ik politie worden en voetballer bij 
de beste club van allemaal: PSV. Zon-
dag ben ik pupil van de week bij VV-
Nijnsel/TVE Reclame 1 tegen RKVV 
Keldonk 1. Kom allemaal kijken!!!

Oprechte waardering voor Hoofd- en Team 
sponsoren bij Ollandia

Om de oprechte waardering naar de 
Hoofd- en Teamsponsoren nogmaals 
uit te spreken en te onderstrepen was 
bij Ollandia op zaterdag 8 februari 
alles in gereedheid gebracht om de 
sponsoren te ontvangen voor een 
heerlijke “candle light souper”. De 
sportkantine onderging met glans de 
grote metamorfose naar een gezel-
lig en intiem restaurant. Het gouden 
koppel in de keuken, John van Ge-
ffen en Tiny Thomassen  samen met  
Ollandias vaste kantinebeheerder 
Wim Koolen stonden garant voor de 
perfecte avond.

Onder het genot van een glaasje ech-
te Rooise champagne – geschonken 

door Drankenhandel van 
Boxmeer – heette voor-
zitter Erik Huijbregts de 
Sponsoren, Technische 
staf, Sponsorcommissie 
en bestuursleden allen 
met hun partner van 
harte welkom. Erik ein-
digde zijn speech met 
het vriendelijke ver-
zoek aan de gasten om 
plaats te nemen aan tafel. De geser-
veerde gerechten waren uitstekend, 
de sfeer optimaal. Boeiend was het 
verhaal van hoofdtrainer Gerard van 
Zutphen die tijdens de avond op een 
prettige manier zijn, en zijn Ollandia 
selectie jaren schetste. We zijn van ver 

gekomen, opgeklommen naar 
4de klasse en wij beloven jullie dat 
we er alles aan zullen doen om daar 
te blijven. De prettig gestoorde onder-
breking van tob-scheidsrechter Robert 
Lamoen  maakte de avond compleet.  
Er werd nog lang gezellig nagetafeld. 

Zira Hermes
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 9 jarige Zira Hermes  is zondag 16 
februari  “Pupil van de Wedstrijd” bij 
de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen 
Avensteijn 1.

Zira voetbalt in de F5. Haar  trainers/ 
leiders  zijn Johan van de Boogaart 
en haar vader Gerton. Zira voetbalt 
nu het 4de seizoen bij Rhode. Ze is 
een superfanatieke middenvelder 
met veel inzet en loopvermogen. 
Ze houdt de familie in ere want va-
der en opa Toon hebben ook heel 
wat jaren voor Rhode gevoetbald. 
Haar favoriete club is PSV. Zira’s an-
dere hobby’s buiten voetbal om zijn 
streetdance en drummen. Zira  zit in 
groep 6 van basisschool  de Spring-
plank. Ze is iedere week trouw aan-

wezig bij de training en wedstrijd. 
Zira zal aanwezig zijn bij de war-
ming-up van Rhode 1, de aftrap ne-
men en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out volgen. 
Wij wensen haar een gezellige voet-
balmiddag bij Rhode.

Dai-Ippo pakt ook prijzen in Rijen

Waren de trainers van Dai-Ippo aan de 
andere kant van de snelweg in Gilze 
bezig met hun NK in Rijen streden de 
wedstrijdjudoka’s ook verbeten om de 
podiumplaatsen. 

Voor Sara van de Wetering wordt het 
steeds duidelijker wat er van haar ver-
wacht wordt. Tijdens trainingen gaat 
ze ook steeds beter haar best doen 
en de jongens zijn gewaarschuwd. 
Zondag wist Sara maar liefst partijen 
te winnen. Een partij heeft ze volledig 

uit moeten spelen maar de rest wist ze 
voortijdig in haar voordeel te beslis-
sen. Dus Sara stond toch maar mooi 
op de hoogste trede van het podium. 
Sam Packbiers wist de goede flow van 
de laatste maanden goed vast te hou-
den. Zondag zelfs in een zwaardere 
gewichtsklasse, won ze met vier keer 
ippon. Lotte van Aarle wilde het niet 
lukken. Ze verloor drie keer en kan 
zich opmaken voor een revanche.
Gijs Packbiers had een grote poule. 
Het werd dus lastig met twee prijswin-

naars van het grote Espoir toernooi 
onder de deelnemers. Toch wist Gijs in 
de finale te komen. Helaas kon hij zijn 
tegenstander niet verschalken, maar 
een tweede plek is ook niet verkeerd 
in het zware deelnemersveld.
Broer Bart Packbiers komt ook steeds 
beter uit de verf. Bart begon met twee 
keer winst, maar verslikte zich in zijn 
derde partij. Maar dan moest het toch 
gebeuren om in zijn laatste partij zijn 
podiumplaats veilig te stellen. En ja 
hoor, het lukte hem om zijn tegenstan-

der met ippon van de mat af te krijgen, 
dus een mooie derde plek was binnen 
voor Bart. Kleine broer Teun Packbiers 
zit in zijn eerste jaar in de -15 jaar. 
Toch wist hij zijn mannetje te staan. 
Teun moest maar liefst zes keer de 
mat op. Hij wist vier partijen te winnen 
waarvan drie met ippon. Toch moest 
Teun ook twee keer in het stof bijten 
en ging hij met lege handen naar huis. 
Voor Tijn van Houtum ging het nog al-
lemaal wat te snel. Ook hij moet zich 
een volgende keer maar revancheren.      

turnen
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
OSS’20 2 - Rhode 2 0-0
Heeswijk 4 - Rhode 4 1-2
Vorstenbossche Boys 3 - Rhode 6 6-3 
Avanti’31 9 - Rhode 10 7-0
De rest was afgelast

Uitslagen jeugd za 8/2: 
ST Sparta’18/B1-Rhode B1 5-2 
Stiphout Vooruit D1-Rhode D1G 8-0 
Mierlo Hout E1-Rhode E2 5-3 
Blauw Geel’38 F5-Rhode F5G 0-4 
S.V. Brandevoort F9G-Rhode F7 2-2 
De rest was afgelast

Programma senioren zo 16/2:
Rhode 1 - Avesteyn 1 14:30u
Rhode 2 - Venlosche Boys 2 11:00u
Avesteyn 2 - Rhode 3  12:00u
Rhode 4 - Schijndel 5  12:00u
DVG 5 - Rhode 5  10:30u
Rhode 6 - UDI 9  12:00u
Gemert 10 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - Sparta 10  10:00u
Ollandia 3 - Rhode 9 12:00u
Rhode 10 - Nijnsel 6 10:00u
Keldonk VR1 - Rhode VR1 11:00u
 
Programma za 15/2:
Spero A1-Rhode A1 15:00u
SCMH A2-Rhode A2 14:30u
Rhode B1-Wittenhorst B1 14:30u 
Rhode B2-ELI B1 14:30u 
Nijnsel B1-Rhode B3 14:45u 
Rhode B4-VOW B2 13:00u 
Boekel Sport C1-Rhode C1 13:00u 
Rood Wit’62 C4G-Rhode C2 14:45u 
Rhode C3G-Boekel C2 13:00u 
Nijnsel C2-Rhode C4 13:00u 
Rhode C5-Blauw Geel C8 13:00u
Rhode D1G-Lierop D1 11:30u 
Handel D1G-Rhode D2 11:00u 
Rhode D3-Blauw Geel D4 11:30u 
Rhode D4-Blauw Geel D9 11:30u 
Blauw Geel D10-Rhode D5 11:30u 
Rhode E1-Blauw Geel E1 9:15u 
Rhode E2-Handel E1 9:15u 
Rhode E3-Venhorst E1 9:15u 
Gemert E3-Rhode E4G 9:15u 
Erp E2-Rhode E5 9:15u 
Schijndel E6-Rhode E6 9:00u 
Rhode E7-Gemert E9 9:15u 
Irene E2-Rhode E8 9:30u 
Rhode E9G-Schijndel E9 9:15u 
Avanti’31 F1-Rhode F1 10:30u 
Blauw Geel F2-Rhode F2 10:15u
Irene F1-Rhode F3 10:30u 
Sparta’25 F5-Rhode F4 10:30u 
Rhode F5G-Schijndel F4 10:30u 
Handel F1-Rhode F6 11:15u 
Rhode F7-Schijndel F5 10:30u 
Mariahout F3G-Rhode F8 10:00u 
Rhode F9G-Blauw Geel F7 10:30u 
Rhode F10-WEC F4  
10:30u 
Rhode F11-Sparta’25 F8G 10:30u  
Rhode MA1-NLC’03 MA1 14:30u 
Rhode MC1-Herpinia MC1 11:30u 
Ravenstein MD1-Rhode MD1 11:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren:
Boerdonk 4-Boskant 6 0-3

Uitslagen jeugd
Boskant A1 – Rhode A2 2-2

Programma jeugd za 15/2:
Boskant A1–Blauw Geel ’38 A6 a.14:30u.
Margriet C2–Boskant C1 v.12:15u.
Boskant C2– Avanti’31 C4G v.11:45u.
Gemert D4–Boskant D1 v.10:30u.
SV Brandevoort E4– Boskant E1  v. 9:45u.
Boskant F1–WEC F2 a.10:30u.
SCI Mini F1-Boskant mini F v.9:30u.

Programma senioren zo 16/2:
VOW1-Boskant 1 14.30u.
Boekel Sport 2-Boskant 2 11.30u.
Boskant 3-WEC 4 12.00u.
Schijndel 6-Boskant 4 12.00u.
Boskant 5-Blauw Geel 16 11.30u.
Boskant 6-Erp 7 10.00u.
WEC 7-Boskant 7 10.00u.
Boskant VR1-SCMH VR1 10.00u.

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Irene 2-Ollandia 3   2-2
De rest was afgelast

Uitslagen jeugd: 
Mierlo Hout A2 - Ollandia A1   4-4
Best Vooruit MF5 – Ollandia MF1  4-0
De rest was afgelast

Programma senioren zo 16/2: 
SCMH 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2- Keldonk 2   11.00u
Ollandia 3-Rhode 9   12.00u
SCMH 6-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Vr1 –ELI VR 1   10.00u

Programma jeugd za 15/2: 
Ollandia A1-SCMH A1  14.30u
Ollandia B1-Irene B1G  14.30u
DVG C3-Ollandia C1G  v:12.00u
Erp D3-Ollandia D1G  v:11.15u
Ollandia E1-Irene E1   9.30u
MULO E5G-Ollandia E2  v:8.45u
ELI F2G-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia MF1-ODC MF5   10.30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:            
Sparta’25 2 - Nijnsel/TVE 2 1-2
Erp 7 - Nijnsel/TVE 5               7-2
HVCH VR3 - Nijnsel/TVE VR3     2-7

Programma senioren zo 16/2:
Nijnsel/TVE 1 - Keldonk 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - Avanti’31 2 12:00u
ELI 2 - Nijnsel/TVE 3 11:30u
Nijnsel/TVE  4 - DVG 6 12:00u
Nijnsel/TVE  5 - Gemert 12 10:00u
Rhode 10 - Nijnsel/TVE 6 10:00u
HVCH VR1 - Nijnsel/TVE  VR1 11:00u
Vorstenbossche Boys VR1 - Nijnsel/
TVE  VR2 12:00u

Programma jeugd za 15/2:
RKPVV A1 - Nijnsel/TVE A1 14:30u
Nijnsel/TVE B1 - Rhode B3 14:45u
Nijnsel/TVE C2 - Rhode C4 13:00u
Bavos D2 - Nijnsel/TVE D1 10:30u
Sparta’25 E6 - Nijnsel/TVE  E1 9:15u
Nijnsel/ TVEE2G - Blauw Geel E13 10:00u
Brandevoort F10 - Nijnsel / TVE F1 10:00u
Nijnsel/TVE F2 - Boekel Sport F5 10:00u
Nijnsel/TVE MD1 - Herpinia MD1 11:30u

waterpolo

ARGO

Uitslagen:
C1 - De Treffers 4-6
D1 - T.R.B.-R.E.S 4-16
Dames 1 – Njord 1-10
E1 – Arethusa 8-9
E2 – Aquamigos 2-11
Heren 1 – Njord 14-6
Heren 2 – Gorgo 14-1

Programma zaterdag:
Aegir - E2, in het Ir. Ottenbad  15.00u 
Njord - E1, in Den Ekkerman  16.15u
ZVDO`74 - D1, in het Caribabad  17.45u
Polar Bears Ede - Dames 1 18.15u
Nuenen - Heren 2, 
Studentensportcentrum  19.00u
Zondag:
DZT`62 - Heren 1, in De Wiemel  20.30u

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

Odisco

Uitslagen:
Klimop (A) C2 - Odisco C1   4 - 3
De Merels D2 - Odisco D1     11 - 0
Odisco F1 - Altior F1         0 - 20
Odisco 2 - Geko 2           6 - 18
Odisco 1 - Geko 1             11 – 12

Programma za 15/2:
Odisco C1 - Corridor C1    16:30u
Odisco D1 - Corridor D1   12:00u
Alico F1 - Odisco F1            11:00u
Zo 16/2:

Odisco 1 - ODOS/Er/VG 1      13:45u
Odisco 2- Altior 5              12:30u
Woe 19/2:
Odisco MW1 - Prinses Irene MW1   21:30u

KV Rooi 

Uitslagen:
KV Rooi 1-Ajola/de Wilma’s  14-8
KV Rooi –DOT   4-5
Prinses Irene MW1-KV Rooi MW1  9-11
Spoordonkse Girls MW-KV Rooi MW  11-7
KV Rooi MW3-Avanti MW1  4-1 
KV Rooi A1-Emos A1  10-4 
KV Rooi A2-De Korfrakkers A2  5-11
KV Rooi B1-Flamingo’s B1  11-4
KV Rooi C1-Avanti C1  5-4 
Stormvogels C3-KV Rooi C2  0-8
Swift D1-KV Rooi D1  10-2
KV Rooi D2-De Korfrakkers D4  6-6 
KV Rooi E1-Tuldania E1  2-2
KV Rooi E2-VVO E1  1-1
KV Rooi F1-De Korfrakkers F3  0-6

Programma woe 12/2:
KV Rooi MW1-Nijnsel MW1  a. 21.00u.
KV Rooi MW2-Altior MW1  a. 21.00u. 
JES MW1-KV Rooi MW 3  a. 20.00u.

Programma za 15/2:
KV Rooi A1-JES A1  a. 15.10u. 
KV Rooi A2-JES A2  a. 14.00u. 
VVO B1-KV Rooi B1  v. 13.00u. 
KV Rooi C2-Klimop C2  a. 13.00u. 
KV Rooi D1-DDW D1  a. 11.00u. 
KV Rooi D2-MKV D1  a. 10.00u. 
NDZW F1-KV Rooi F1  v. 09.00u.

Programma zo 16/2:
KV Rooi 1-Olympia 1  a. 11.15u. 
KV Rooi 2-Kangeroe 2  a. 10.00u. 

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel 1-De Weebosch 1 11-7
Nijnsel MW 1-SCMH MW1 3-9
Bladella MW1-Nijnsel MW2 10-14
 
Uitslagen jeugd
Nijnsel A1-NDZW A1 7-2
Nijnsel B1-Tovido B1 4-7
Nijnsel C1-Spoordonkse Girls C2 1-4
Be Quick E3-Nijnsel E1 1-2

Programma senioren zo 16/2:
Gazelle 1-Nijnsel 1 v:8.15u
woe 12/2:
Rooi MW1-Nijnsel MW1 a:20.30u
Nijnsel MW2-NeCa MW2 a:19.30u

Programma jeugd za 15/2:
Rosolo A4-Nijnsel A1  v:11.45u
Geko B1-Nijnsel B1 v: 13.00u
Stormvogels (L) C3-Nijnsel C1 v:11.00u
Flamingo’s (M) E2-Nijnsel E1 v:8.15u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 5 febr.
1 Echtpr. v.Gerwen 63,02 % 2 Echtpr. 
Seegers 56,25 % 3 Dms. R.v.Hoof- 
N.Philipsen 55,73 %

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 5/2:
A-lijn : 1. Jos van Rijbroek & Harrie 
van Rijbroek 57,29 2. Will Schilder & 
Bas de la Parra 55,00 3. Theo Janssen 
& Robert Janssen 52,50 B-lijn: 1. Riet 
v.d. Laar & Mia de Leijer 63,19 2. Diny 
v.d. Biggelaar & Wilma v.d. Biggelaar 
58,68 3. Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 58,33 C-lijn: 1. Nelleke Kappen 
& Jeanne Swinkels 65,28 2. Harrie Hol 
& Ad van Kaathoven 62,503. Anneke 
Majoor & Toon Majoor 61,81 Verhoe-
ven 54,86

Eindstand Ronde 5
A-lijn 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 57,28 2. Will Schilder & Tino Hil-
lenaar 54,14  3. Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen 53,67 B-lijn 1. Riet v.d. Laar 
& Mia de Leijer 57,97 2. Yvonne Dae-
men & Antony Maat  56,74 3.Ria 

Habraken & Toon Habraken  54,33 
C-lijn 1. Anneke Majoor & Toon Ma-
joor 56,06 2. Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 55,58 3. Nelleke Kappen & 
Jeanne Swinkels 55,49  

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 6 februari
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
68.33; 2. Frans v.d Boomen & Jan Lan-
genhuijzen 63.75; 3. Piet & Toon v. 
Schaijk 60.41 
B-lijn{ 1. Marietje v. Aarle & Jo Verhoe-
ven 63.33; 2. An v.d. Vleuten & Fien 
Raaijmakers 57.08; 3. Gerda & Berts 
Schellekens 56.66

Uitslag 5e cyclus
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
59.47; 2. Riet & Cees v. Hout 57.11; 3. 
Piet & Toon v. Schaijk 57.01
B-lijn (promoveren): 1.Marietje v. Aar-
le & Jo Verhoeven 62.64; 2. Gerda & 
Bert Schellekens 56,29; 3. 
Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt  56.11

B.C “d’n einder ‘05”

Uitslag 5 februari: 
A lijn: 1. Jo Evers- Anja Lafleur 70.83. 
2. Jan en Mien v. Rooij 61.46 3. Joop 
en Marianne Muller 59.38  B Lijn: 1. 
Netty Leijtens- Nel v.d.Pijl 61.3 .2. 
Netty v Dijck – Rinus Kuipers 60.87 
. Truus v Heesch- Addie Rijkers 58.7. 
4 Eindstand 4e ronde : A lijn:  1. Mia 
Poels-Ria v Zon 59.86 .2. Jo Evers- 
Anja Lafleur 59.47 3. Jan en Mien v 
Rooij 55.44. B lijn:  1. Netty Leijtens- 
Nel v.d.Pijl 55.28 2. Netty v Dijck- Ri-
nus Kuipers 53.05 3. Truus v.Heesch- 
Addie Rijkers 50.64 . zie ook : www.
deneinder.nl

Bridgeclub ’t Koffertje

uitslag 10/2:
Lijn A: 1. Jan Machielsen & Rien Voets 
65,56%, 2. Cees Laas & Sjef van Rooij
59,72%, 3. Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 50,00%
Lijn B: 1. Jan Derks van de Ven & Ge-
rard Verkade 59,17%, 2.  Bep Ma-
chielsen & Heleen Voets 58,75%, 
3. Jan Verbunt & Christ Verhoeven 
58,33% Lijn C: 1.  An van Erp & Har-
ry van Genugten 61,98%, 2. Coen 
Meuwissen & Geert van der Zanden 
60,42%, 3. Hanny Regeer & Jo Schee-
pens 56,77%

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 4/2
A-lijn: 1.Mien Verhoeven & Mien 
v.Berkel 65,28 % 2.Hilly v.Bosbeek & 
Ria Swinkels 61,46 % 3.Toon & Ma-
rietje v.Schaijk 61,46 % B-lijn: 1.Jana 
v.d.Acker & Anny v.d.Hurk 67,08 % 
2.Anneke Jans & Maria Pepers 58,33 
% 3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen 
54,17 % 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 7/2
A-lijn: 1.Mien Verhoeven & Mien Vis-
sers 65,97 % 2.Piet Thijssens & Riek 
Rijkers 64,24 % 3.Bert & Diny Kanters 
60,07 % B-lijn: 1.Wim Kooijmans & 
Ad v.d.Sangen 61,61 % 2.Frans Burg 
& Ton Sleenhof 58,63 % 3.Mies & Jo 
v.d.Burgt 58,33 %. 

Bridgeclub De Neul

Uitslag 10/2:
A-lijn: 1. Riet & Cees v Hout 61.20; 2. 
Corry v. Niftik & Jan v.Rooij 59.64; 3. 
Harrie v. Erp & Harrie Hutschemaekers 
58.59
B-lijn: 1. Mia de Leijer & Sjane vd 
Vleuten 60.52; 2. Nettie & Jan v. Hees-
wijk 56.38; 3. en 4 gedeeld: Liesbeth 
Bekkers & Peter Schepers en Mieke & 
Evert Vugs 55.45.
C-lijn: 1. Josien v.d. Berkmortel & Jan 
v. Gerwen 70.24; 2. Truus Vissers & 
Wim v. Iersel 57.70; 3. Jo Hendriks & 

Riet Meijs 56.55

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen:
Raaymakers/der Kinderen – 
de Beleving 7-2
Wetering Boys – 
Dorpsherberg /van Driel 10-1
Royal Queen Seeds – 
HNM-Finance 3-4
Rewi/van Acht – Afisca 2-2
Woonwinkel – van Ouds 10-2
Amigos/Mark van Dijk – 
Presenteert.com 2-5

Programma vrijdag 14/02:
Schildersbedrijf Harks – 
’t Straotje/Lvdb 19:30u
Gerits/vd Warenburg – 
de Beleving 20.15u
Raaymakers/der Kinderen - 
Klerkx Hoveniers   21.00u
JT Carservice/v. Kasteren – 
Huiskens  21.45u

hardlopen

Valkenswaard Wedertcross 

MeisjesPA 1.680 m
Veerle van Erp 7.00 (3e)
JongensPA 1.680 m
Stan Sierdsema 8.04
JongensJD 2.000 m
Guus van Kessel 9.36
MeisjesJB 3.000 m
Sanne van Lieshout 15.01
Simone van Wieringen 17.25
Mannen korte cross 3.000 m
Marco Verbeek 12.16
Marc van Lieshout 12.57
MannenTrim 3.870 m
Luc Minderhoud 20.42 (3e)
Vrouwen45 5.820 m
Rikie Huyberts 28.14 (1e)
Mannen45 7.770 m
Eric van den Oetelaar 33.32
Mannen55 7.770 m
Henry Wijffelaars 36.07
Jos van Uden 45.55
Mannen65 7.770 m
Peter Hellings 53.03

darten

Softtip darts
Uitslagen softtip competitie singlever-
band
Harrie van Dinther - Cindy Hoefnagels  9-1
Tonnie Verberk - Jordy van der Donk  7-3
Mark Leenders- Peter Opheij  7-3
Mark van den Akker - Elle vd Akker 7-3
Nick Hoefnagels - Jaap Schapendonk  7-3
Jeffrey van Liempd - Silvain van Boxtel  3-7

Uitslagen softtip competitie teamver-
band
‘t Kofferen - van Ouds  18-3
Van Ouds prof  - Downtown 13-10
D’n Dommel - Nogus   3-10
Toellies - Tot zo  16-5
Toellies - Merx  9-12

Programma do 13/2:
D’n Toel - Nogus 3  Café d’n Toel
D’n Dommel - van Ouds  d’n Dommel
Nogus 2 – ‘t  Kofferen  Nogus
 
Programma zo 16/2:
Sylvain van Boxtel - Elle vd Akker  
Van Ouds 13.00u
Ramon Verhagen - Jeffrey van Liempd  
Kofferen 13.00u
William Koolen - Jaap Schapendonk 
Van Ouds 17.00u
Jordy van der Donk - Harrie van Din-
ther D’n Toel 14.00u
Mark Leenderts - Tonny Verberk  
Van Ouds 14.00u
Leon van der Heijden - Peter Opheij  
Kofferen 14.00u
Michael Toelen - Jeroen v Rijckevorse 
D’n Toel 16.00u
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Team 2 van Cloeck & Moedigh 
kampioen hoofdklasse

jeu de boules

Team 2 heeft, met nog 1wedstrijd te 
spelen, zich nu al verzekerd van het 
kampioenschap in de hoofdklasse 
NJBB regio Tilburg. 

Zij wist in haar uitwedstrijd  tegen PV 
Tilburg 1, de naaste concurrent , het 
hoofd koel te houden en deze wed-
strijd met 5-4 te winnen. Zij zet hier-
mee PV Tilburg 1 op een niet meer te 
goed te maken 6 punten achterstand  
in het klassement van de hoofdklas-
se. Ook team 1 wist haar uitwedstrijd 
tegen JBC Dongen 1 te winnen met 
5-4. Zij maakt hiermee haar ach-
terstand in het klassement kleiner 
en mag misschien nog hopen op 
een plaats bij de play-offs. In de 1e 

klasse speelden alle teams van C&M 
een thuiswedstrijd. Team 3 won haar 
wedstrijd tegen PV Tilburg 3 met 5-4 
en kreeg hiermee weer aansluiting 
met het klassement. Team 4 deed 
goede zaken door met 7-2 van PV 
Tilburg 4 te winnen. Zowel het triplet 
Jeanne vd Brand/Nellie v Veghel/
Frits Tak als het triplet Tonny vd Rijt/
Jan vd Loo/Hennie v Eck wisten alle 
partijen te winnen. Team 4 staat hier-
mee nu 3e in het klassement 1e klas-
se. Slechter verging het team 5 die 
hun belangrijke wedstrijd tegen PC 
Oisterwijk 1 met 3-6 verloor. Zij staat 
hiermee nu 4e in het klassement. De 
laatste competitieavond wordt het 
in de 1e klasse nog heel spannend 

daar er zowel aan de bovenkant voor 
promotie als onderin voor degradatie 
nog veel kan verschuiven. De teams 
liggen onderling dicht bijeen.  

Vrijdagavondcompetitie
Frans vd Velden wist deze vrijdag-
avond voor de 3e keer dit wintersei-
zoen te winnen, ditmaal met  3 +30, 
en is nu al met 7 punten voorsprong 
op nummer 2 zeker van de eindover-
winning. Nellie Hendriks werd met 
3 +28 deze avond 2e en Lineke den 
Boer 3e met 3 +17. Met 2 partijover-
winningen werd Wim vd Rijdt (+10) 
4e en Johan van Kuijk (+9) 5e. Na 
Frans vd Velden (+16) staat Johan van 
Kuijk 2e in het klassement  (+9). 

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Moment voor jezelf?
Lekker bruin worden alvast vóór het voorjaar... dan zijn de zonnebanken in zwembad de 
Neul een oplossing. De zonnebanken zijn voor zowel zwembad bezoekers als overige 
bezoekers te gebruiken. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zonnen ook gezond is, mits 
verantwoord gebruikt. De zonnebank is goed voor een betere doorbloeding van spieren 
en gewrichten en voor je huid, werkt als wapen tegen een (opkomende) winterdepres-
sie of gewoon om je even te ontspannen. Zonlicht heeft (in gezonde doses) een positief 

De minimale leeftijd, om gebruik te mogen maken van de zonnebanken is 18 jaar!

Kosten zonnebank 
De kosten voor het gebruik van de zonnebank
1 muntje (= 4 minuten) €   1,85
12x zonnekaart   € 18,50 
25x zonnekaart  € 37,00

Openingstijden/Afspraken
U kunt 7 dagen per week bij ons terecht.  Om een afspraak te maken kunt u 
bellen naar 0413-477409 of mailen naar de neulzonnebanken@sint-oedenrode.nl

Aqua-Kids

In zwembad De Neul kun je het hele jaar terecht voor allerlei zwemactiviteiten. 
Ons zwembad heeft een activiteit voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud, 
genaamd: Aqua-Kids

Vind je zwemmen keigaaf en wil je graag allerlei leuke dingen in het water doen, 
dan ben jij degene die we zoeken. 
Wij hebben een recreatief clubje, waarbij je alles mag en niets moet. 
We gaan eens kijken of jij diegene bent die het mooiste bommetje kan maken, of 
misschien kan je wel heel goed met een bal zwemmen! 
Allerlei spelletjes gaan we doen in het water of we trekken alle materialen uit de kast en 
gaan apekooien, met of zonder discomuziek. 
Weet jij trouwens wat aqua-joggen is?, want dat gaan we ook eens doen. 
Kortom je bent gewoon drie kwartier lekker bezig in en rond het water met een gezellig 
clubje en bovendien kun je alle zwemslagen die je geleerd hebt nog eens toepassen!

Tijdstip 
Maandag 18:00-18:45 uur Donderdag    18:00 - 18:45 uur
Dinsdag 18:00-18:45 uur Vrijdag        18.00 - 18.45 uur
 
Aanmelden                                                                                                                                            
Inschrijven, waarvoor wij € 13,25 vragen, kan aan de balie van het zwembad tijdens de 
openingstijden van het recreatief zwemmen. 
Schrijf je vóór 21 februari in, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze medewerkers 
of kijk op onze homepage.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zonnebanken 

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

    • Begeleidend zwemmen 
       en  watergymnastiek 
       voor ouderen
    • Recreatief zwemmen
    • Verenigingszwemmen
    • Discozwemmen
    • Zonnebanken

Ganghouwers gaan voor 
Rooise Maiscross 

De Ganghouwers is een vrienden-
groep die verzot is op motorcrossen. 
Omdat de sport vaak in een kwaad 
daglicht wordt gesteld - vooral het 
wildcrossen komt negatief in de me-
dia – willen de Ganghouwers het 
imago van de motorcross een posi-
tieve boost geven. Dat wil het doen 
door een maiscross in Sint-Oedenro-
de te organiseren.

“Door onwetendheid, in combina-
tie met slechte berichtgeving zijn er 
steeds meer belemmeringen omtrent 
de sport (steeds vaker worden cir-
cuits gesloten) maar tevens wordt er 
op deze manier geen nieuwe aanwas 
aangetrokken, wat uiteindelijk tot uit-
sterven van deze prachtige sport zou 
kunnen leiden. Uiteraard willen wij 
dat niet laten gebeuren. Hierdoor is bij 
onze club het plan ontstaan om deze 
sport eens positief in de belangstelling 
te brengen bij de inwoners van onze 
gemeente. Door een voorbeeld te ne-
men aan Handel, Boekel, Odiliapeel 
en Volkel, waar de sport meer posi-

tiviteit geniet, hopen we motorcross 
ook in ons mooie Sint-Oedenrode 
meer te promoten. We willen in het 
najaar van 2014 (oktober/november) 
een maiscross houden. Hierbij kan ie-
dereen, van jong tot oud, beginner of 
getalenteerd mee rijden. Uiteraard is 
het evenement voor bezoekers gratis 
waarbij men lekker met de najaarszon 
in het gezicht kan genieten van de 
deelnemers die zich in het zweet wer-
ken om de eerste plaats”, vertelt Sven 
van Genugten namens de Ganghou-
wers.

Hoe staat het er voor?
Momenteel is de club volop bezig met 
de voorbereidingen. Om de kans zo 
groot mogelijk te maken dat het eve-
nement een succes wordt, hebben ze 
veel hulp en medewerking nodig van 
verschillende partijen. Denk hierbij 
aan de benodigde evenementenver-
gunning, support van omwonenden, 
MON, EHBO, veiligheidsplan en nog 
vele andere zaken. Mocht het door-
gaan dan hebben ze op de dag zelf 

(datum nog niet definitief) natuurlijk 
ook vele vrijwilligers nodig voor de 
bezetting van de baan, rennerskwar-
tier, bar en opbouwen en afbreken. 
Tevens is medewerking van een loon 
of grondverzetbedrijf gewenst bij de 
aanleg van de crossbaan, schaven 
tijdens de wedstrijd en het landher-
stellen na de wedstrijd. Sven: “Met 
dit bericht willen we allereerst trans-
parante informatie verstrekken aan 
alle inwoners. Daarnaast willen we 
iedereen die zich betrokken voelt bij 
de motorsport en graag samen met 
ons een bijdrage wil leveren aan deze 
mooie sport in onze omgeving oproe-
pen. Het kan bijvoorbeeld ook dat je 
iemand kent die hulp kan bieden. Wij 
verzoeken hierbij dus betrokkenen 
contact op nemen voor eventuele 
hulp, sponsoring of tips en opmer-
kingen. Op naar de eerste maiscross 
Sint-Oedenrode!”

Meer info: MC de Ganghouwers, 
www.ganghouwers.nl, 
06-55365408, info@ganghouwers.nl

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Boskant wint in oefenduel met 
0-2 van Avesteyn

voetbal

Door het slechte weer helaas geen 
competitiewedstrijden afgelopen zon-
dag. Volgend weekend speelt Boskant 
uit tegen VOW uit Zijtaart. De vele 
regenval heeft er voor gezorgd dat 
het merendeel van de geplande com-
petitiewedstrijden afgelopen weekend 
geen doorgang konden vinden. De 
clubs die in het bezit zijn van een of 
meerdere kunstgrasvelden moeten zich 
toch wel heel erg gelukkig prijzen. 

Gelukkig kon Boskant 1 toch aan de 
bak; ze speelden op zondagmiddag 
een oefenduel op het kunstgras van  
Avesteyn. Een “oude” bekende, aan-
gezien ze vorig seizoen nog samen 
met Boskant in dezelfde competitie 
speelden. Het veld was prima, alleen 
de harde (koude) wind bezorgde de 
spelers en ook het aanwezige publiek 
wat ongemak.  Boskant bleek het snelst 

gewend aan de grasmat; al na enkele 
minuten zorgde Maikel Merks met 
een bekeken schuiver voor de 0-1. De 
thuisclub ging, enigszins gesteund door 
de harde wind, op zoek naar de gelijk-
maker. Kansen kwamen er wel, maar 
het vizier stond aan de zijde van de 
thuisploeg niet echt goed afgesteld. Bij 
een hele goede kans in de 15e minuut, 
toen een van de aanvallers vrij opdook 
voor het Boskant doel, was doelman 
Tim van Haaren er als de kippen bij om 
de aanval onschadelijk te maken. Tim 
stond onder de lat omdat de kersverse 
vader Erwin Brouwers (natuurlijk) an-
dere bezigheden had. 

Na rust was Boskant de betere ploeg en 
drukte dat ook uit in het aantal kansen 
dat het kreeg. In de 50e minuut had 
Brett Veldkamp een loepzuivere voor-
zet van Ron v Uden voor het inkoppen, 

maar z’n inzet had niet de goede rich-
ting. Zes minuten later kreeg Roy van 
der Linden van dichtbij een goede mo-
gelijkheid, maar zijn inzet vloog hoog 
over. In de 75e minuut leek de thuisclub 
te scoren, maar bij een goede voorzet 
van rechts stond ook nu het vizier te 
hoog afgesteld. In de 77e minuut ging 
de wedstrijd op slot. Een terugspeelbal 
in de verdediging van de thuisclub werd 
door de keeper opgepakt, waardoor de 
scheidsrechter in dienst een indirecte 
vrije trap voor Boskant op de 5 meter 
lijn gaf. Maikel benutte de ruimte door 
de bal gedecideerd binnen te schieten 
en bracht daarmee de (eind) stand op 
0-2.  Boskant 1 speelt aanstaande zon-
dag een uitwedstrijd tegen VOW uit 
Zijtaart. In het algemeen een lastige te-
genstander. Ondanks het koude weer 
zullen de mouwen toch weer eens een 
keer opgestroopt moeten worden!



Woensdag 12 februari 2014
BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND 
 SONNIUSPARK • SONNIUSWIJK • GENTIAAN 

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
De inhoud van Rooi Actueel wordt 
telkens bepaald door de actualiteit. 
Met korte flitsen van ca.1 minuut 
worden onderwerpen in beeld ge-
bracht. De inhoud wordt voortdu-
rend ververst. Uitzending: elk heel 
uur, vlak voor de andere program-
ma’s.

Rondje Rooi 
Tot en met 19 februari zijn in Rondje 
Rooi de volgende onderwerpen te 
zien:
Informatiemarkt spiritualiteit - Peter 
Hulsen, succesvol coach handboog-
schutters - Symposium over boom-
teelt - Rick van den Oever schiet 
zich in Nederlands team - Jeanne en 
Harry Passier, 20 jaar Kunst in Lijsten 
- Samenvatting Prinsenzitting

Uitzending op de volgende tijden na 
Rooi Actueel:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
Het volgende Rondje Rooi volgt op 
20 februari 2014.

TV Meierij Special belicht Stichting HoPe
In een special belichten we het goede 
werk dat de Stichting HoPe in Peru 
verricht.
Vooral het verbeteren van onderwijs 
krijgt aandacht. Riky de Roo uit Sint-
Oedenrode nam recent als bestuurs-
lid en gepassioneerd werver van 
hoognodige middelen afscheid. Met 
beelden uit Peru kijken we terug. 

Uitzending tot en met 16 februari op 
de volgende tijden na Rooi Actueel: 
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur. 

Lijsttrekkers voor het voetlicht
In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart stelt TV 
Meierij de lijsttrekkers van de 4 par-
tijen, zoals die 29 januari bekend wa-
ren, één voor één aan de kiezers voor. 
Bovendien worden hen vragen ge-
steld over persoonlijke motivatie, het 
verkiezingsprogramma ….. en meer. 
Uitzendingen tot en met 14 februari 
op: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 – 20:00 en 23:00 uur. 
(Detailinfo via onze website)

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

Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen via www.tvmeierij.nl 

5 januari - 23 februari 
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

6 januari - 20 maart 
MIK Pieter Brueghel expo

Odendael

13 februari 
Concert 

Mannenkoor de Karawanken
Odendael

14 - 15 februari 
Jantje beton collecte Scouting Rooi

Sint-Oedenrode

14 februari 
Valentijnsparty

The Joy

14 februari 
Valentine’s Surprise Party

Café Van Ouds

15 februari 
General Electrick

Tapperij en Eeterij D’n Dommel

15 februari 
Collecte Jantje Beton 
door Scouting Rooi

Sint-Oedenrode

15 februari 
Filmdag: 

La Meglio Gioventu
Mariendael

15 februari
Kapellenavond - Blercup

De Beurs

15 februari 
Generation 

(allround band)
Eet en Muziekcafé De Ossekop

16 februari 
Olat wandeltocht

De Rips

16 februari
Fotografiewandeling “Kijken en 

kieken in het landschap”
Vresselse Hut

16 februari 
Rikken Ollandse Dorpskapel

De Dorpsherberg

18 februari 
Informatiemiddag 
over Palliatieve 

en Terminale zorg
De Vriendschap

18 februari 
Thema-avond Alcohol

Mariendael

18 februari 
Kleine religieuze monumenten in 

Sint-Oedenrode
De Gouden Leeuw

18 februari 
Ladies Night (ladies only), 

Lingerie Party
Café van Ouds

19 februari 
Inloopavond fusie

Gemeentehuis

19 februari 
Roois biergilde
Café van Ouds

22 - 23 februari 
Boeken- en platenbeurs

Odaschool

22 februari 
Live muziek: Coloured Dream

Café Van Ouds

23 februari 
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

27 februari 
Pubquiz

Tapperij en Eeterij D’n Dommel

27 februari 
Herhaling reanimatieavond

Zorgboerderij De Dommelhoeve

27 februari
Voorlichting 

brandpreventie
Meerschot

27 februari 
Film: Jagten
Mariendael

28 februari 
SLAM FM on tour 

Jeugdtent 

1 - 4 maart
Papgat Carnaval 2014

Centrum Sint Oedenrode

1 maart
Dansavond KBO

Odendael

3 maart - 20 april 
Tentoonstelling 
Maria Kemps

Cultureel Centrum Mariendael

3 maart 
Jeugdoptocht

Centrum Papgat

4 maart
Carnavalsbal 

voor kinderen/volwassenen 
met een beperking

Jeugdtent

4 maart 
Snertconcert

Café Oud Rooy

8 maart     
Dag van Burgerhulpverlening en 

Reanimatie
Brandweerkazerne

9 maart 
Wielerwedstrijd Sint-Oedenrode, 

Veghel, Schijndel
Vlagheide

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




