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Folders deze week:
Ons Brabantnet 

(m.u.v. Boskant, Nijnsel, Olland en Kienehoef)

Campingsport de Wit

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Odisco soeverein naar kampioenschap
Van spanning leek totaal geen 
sprake en met een volle tribune 
als steun in de rug speelden de da-
mes van Odisco 1 zich afgelopen 
zondag naar het kampioenschap. 
De Eendracht uit Liessel werd met 
de grond gelijk gemaakt. Na twee 
helften korfbal stond de vernie-
tigende uitslag van 15-1 op het 
scorebord. Die bloemen en bijbe-
horende champagne waren meer 
dan terecht. 

» lees verder op pag. 27

Jeugd Boskant noodgedwongen op zoek naar ander honk
Terwijl twee jongens zich over de 
draaitafel ontfermen, bespreekt 
een groepje meiden de laatste rod-
dels. Gezellig kakelen ze door el-
kaar. Er wordt druk gepoold en ook 
de air-hockey tafel is in trek. Het 
is woensdagavond in jeugdhonk ’t 
Pluugske. Zo’n 25 tot 30 kinderen 
vermaken zich opperbest. Begelei-
ders Otto Verstappen en Rick van 
den Brand houden een oogje in het 
zeil. Ze balen, want ze moeten op 
zoek naar een nieuwe ruimte.

In het kader van de ombuigingen 
heeft de gemeente het huurcon-
tract van de enige ‘bewoner’ van 
het pand per 31-12-2013 opge-
zegd. Tientallen jaren lang hield 
’t Pluugske de Boskantse jeugd 
van de straat. Eerst op vrijdag en 
woensdag, sinds tien jaar alleen 
op woensdag. “Iedere week is het 
hier druk. Waar moeten de kinde-
ren naar toe als dit dicht gaat?” 
vraagt Otto zich hardop af. 

» lees verder op pag. 6

Gouden Leeuw visitekaartje voor Sint-Oedenrode
Met het tappen van het eerste pils-
je door burgemeester Peter Maas, 
is Grand Café 'De Gouden Leeuw' 
afgelopen donderdag officieel her-
opend. Daarmee kan er voor het 
eerst sinds 2002 weer een pilsje 
worden gedronken op Markt 10. 

Rob de Vries, de uit-
bater van 'De Gou-
den Leeuw', maakte 
niet veel ophef over de 
aanstaande opening. 
Met het niet sturen van 
uitnodigingen, wilde 
Rob voorkomen dat hij 
iemand zou vergeten 
uit te nodigen. Iedereen 
was afgelopen donder-
dag en vrijdag welkom 
om het Grand Café van 
binnen te bekijken. 

» lees verder op pag. 11
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Voorgoed uit ons midden
maar alti jd in ons hart

om terug te vinden 
die hij lief had

Bedroefd maar dankbaar dat wij hem zolang in ons 
midden mochten hebben, delen wij u mede dat van ons is 

heen gegaan

Toon Hobbelen

* Sint-Oedenrode 09-november 1932
 Eindhoven 20-februari 2013

echtgenoot van Annie Hobbelen - Rovers

Hongarije: Tonny - Diane
Sint-Oedenrode: Lott e - Pascal

Best: Marcel - Shannen
Best: Marco - Angelique – Dani

Oude weg 6
5491 VG Sint-Oedenrode

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan

Wij hebben je thuis mogen begeleiden in je laatste 
levensdagen. Het was een groot voorrecht dit in 

saamhorigheid voor je te mogen doen.
Wij nemen afscheid van ons mam, oma en oma stok

Huibertje  
van Helvoort – Leeuwenhaag 

 
∗ Hurwenen, 2 januari 1927    

† Sint-Oedenrode, 21 februari 2013 

echtgenote van

Bart van Helvoort † 1 mei 2005 

Eerde: Odilia en Antoon
Erik
Renate en Menno, Jurre
Twan

Sint-Oedenrode: Johanna en Jos
Sandra en Dennis, Daniek, Anouk
Bart en Miriam, Mika, Malu

Sint-Oedenrode: Gerry en Hans
Hans en Leoni
Eva en Erwin, Elyne
Anne en Paul

Schijndel: Ans †
Nard en Lizzy, Fayah, Dinand
Frans 
Huib

Valstraat 36
5491 BK Sint-Oedenrode

De herdenkingsdienst in de Knoptorenkerk en de begrafenis op 
het Martinuskerkhof hebben op dinsdag 26 februari 
plaatsgevonden.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

De familie van 

Ad van Hastenberg

dankt iedereen heel hartelijk voor de belangstelling in 
welke vorm dan ook na zijn overlijden.

broers en zussen

Ans 
1955 - 2013

 
   Ansje, mama, oma... 

je bent geweldig. 
 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons geweest is en altijd zal 
blijven, geven wij met droefheid kennis van het overlijden 

van mijn Ansje, ons mam en lieve oma 
 

Ans van Hastenberg –  
van de Vorstenbosch 

echtgenote van

Joop van Hastenberg
Ans is 58 jaar geworden.

Katja en Maikel
Donna
Kane
Jim

Chris

Familie van de Vorstenbosch
Familie van Hastenberg

25 februari 2013
Borchgrave 200
5492 AT Sint-Oedenrode
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 maart 
om 14.00 uur in de Martinuskerk van de Heilige Odaparochie, 
Kerkplein te Sint-Oedenrode. Aansluitend zal de begrafenis 
plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk, waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Ans is in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode. 
U kunt afscheid van haar nemen op vrijdag 1 maart van 
19.00 tot 20.00 uur.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

 
 
 
 
 
 
 

DANKBETUIGING
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Wegen rondom 
Olland weer 
opgeknapt

De winter gooide behoorlijk roet in 
het eten van de wegenbouwers aan 
de Pastoor Smitsstraat. Dat was 
niet alleen in de Pastoor Smits-
straat zelf te merken. Ook op de 
smalle wegen rondom Olland had 
iedereen er last van. Door het vele 
verkeer op de Hofstad en Horst 
kwamen er veel gaten in de berm. 
Omdat het of wel vroor, dan wel 
veel te nat was, lukte het niet om 
die gaten adequaat te repareren. 

Toen rond het midden van de vo-
rige week de regen wegbleef en de 
temperatuur boven nul was, heeft 
de gemeente de bermen snel laten 
repareren. Als de weergoden nu ook 
in de Pastoor Smitsstraat zelf nog 
mee willen werken, zal de overlast 
snel tot het verleden behoren. Dan 
kan het verkeer weer door Olland 
rijden en krijgen de bermen van de 
Horst en Hofstad weer rust.

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Uit ons leven verdreven
Blijf je in onze harten leven

Na een leven vervuld van liefdevolle zorg 
voor allen die haar dierbaar waren, 

hebben wij afscheid moeten nemen van 
ons mam, schoonmoeder en oma

Lenie Verhoeven – van Eijk 

∗ 18 juli 1926            † 20 februari 2013 

echtgenote van 

Jan Verhoeven †

Lichtaart (B.): Jan en Gonnie
Anne en Jelle
Eline en Bjarne
Martine en Alexander

Liempde: Hans en Gody
Stefanie
Sharon en Martijn
Stan

Neulstraat 12-B
5492 DC Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst in de kerk van de H. Martinus te 
Sint-Oedenrode en de begrafenis op het parochiekerkhof,
hebben op zaterdag 23 februari 2013 plaatsgevonden.

VEEL SOEPS bij de Bever
Heerlijke verse soepen, met verse ingrediënten 

vervaardigd in eigen keuken!
Keuze uit:
Tomatensoep
Champignonsoep
Groentesoep
Bospaddenstoelensoep

Nu lekker voordelig proberen
2 bakken a 550 cc naar keuze
   

Aanbieding geldig van woe 27 februari tot en met za 9 maart

Boskantseweg 87
Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 490102

Het appartement aan de Quaystraat in de wijk Heikant beschikt over een riante 
woonkamer van 40 m² met een open keuken. Er zijn twee slaapkamers, een 
badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en toilet. Het dakterras (45 m²) 
heeft gedeeltelijk ‘glazen wanden’ met 360 graden uitzicht. 
Het appartement heeft ook een tweede toilet, een inpandige berging met wit-
goedaansluiting, een berging op de begane grond en een eigen parkeerplaats.

Milieuvriendelijk
Het gehele pand wordt verwarmd en gekoeld door middel van aardwarmte. Dit 
houdt de energiekosten laag én het is een duurzame oplossing voor het milieu.

De huurprijs bedraagt € 917,64 per maand (excl. servicekosten € 50,97 per 
maand). Aanvaarding per direct.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wovesto. Dat kan via (0413) 
47 69 10 of info@wovesto.nl.

Ruim én milieuvriendelijk wonen? 
Te huur: maisonette van 123 m² met dakterras!

www.wovesto.nl

Riante maisonette te huur 
in Heikant

Beetje bij beetje moesten we je verlaten 
We konden niet zo goed meer met je praten 
Die blik, die stilte deed vaak zeer 
De moeder en oma van vroeger was je niet meer 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan 
Zeggen wij “Dank je” voor al wat je hebt gedaan 

 
Bedroefd, maar ook dankbaar, en wetend dat zij nu weer 

samen is met ons pap, delen wij u mede  
dat in haar vertrouwde omgeving is ingeslapen 

 

Jo Steenbakkers Jo Steenbakkers Jo Steenbakkers Jo Steenbakkers ––––        
van Casterenvan Casterenvan Casterenvan Casteren 

 
∗ Sint-Oedenrode, 29 december 1934       

† Sint-Oedenrode, 25 februari 2013 
 

sinds 13 juni 2012 weduwe van 
 

Bert Steenbakkers 
 

 
 Sint-Oedenrode: Carin en Johnny 
   Stefan 
   Esther en Tim 
 
 Boekel: Marion en Hans 
  
 Haaren: Jos en Franka 
   Maud en Roy 
   Teun 
   Stan 
 
Jo is op haar kamer in Odendael, afdeling Boterbloem,  
kamer 43. Gelegenheid om afscheid te nemen op donderdag 
van 15.00 tot 16.00 uur en vrijdag na de avondwake. 
 
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 1 maart om 19.00 
uur in de St. Martinuskerk van de H. Odaparochie,  
Pastoor Smitsstraat 44 te Olland.  
 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op  
zaterdag 2 maart om 14.00 uur in crematorium Uden, 
Belgenlaan 11 te Uden. 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

WINTERSCHILDER ACTIE

Bij schilderwerk, 
GRATIS 

verf en muurverf (Sigma)

Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie
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Fysiorooi is van alle markten thuis

Dat komt omdat het team van Luc 
van Kruijsdijk een breed scala aan 
fysiotherapeutische aspecten be-
heerst zoals manuele therapie, geri-
atrie, gespecialiseerde looptherapie 
en oedeemtherapie. Ideaal, want zo 
hoeft u Sint-Oedenrode niet meer uit 
om behandeld te worden.
 
Enkele jaren geleden verhuisde de 
praktijk van de Oranje Nassaulaan 
naar de Neulstraat. In het (para)me-
disch centrum van Odendael herrees 
een nieuwe en zeer bijdetijdse prak-
tijk waar iedereen, van jong tot oud 
welkom is. Hier houdt Fysiorooi zich 
sinds het begin bezig met de beken-
de (sport)revalidatie, van verzwikte 
enkel of voorste kruisband operatie 
tot gewrichtsprothesen. “We beslo-
ten om ons te gaan specialiseren op 

een aantal belangrijke gebieden bin-
nen de fysiotherapie, welke het beste 
aansluiten op onze visie. Zo kunnen 
we de Rooienaren een compleet 
pakket aanbieden binnen Sint Oe-
denrode”. Door de jaren heen verza-
melde Luc een team van specialisten 
om zich heen: Marleen Kremers (oe-
deemtherapie), Jan Kemps (manuele 
therapie), Yvonne Sijbers (geriatrie) 
en Lisanne van den Brink (loopthera-
pie). Een ieder legt uit wat zijn of haar 
specialisme inhoudt.
 
Jan Kemps en Luc v Kruijsdijk: “Als 
manueeltherapeut ben je specialist 
in het gericht onderzoeken en be-
handelen van gewrichtsgerelateerde 
klachten. De behandeling bestaat uit 
het opheffen van blokkades/ dys-
functies van de wervelkolom en of 

gewrichten. Hierdoor merk je vaak, 
binnen 1 a 2 behandelingen een dui-
delijk effect, zoals afname van pijn en 
verbetering in bewegingsvrijheid. Bij-
voorbeeld: (acute) lage-rugklachten 
(evt met uitstraling naar de benen), 
nek-en schouderklachten (die uitstra-
len tot in de armen) en hoofdpijn-
klachten voortkomend uit de nek.
 
Yvonne Sijbers: “Ik heb me als geri-
atriefysiotherapeut gespecialiseerd in 
de zorg voor kwetsbare ouderen en 
cliënten/patiënten, met vaak com-
plexe gezondheidsproblematiek.
Het gaat daarbij niet alleen om oude-
ren, maar ook om patiënten die bij-
voorbeeld door beroerte, dementie, 
de ziekte van Parkinson of een ge-
broken heup verschijnselen vertonen
van ouderdom. Met Fysiorooi zijn we 
aangesloten bij het geriatrie –en Par-
kinsonnetwerk.”
 
Lisanne van den Brink: “Ik houd me 
bezig met gespecialiseerde loopthe-
rapie bij claudicatio intermittens (be-
ter bekend als ‘etalagebenen’). De 
bloeddoorstroming is dan niet meer 
goed door problemen met bloedva-
ten of cholesterol. We zijn aangeslo-
ten bij het claudicationet.nl (netwerk 
van vaatspecialisten en fysiothera-
peuten). Zo blijven we van alles op de 
hoogte en kunnen we kennis delen.”
 
Marleen Kremers: “Ik beoefen oe-
deemfysiotherapie. Dit is een vorm 
van fysiotherapie die zich richt op 
de vochthuishouding in het lichaam. 
Denk aan een dik onderbeen na een 
knieoperatie, dat een actieve revali-
datie in de weg staat. Of veel vocht 
(oedeem) in de armen of benen na 
lymfeklieroperaties. Maar ook sla-
peloosheid, hoofdpijn en chronische 
bijholte- en slijmvliesontsteking pro-
beren we er mee te verhelpen.
 
Het team is en blijft op de hoogte van 
wat er in de vakgebieden gebeurt en 
mogelijk is, doordat ze constant met 
bijscholing bezig zijn.
Bij Fysiorooi bent u dus in veilige han-
den en het is ook nog eens dicht bij 
huis!

Fysiorooi, Neulstraat 23, 
Sint-Oedenrode, 
0413-473196, www.fysiorooi.nl
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Wie maakt er bezwaar tegen de 
aanslag WOZ beschikking?
Een vraag die gesteld wordt nadat aanslag gemeentelijk belastingen 
is binnen gekomen. De waarde van woningen in Sint-Oedenrode is 
zoals in alle andere gemeente weer gedaald. Maar blijkt dat ook uit 
de WOZ beschikking? Volgens de Vereniging Eigen huis zijn de ge-
middelde huizenprijzen gedaald in 2012 met 6,5%. Appartementen 
zijn het meest in waarde gedaald. Ieder van ons kan zelf onderzoe-
ken of hun woning een terechte waarde heeft. Als je twijfelt kun je 
bezwaar maken. Dat dien je wel te doen binnen 6 weken na ont-
vangst van de aanslag/beschikking. Voor de aanslag van 2013 wordt 
de peildatum 1 januari 2012 aangehouden. Dat wil zeggen dat de 
woning, volgens de gemeente, die waarde heeft op die datum.

Wat te doen?
Je kunt eerst het taxatierapport opvragen bij de gemeente of via uw 
DigiD. Hiermee kun je zien hoe en waarmee je huis is vergeleken. Je 
kunt ook zien wanneer het huis is verkocht en de opbrengst waarmee 
je huis vergeleken is. Hierna moet jezelf naar woningen op zoek die 
verkocht zijn voor minder en vergelijkbaar zijn. Eveneens dienen ze 
rond de waardepeildatum 2012 verkocht te zijn. Op www.kadaster.nl 
kun je voor € 3,20 per postcode zien waar woningen voor verkocht 
zijn en wanneer. Maar het kan ook anders. 
Veel bureau´s komen op voor de mensen die menen dat hun woning 
een te hoge waarde heeft. Op www.bespaart.nl en www.wozconsul-
tants.nl  vind je uitleg over hun werkwijze. Ze onderzoeken of het zin 
heeft bezwaar te maken. Zo ja, dan nemen ze het van je over en gaan 
op weg naar de gemeente. In de meest gevallen zonder extra kosten. 

Cultuurgrond
Veel gemeenten nemen de grond die bij de woning ligt mee in de 
waarde. Maar let op. Cultuurgrond is niet WOZ- plichtig. Je moet wel 
aan kunnen tonen dat die grond bedrijfsmatig in gebruik is. De Land-
bouworganisatie ZLTO helpt in dit geval graag mee. Maar ook andere 
bureau´s in Sint-Oedenrode zijn daar actief in.
Kijk daarom uw aanslag goed na!

De sterke stijging van de WOZ is voor veel gemeente de sluitpost van 
de begroting. Maar van de daling van de waarde van de woning is in 
de begroting weinig terug te zien. Toch kunnen gemeente de Onroe-
rend Zaak Belasting(ozb) niet eindeloos verhogen. Ze zijn gebonden 
aan een macronorm.  Voor dit jaar bedraagt die norm 2,7%. Ook Sint-
Oedenrode gaat die norm te boven.

Nog een advies. Kijk uw aanslag die U een dezer dagen binnen krijgt 
goed na. En weet dat bezwaar maken in 50% van de gevallen loont.

Hub Smolders
Iepenstraat 1

Lezerspodium....
Door: Hub Smolders

06 514 114 77               www.keadin.nl

Hoog slagingspercentage 
Lage lesprijs
Kijk op CBR.nl 

en vergelijk ons met anderen

Keuze gemaakt?

Meld u dan aan op:
Rijschoollestbest.nl

Sinds 1999
Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Wachtlijst tot 1 maart 2013

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 1 maart  liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn wel-
kom. Deze avond begint om 20.00 
uur in Meerschot Heistraat 22. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom want 
dan is de koffie en thee al klaar. Ook 
wordt er weer een loterij gehouden. 
Heb je geen geluk in de loterij. Na 
afloop van het kaarten gaat iedereen 
weer met een vleesprijs naar huis. 
Voor het beugelen op 9 maart op de 
Misse in Olland kunt u zich opgeven 
bij Betsie van Gerwen tel 47 62 56. 
Doe het snel want vol = vol

KOFFERBAK VERKOOP
MARKT 

SINT-OEDENRODE

Inschrijven via 
Email

info@skrothupke.nl

Aanmelden voor 
3 maart a.s.

Kuis heeft plannen voor crematorium in Son
Piet Kuis gaf enkele weken gele-
den in deze krant al aan dat cre-
maties alleen maar toenemen. De 
huidige crematoria draaien over-
uren. Families van overledenen 
worden soms verwezen naar een 
crematorium ver buiten de eigen 
regio. Daarom heeft uitvaarton-
derneming A. Kuis het idee om 
een crematorium te bouwen bij 
begraafplaats Wolfswinkel in Son 
en Breugel.

Piet en Antwan Kuis hebben het 
plan inmiddels ingediend bij de 
gemeente Son en Breugel. Die 
verwacht over enkele weken dui-
delijkheid te kunnen geven. Het 
bestemmingsplan moet in ieder 
geval worden aangepast. Het idee 
is om achter de aula van rouwcen-
trum Wolfswinkel ovenruimtes, fa-
miliekamers en een koffiekamer te 
realiseren. Het zou een kleinschalig 
crematorium moeten worden voor 
twee á drie crematies per dag.

Het fi liaal van Kuis in Son en Breugel
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                FEESTELIJKE 

    OPENING    
   VRIJDAG 1 MAART

KINDERSCHOENEN & KINDERKLEDING

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12 SINT-OEDENRODE

WWW.STAPPERZ.NL   &   WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

Stormloop bij 22e boeken- en platenbeurs
De Rooise boeken- en platenbeurs 
staat landelijk bekend als een van 
de betere boekenbeurzen. De kwa-
liteit van de aangeboden boeken is 
hoog en er is veel keuze. Kenners 
weten dat en daarom stonden de 
eerste bezoekers afgelopen zater-
dag al ruim een uur voor de opening 
aan de deuren van de Odaschool. 
Na twee dagen verkoop werd een 
nieuw record bereikt: € 20.650,-.

De boekenbeurs was dit jaar voor 
het eerst in de Odaschool. De eer-
ste twintig jaargangen vonden in 
het Fioretti college plaats. Toen 
dat in 2012 niet meer beschikbaar 
was, week de organisatie uit naar 
de Dommelrodeschool. Dit jaar 
was de beurs in de Odaschool. 
Vooral dat de beurs van dit jaar 
weer gelijkvloers was, vonden de 
organisatoren een pluspunt. “In 
dit gebouw konden we de ver-
schillende onderdelen gemakkelijk 
onderbrengen”, zegt vicevoorzit-
ter Luc van den Tillaart. “We heb-
ben nu een vleugel met platen, 
cd’s en dvd’s. Er is een vleugel met 
ongeprijsde boeken en vooraan 
staan de geprijsde boeken”. 

Het hele jaar door werk
Tijdens het afgelopen weekend 
waren er rond de boekenbeurs 
zo’n vijftig vrijwilligers actief. Er 
zijn mensen nodig om de kassa’s te 
bemannen. Maar ook in ‘het café’ 
staan de vrijwilligers klaar om het 
de bezoekers met een kop koffie 
en een broodje naar de zin te ma-
ken. Daarnaast zijn er ook mensen 
beschikbaar voor het verrichten 
van hand- en spandiensten.
De twee beursdagen zijn de topda-

gen voor de ‘Stichting 
behoud Martinuskerk, 
die de beurs voor de 
22e keer houdt. Toch 
blijft het daar niet bij. 
Het hele jaar door zijn 
er vrijwilligers bezig 
met voorbereiding 
van de komende boe-
kenbeurs. Elke week 
worden er weer nieu-
we boeken aangele-
verd bij ‘De Leijer’ aan 
de Borchmolendijk. Twaalf vrijwil-
ligers beoordelen die boeken op 
kwaliteit, prijzen ze en sorteren de 
boeken naar genre. “Door het jaar 
heen is dat een middag werk in de 
week, maar vanaf januari worden 
dat wel twee middagen”, vertelt 
Tonny van Lieshout, die het sorte-
ren van de boeken coördineert.

Tonny wijst me ook op de verza-
meling van de ‘Katholieke Illustra-
tie’. Van dit weekblad dat tussen 

1867 en 1967 uitkwam, zijn er 
op de boekenbeurs veel exempla-
ren te vinden. “Daar zitten zulke 
prachtige exemplaren tussen. Als 
mensen daar nog uitgaven van 
zoeken, dan mogen ze mij ook 
buiten de beurs om benaderen. 
Dat kan dan via de website 
www.boeken-en-platenbeurs.nl”. 
Zo sluit een tevreden Tonny van 
Lieshout het gesprek af om snel 
weer een vraag van een bezoeker 
te beantwoorden.

Groots kinderfeest bij opening Stapperz & Kiddooz

Aanstaande vrijdag is het zover. Dan ope-
nen twee prachtige winkels onder één dak. 
In het pand waar decennia lang Van de 
Kamp schoenen en sport gehuisvest was, 
is het tijd voor Stapperz & Kiddooz. Chan-
tal van den Oever - van de Kamp stort zich 
met Stapperz op de kinderschoenen. Mir-
jam van de Giessen verhuist met haar kin-
derkledingzaak Kiddooz van Liempde naar 
Sint-Oedenrode. 

“Jullie gaan brengen wat Rooi nodig heeft. 
Dat hebben we vaak gehoord de laatste 
tijd.” Daarmee doelt Chantal op de leegte 
die de twee dames in gaan vullen. In 
Sint-Oedenrode was het aanbod 
in kinderschoenen en –kleding 
karig. Daar gaat Stapperz & 
Kiddooz verandering in 
brengen. Dat is ze-
ker. Chantal ver-
kocht eerder 
al kinder-

schoenen in de zaak van haar ouders. Dat 
wilde ze graag voortzetten, maar de win-
kel is gewoonweg te groot om enkel 
te vullen met schoeisel. Daarom 
kwam Kiddooz als geroepen. 
Door toeval werden de 
twee dames zakelijk 
gekoppeld. Het 
idee om twee 
zaken on-
der één 
d a k 

samen te voegen werd door allebei met 
gejuich ontvangen. “Ik zie dit als een stap 
vooruit”, zegt Mirjam. “Aan de ene kant 
is het jammer dat ik weg ga uit Liempde, 
maar ik kreeg al veel gasten uit Rooi en 
hoop dat de Liempdse klanten ook deze 
kant opkomen. 

Stapperz & Kiddooz richt zich op jeugd van 
alle leeftijden, van pas geboren tot tiener. 
Vingino, Name-it, Tumble ’n Dry en Mimpi 
zijn enkele kledingmerken die er komen te 
hangen. Natuurlijk gaat het om nog veel 
meer merken. Wat betreft schoenen is er 
ook een breed aanbod. Onder andere voor 
de merken Vingino, Hip en Click kunt 
u er terecht. Zelfs voor slofjes van 
Babydutch. Ook biedt Chantal 
tassen en sokken. Kortom, u 
kunt bij Stapperz & Kid-
dooz met gemak uw 
kind van top tot 
teen aankle-
den.

Komende vrijdag is het vanaf 09.30 uur 
één groot kinderfeest in de nieuwe win-
kel. Er komt een clown, kapsalon Savohs 
komt haren verzorgen, er staat een 
popcornmachine en iemand zet 
glittertattoos. Een knallende 
opening dus!    
 

advertorial

Bedankt!!
Odaschool, voor jullie gastvrijheid

Vrijwilligers Boekenbeurs, 
voor jullie geweldige inzet

Bakkerij Bekkers, 
voor schenking van veel broodjes en heerlijk gebak

Koelbedrijf en fruithandel Van Acht, 
Makelaardij Van de Laar en 
cateringbedrijf De Leijer 
voor het gratis vervoeren van al die duizenden boeken en 
John van Acht 
voor je inzet met zoveel jonge vrijwilligers!

Bongers Esso Service en Rengocar BV 
voor het gebruik van jullie vlaggenmasten 

Stichting Behoud Martinuskerk 
Fried van de Laar, voorzitter
Wim van Rooij, secretaris
� eo Jansen, penningmeester
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VanDerLande Industries

Bedrijfsbezoek BtB buiten eigen dorp

Voor het eerste ondernemerscafé 
van dit jaar gingen de BtB-leden 
buiten de grenzen van het eigen 
dorp. Diverse technisch geïnteres-
seerde leden namen de kans waar 
om eens een kijkje te nemen in de 
‘keuken’ van het Veghelse bedrijf 
VanDerLande Industries: een gere-
nommeerde leverancier van geïnte-
greerde logistieke systemen voor de 
luchtvaartindustrie, pakket- en post-

sorteercentra en distributiecentra.

“Misschien wel een toekomstig 
lid?”, hoopte Arent van Dijk. De 
voorzitter nam direct van de gele-
genheid gebruik om een discussie-
punt naar voren te brengen:“Wat 
vindt de Rooise BtB van een fusie 
met BtB Veghel en Schijndel?” Om 
een gefundeerde gesprekspartner 
te zijn naar de gemeente(n) en 

naar de andere BtB’s, wil BtB Rooi 
die discussie levend maken onder 
de eigen leden. Herman Mole-
naar, Managing Director en CFO 
VanDerLande Industries raadde 
de leden een fusie ten sterkste 
aan: “Gewoon doen, hier in Veg-
hel wordt ontzaglijk veel geld ver-
diend.” Trots vertelde Molenaar: 
“Met ons gaat het extreem goed. 
We zijn financieel gezond en niet 
beursgenoteerd. We zijn één be-
drijf, met één systeem en één ma-
nier van werken. Alles komt maar 
één keer voor en wordt overal ge-
bruikt, maar we voeren wel uit naar 
105 verschillende landen.”

Een uitgebreide rondleiding door 
het Innovation Centre volgde. 
Diverse bagage- en pakkethand-
lingsystemen werden getoond. 
Discussies over alle technische mo-
gelijkheden en onmogelijkheden 
laaiden op. Voor menigeen was het 
een zeer interessante avond.

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

Opening Wiskids-lokaal Kinderdagverblijf Dommeltoren

In de alledaagse praktijk doen zich 
voortdurend situaties voor waarbij 
kinderen al spelend sorteren, or-
denen en rekenkundige begrippen 
gebruiken, zoals groter en kleiner, 
meer en minder of langer en kor-
ter. Geïnspireerd door de Mathe-
kings tentoonstelling in Berlijn 
heeft Kinderopvang Humanitas 
een reizende doe-tentoonstelling 
samengesteld. Deze tentoonstel-
ling heeft in iedere regio een aan-

tal weken gestaan, zodat kinderen 
van onze kinderdagverblijven en 
centra voor buitenschoolse op-
vang, pedagogisch medewerkers 
en ook leerkrachten zelf konden 
ervaren hoeveel wiskunde er ei-
genlijk zit in de (speel)wereld van 
het jonge kind.

Na alle aandacht in de afgelopen 
jaren voor taalstimulering in de 
voorschoolse periode is de me-

thode Wiskids, waarin de ontwik-
keling van rekenvaardigheden 
centraal staat, een logisch vervolg. 
Door bewust gebruik te maken 
van deze methode kunnen peu-
ters en kleuters op speelse wijze 
bezig zijn met “wiskunde” en zich 
op een systematische en vooral 
natuurlijke wijze ontwikkelen. 
Een rijk ontwikkelingsaanbod in 
onze kindercentra biedt kinderen 
een betere entree naar de basis-
school. Pedagogisch medewerkers 
van kindercentrum Dommeltoren 
hebben de afgelopen weken een 
groepsruimte omgebouwd tot 
Wiskids-klas. In deze klas kunnen 
de peuters, samen met de wiskik-
ker, op “reis” door de verschillen-
de landen. Het land van Ratjetoe, 
Het land van regelmaat, Het land 
van Oneindig, Het land van Achter 
en hoeks en Het land van kilo en 
meter. Op een leerzame en ludieke 
manier wordt bij deze thema's stil-
gestaan. 

Het nieuwe Wiskids-lokaal gaat 
gebruikt worden door de kinder-
opvanggroepen, de buitenschool-
se opvang én de peuteropvang. 
Ook de kleuterklassen van de 
Odaschool kunnen hier gebruik 
van gaan maken. In kleine groep-
jes (onder begeleiding) kunnen de 
peuters en kleuters op een leuke 
manier kennis maken met Wiskids.

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

VOOR U GESELECTEERD

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Gazelle Eclipse Limited Edition
De voordelen:
• Lichtgewicht aluminium frame
• Lichtlopend 8 versnellingen Shimano Premium naaf
• Koplamp met naafdynamo
• Achterlicht batterij
•  Gesloten kettingkast met 

Automatische kettingspanner
• vanaf € 899,-
• Bijpassende dubbele 
 tas leverbaar

Sportief de stad door!

“Op deze manier krijg je straks 
hanggroepen, want de kinderen 
gaan echt niet met de fiets he-
lemaal naar Mariëndael.” Demi 
Louwers (11) bezoekt regelmatig 
het jeugdhonk. Ze vindt het heel 
erg als ’t Pluugske dicht moet. “Ik 
vind dat het moet blijven, want het 
is hier kei leuk. Ik kan hier samen 
spelen en ik zie mijn klasgenoten. 
Maar ook de kinderen die al van 
onze school af zijn komen hier.” 

Volgens wethouder Hendriks be-
spaart de gemeente door sluiting 
16500 euro. “Dan praat je over 
een serieus bedrag”, zegt Hen-
driks. “Daarom is dit het jaar om te 
zoeken naar vervanging. Hoe kun 
je samen gebruik maken van ruim-
ten? Hoe kunnen we elkaar vooruit 
helpen? Daar moeten we over na 
gaan denken. Gezien de crisis kun 
je niet veel anders doen met dit 
gebouw. Misschien wordt het wel 
gesloopt.” Wovesto directeur Leo 
Overmars heeft zo zijn ideeën over 
de invulling van de locatie. “Op dit 
moment hebben we op die plaats 
geen bouwplannen, maar wellicht 
is het in de toekomst interessant 
om er voorzieningen voor senioren 

te realiseren, zoals bijvoorbeeld 
Patiobungalows. Er zijn genoeg 
ouderen die het liefst in Boskant 
willen blijven wonen en het zou 
de leefbaarheid van zo’n dorp al-
leen maar vergroten. Het zou snel 
kunnen gebeuren, maar de markt 
ligt een beetje op zijn gat. Ik zou 
er graag met de gemeente en de 
dorpsraad over in gesprek gaan. 
De gemeente is hierin natuurlijk 
leidend.” 

Mooie plannen, maar daar is de 
jeugd niet mee geholpen. Waar 
kunnen zij hun wekelijkse bijeen-
komsten houden? De dorpsraad 
heeft mee nagedacht over verschil-
lende opties. “Er is al gesproken 
over verschillende mogelijkheden 
zoals de tennisclub of het EHBO 
lokaal”, aldus voorzitter Frans van 
den Heuvel. “Naar mijn mening is 
bijvoorbeeld bij de tennisclub vol-
doende ruimte. Er moet dan wel 
gesproken worden over de invul-
ling. Ik snap wel dat het voor de 
betrokkenen moeilijk is om afscheid 
te moeten nemen van het ruime 
Pluugske, maar tegenwoordig kun 
je niet veel meer eisen. De bomen 
groeien niet meer tot de hemel.” 

vervolg voorpagina

Jeugd Boskant noodgedwongen 
op zoek naar ander honk
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NAAM

GEBOORTEDATUM

ADRES 

POSTCODE  PLAATS

TELEFOON MOBIEL

E-MAIL
lever deze bon volledig ingevuld in  
bij la vie Sint-oedenrode tijdenS het 
openingSweekend van 6 t/m 9 maart 

€20
kORTING
OP 1 ARTIkEL NAAR kEUzE

WOENSDAG 

ExTRA 
kOOPAvDOND vAN 

18:00-21:00 UUR

opening 6 maart!
de markt 9 Sint-oedenrode
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Mooi op  leeftijd
Met de KBO naar HBO
De KBO cultuurclub organiseert 
voor alle senioren van Sint-Oe-
denrode een bezoek aan de repe-
titie van het Brabants Orkest op 
28 maart. De kosten voor het bij-
wonen van de repetitie bedragen 
€ 2,50 per persoon. Aanvang van 
de repetitie is 10.00 uur. U wordt 
uiterlijk om 9.45 uur verwacht. 

Het is belangrijk op tijd aanwezig 
te zijn, want tijdens de repetitie 
worden geen toehoorders meer 
toegelaten. De repetitie duurt tot 
ongeveer 13.00 uur en wordt on-
derbroken met een pauze (con-
sumpties voor eigen rekening). 
Het muziekgebouw is gemakkelijk 
te bereiken, het ligt dicht bij het 
station. Als u desondanks proble-
men hebt met het vervoer, laat u 

dit dan even aan de organisatie 
weten, dan wordt er geprobeerd 
een oplossing te vinden. Meerijden 
kan dan voor € 5,- p.p.

Aanmelden kan tot 12 maart a.s. 
bij Harry van Oorschodt, liefst per 
mail, (harry.vanoorschodt@gmail.
com) òf telefonisch 0413-477179 
òf bij de plaatselijke voorzitter van 
de KBO. De entreeprijs van € 2,50 
p.p. kan voor aanvang van de re-
petitie ter plaatse betaald worden.

Het fundament van de Russische 
traditie
De Russische componist Alexander 
Glazoenov heeft nogal wat op zijn 
geweten. Hij was de docent van 
Sjostakovitsj en hij was de dirigent 
die van de première van Rachma-

ninovs Eerste symfonie een drama 
maakte. Rachmaninov krabbelde 
uit de misère met een briljante 
Tweede symfonie. Eerder al had 
Glazoenov laten horen dat hij een 
vioolconcert in de beste traditie 
van Tsjaikovski kon schrijven.
Het Brabants Orkest o.l.v. Dmitri 
Liss zal de volgende werken uit-
voeren:
•  Tsjaikovski - Uit Jevgeni Onegin: 

Polonaise en wals
•  Glazoenov – Vioolconcert met 

als solist Roman Simovic
• Rachmaninov - Symfonie nr 2
De volgorde van de gerepeteerde 
stukken kan op het laatste mo-
ment gewijzigd worden of er 
kunnen zelfs stukken weggelaten 
worden. Dit is een keuze die de di-
rigent vlak voor de repetitie maakt.

Oudermishandeling
Vaak wordt gedacht: dit komt in 
onze gemeente, in onze familie- 
vrienden of kennissenkring niet 
voor. Dit onderwerp is jarenlang 
onderbelicht omdat de slacht-
offers zelf er geen melding van 
maken, omdat in veel gevallen 
de partner, een kind, kleinkind of 
hulpverlener de dader is.

Uit onderzoek is gebleken dat jaar-
lijks 180.000 ouderen met mishan-
deling te maken hebben. Helaas 
wordt slechts in ongeveer 1000 
gevallen aangifte gedaan, omdat 
men zich schaamt.

Dit blijkt uit cijfers van het Lan-
delijk Platform bestrijding Ouder-
mishandeling. Voornamelijk zijn 

het de welzijnswerkers, politie, 
medewerkers van de thuiszorg en 
buren die de signalen opvangen en 
deze doorgeven. Psychische mis-
handeling komt het vaakste voor. 
Op een gedeelde tweede plaats 
komen lichamelijke mishandeling 
en financiële uitbuiting. Ook ver-
waarlozing en het schenden van 
de rechten van ouderen worden 
vaak genoemd.
Wat kunnen wij (als lezer van dit 
blad) daar zelf aan doen?
Ogen en oren “goed de kost”  
geven en dan melden bij KCO 
(kenniscentrum ouderen) 030-
7892306 of meld misdaad ano-
niem 0800-7000.  Lees meer:      
www oudermishandeling.nl en 
www signalen huiselijk geweld.nl.

Aandacht brengt geluk
Van ganser harte hoop ik dat u een 
gelukkig persoon bent. Iemand 
die samenleeft met een partner, 
die nog (redelijk) gezond is, fijne 
sociale contacten heeft en dat het 
leven u nog toelacht.
Maar er zijn helaas ook andere si-
tuaties. En in gedachte neem ik u 
mee naar iemand voor wie  het he-
lemaal niet fijn is om oud te zijn.

We noemen haar Miep, ze is 72 
jaar en 2 jaar geleden is haar man 
overleden. Ze hadden het goed 
samen, hielpen elkaar want Miep 
is lichamelijk niet sterk meer. Met 
het overlijden van haar man is er 
voor haar een heel ander leven be-
gonnen. De twee kinderen en drie 
kleinkinderen wonen ver weg, ze 
komen wel af en toe, maar dan is 
het voor een korte tijd want ze heb-
ben nog veel andere activiteiten.

Nu is Miep vaak alleen, maar ook 
erg eenzaam. Eten koken doet ze 
nauwelijks meer, ze heeft er geen 
zin meer in. Af en toe koopt ze 
een kant-en-klaar maaltijd maar 
het smaakt niet meer als vroeger. 
Als ze ergens naar toe is geweest 
komt ze alleen thuis, kan tegen 
niemand vertellen hoe het was en 
ze voelt zich zeer verdrietig in het 
lege huis. Eenzaam gaat ze naar 

bed en met veel verdriet denkt ze 
aan vroeger. En als ze de volgende 
morgen opstaat is de eerste vraag: 
waarom sta ik nog op? Wie wacht 
er nog op mij?  Eenzaamheid is 
een heel groot verdriet. 
Natuurlijk had Miep eerder moe-
ten nadenken en moeten zorgen 
voor vrienden om haar heen die 
haar nu zouden kunnen helpen. 
Ze kan ook nu nog proberen 
vrienden te winnen maar dat is 
erg moeilijk op die leeftijd. Ze had 
eerder kunnen zorgen voor een 
hobby of vrijwilligerswerk kunnen 
gaan doen.
Maar voor iemand die zo een-
zaam is als Miep, is het een taak 
van ons allen om te helpen. Ga 
eens op bezoek, nodig haar eens 
uit voor een kopje koffie of ga 
eens een autoritje met haar ma-
ken. Wijs haar de weg naar de 
mogelijkheden die bijv. een oude-
renvereniging biedt. Kortom help 
iemand zoals Miep, geef haar een 
klein beetje aandacht, stuur een 
kaartje , of bel haar eens op; alles 
is welkom. 

Aandacht geven aan anderen 
maakt ook jezelf gelukkiger. Doet 
u het?

Sam Sterk

Dansen in Odendael
De KBO Sint-Oedenrode  orga-
niseert i.s.m met Odendael elke 
eerste zaterdag van de maand een 
gezellige dansavond. Vanwege het 
succes om op live muziek een dans-
je te wagen zal het orkest  van Piet 
de Koning deze zaterdagen de ko-
mende maanden gaan verzorgen. 

Eerstvolgende dansavond met live 
muziek: zaterdag 2 maart a.s.  De 
entree is zoals gewoonlijk 1 euro 
voor leden. Niet leden betalen 1,50 
euro. De KBO Sint-Oedenrode en 
Odendael nodigen U hartelijk uit 
om gezellig te komen dansen of 
naar de muziek te komen luisteren.

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

KBO leden krijgen Rooise Pas gratis

Alle KBO leden in Sint-Oedenro-
de mogen voortaan gratis gebruik 
maken van de Rooise Pas. Afge-
lopen vrijdag kregen de voorzit-
ters van de vier Rooise KBO’s de 
pas officieel overhandigd. Hun le-
den spinnen garen bij deze geste, 
want nu kunnen ze gebruik maken 
van vele tientallen aantrekkelijke 
aanbiedingen van Rooise onder-
nemers. 

Behalve de onthulling van dit 
mooie gebaar vond er nog een an-
dere plechtigheid plaats. 
Adriaan Ketelaars, 87 jaar oud, 
werd in het zonnetje gezet omdat 
hij al 25 jaar lang de Nestor (inmid-
dels de Ons) rondbrengt. Daarvoor 
kreeg hij een bloemetje en een ca-
deautje. In iedere wijk is er iemand 
die het contactblad rondbrengt. 
Meneer Ketelaars doet dit in de 

wijk Eerschot. Dit zijn 80 blaadjes 
in de maand. Hij is ook al heel erg 
lang lid van de KBO. 

Adriaan Ketelaars werd gehuldigd

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

v.l.n.r.: Dhr. Schevers voorzitter KBO centrum, Ingrid Gevers, Mw. Groot voorzitter van KBO Olland, 
Dhr. Donkers voorzitter van KBO Nijnsel en Dhr. Hageman voorzitter van KBO Boskant.
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Guus & Pleun
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Samen, dat werkt! 

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Zo jongen je bent bijna 25 
en staat met je blije gezicht in de krant.

Groetjes Tiny, Sjan, Ellen, Jeroen, Anne

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

Saar
19 februari 2013

Dochter van
Roel Brans

&
Marloes van den Broek

Trots en blij verwelkomen wij
onze dochter

Zusje van
Mees

Roesmontstraat 5
5491 CC Sint-Oedenrode

Iedereen bedankt!
Het waren 17793 

fantastische dagen!
Mieke

De meeste woorden gaan als wind aan je 
voorbij.
Ze landen niet, ze zijn te licht, omdat ze 
wezenlijk niets–  zeggend zijn. Maar soms is 
er een woord dat genoeg gewicht hee�  om 
aan te komen; het raakt je binnenkant, zet je 
in beweging. 
Een zoveel–zeggend woord, dat het om een 
vertaling in daden vraagt.
     Kees Hermis

HorrenHorren
Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

Tot stand gekomen dankzij de goede werken van 
Ton van Sinten en zijn bouwteam samen met

Willem Riem installatietechniek
Mari van Rooij elektrotechniek

Gebr. Harks schilderwerken
Rootec data en telecom

Wij kunnen hen allemaal aanbevelen bij een 
ieder die wil gaan (ver)bouwen.

Pieter en Chrislaine van den Berk

Blij en gelukkig wonen 
wij in ons 

nieuwe huis, 
naar het mooie ontwerp  
van Sjef van Griensven

Geboren
21 februari 2013

Joep
Zoon van

Roel Kersten 
en 

Jolanda Wijnen
Broertje van Lenne en Tijs

Beatrixstraat 43  
5491 HN Sint-Oedenrode

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze dochter

NOA
25-2-2013

Linda en Mark van den Berg
zusje van Luna

Irisstraat 3
5492 JJ Sint-Oedenrode

(Schoonheidssalon First You)

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Es de daog gaon lenge, gî de weinter strenge
Als de dagen langer worden, wordt de winter strenger.
Uit bij wijze van spreuken van 

Cor & en Jos Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 Generatiekloof zichtbaar na
22e boeken- en platenbeurs 

Opa,
heb je nu eindelijk

wat te lezen
op de laptop gezet?

Jazeker!
Staan drie klassieke

boeken op nu!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Miranda van Kasteren

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wilco van Berkel, 

Heistraat 64
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Als de dag van gister
 
 

gister
herleeft in elke dag
met telkens de vraag
of ik ooit eens “morgen”
als zuiver beleven mag

iedere keer opnieuw
plak ik de verscheurde krant
om te zien of oud nieuws 
eens zal verjaren
 
of het verleden een keer verzandt
al was het maar dat zwarte inkt

in een grijze tint op zou klaren

als ik op mijn kussen
de ogen open
zoek ik als van zelve
naar de verdreven echo
van gister
 
 soms slaap ik door
 en verdampt de herinnering
 of is hoop sterker dan het vlees
 
 dan waan ik me even gelukkig
 als ik in de dichtbij zijnde verte 
 over deze ochtend lees

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Als je geen straf krijgt om iets wat je niet gedaan heb waarom 
krijg je dan wel straf als je je huiswerk niet gedaan hebt? 

                FEESTELIJKE 

    OPENING    
   VRIJDAG 1 MAART

KINDERSCHOENEN & KINDERKLEDING

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12 SINT-OEDENRODE

WWW.STAPPERZ.NL   &   WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL
HERTOG HENDRIKSTRAAT 12 SINT-OEDENRODE

WWW.STAPPERZ.NL   &   WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.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:  
Rob Dortmans

JOLANDA HELLINGS, SCHOOR 11
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Rooise Ondernemers

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

Zoek de volgende woorden:
switch, paperas, primera, muller, debeurs, brekelmans, 

verheijen, kluijtmans, rabobank, roxs, panencook, vanbeeck, 
winkelnamen, youfashion, winkelreus, kranstuin, smitswonen, 

 

Woordzoeker Rooise Ondernemers
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PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

1. U kunt zonder afspraak terecht 
2. We nemen graag de tijd voor het 
 beste montuur- en glasadvies
3. Nieuwste collecties leuke brillen   
 en zonnebrillen van Trendy tot Design
4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 
 onder één dak
5. Uitgebreide garantie en uitstekende service
6. In ons eigen atelier wordt uw bril met zorg gemaakt
7. Uitsluitend gediplomeerde medewerkers, modernste 
 optische apparatuur
8. Specialist in (multifocale) contactlenzen en nachtlenzen
9. StAr gecertifi ceerde Audicien
10. Recht op zorgvergoeding? Wij regelen het voor u!

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

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00

vrijdag 9.30 - 21.00
zaterdag 9.30 - 17.00

Wij bestaan 30 jaar! 

Dat willen wij graag met u vieren

4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 

Onze 
top 10

Loop bij ons binnen en ontvang 

een leuke of lekkere attentie

Open Dag in Best op 3 maart van 11 tot 16 uur

Body Result na tien jaar nog steeds revolutionair

Na een korte zoektocht stuitte As-
trid Hems iets meer dan tien jaar 
geleden op iets revolutionairs; de 
Vacustep en het eiwitdieet. As-
trid ging er mee aan de slag on-
der de naam Body Result. Ze bleek 
een vooruitziende blik te hebben, 
want Nederland is nog steeds in 
de ban van deze twee afslankme-
thodes. Deze maand bestaat haar 
zaak, met een vestiging in Best en 
sinds twee jaar in Sint-Oedenrode, 
tien jaar. Body Result is ouder en 
tevens veel wijzer geworden. Het 
beste advies over afslanken krijgt 
u van Astrid en haar team, maar 
ook voor bruinen, ontspannen en 
beauty moet u bij Body Result zijn.

12 jaar lang heeft Astrid haar eigen 
fitnesscentrum gerund. Daar vond 
ze de materie rondom afslanken 
altijd al reuze interessant. Vooral 
de uitdaging om mensen weer een 

gezonder leven te geven gaf haar 
voldoening. Mede daarom ging ze 
zich er extra in verdiepen en begon 
ze een afslankstudio: Body Result.  
Tien jaar geleden was afvallen ook 
al ‘in’, maar van een afslankstudio 
had nog niemand gehoord. Ieder-
een was toen aan het Montignac-
cen of andere huis-, tuin-, en- keu-
kendiëten aan het proberen. ‘Thuis 
diëten’ was het geloof. Met de 
komst van Body Result kwam daar 
in deze regio langzaam verandering 
in. Astrid betrok een pand in Best, 
maar dat werd al snel te klein. Een 
verhuizing was noodzakelijk. Haar 
formule trof duidelijk doel.

Astrid heeft er een duidelijke ver-
klaring voor. “Natuurlijk is gewicht 
verliezen niet altijd gemakkelijk. 
Daarom kiezen wij voor een per-
soonlijke aanpak die veel verder 
gaat dan alleen wegen en meten. 

Begeleiding is erg belangrijk, om-
dat we dan op tijd kunnen ingrij-
pen wanneer dit nodig mocht zijn. 
Bovendien kijken we wat u precies 
afvalt. Want het is belangrijk om 
spiermassa te behouden en vet af 
te vallen. En vooral staan wij men-
taal aan uw zijde met maar één 
doel voor ogen: U blijvend gelukkig 
maken met uw gewicht! Dat vind ik 
ook absoluut het mooiste aan mijn 
vak.”

Hoewel de vacustep en de eiwit-
diëten nog steeds populair en ef-
fectief zijn, biedt Body Result nog 
meer mogelijkheden om effectief 
en verantwoord kilo’s kwijt te ra-
ken. De VIP Line behandeling is 
er daar één van. Dit afslankappa-
raat kan plaatselijk vet en dus extra 
centimeters snel doen verdwijnen. 
Bovendien heeft het een verstevi-
gend en liftend effect. Ook de LIPO 
is populair. Dit apparaat, dat alleen 
in Sint-Oedenrode staat, verwijdert 
vet pijnloos en met blijvend resul-
taat. Het is liposuctie zonder opera-
tie. Daarnaast kunt u afslanken met 
Thermodermie en Better Belly. Stuk 
voor stuk zijn het goede afslankme-
thodes. Astrid en haar team advise-
ren u graag over wat het beste bij 
u past.

Op 3 maart aanstaande houdt 
Body Result een Open Dag (van 
11 tot 16 uur) in het filiaal in Best. 
Dit is speciaal om het 10-jarig jubi-
leum te vieren. Natuurlijk zijn daar 
geweldige acties aan gekoppeld, 
want het jarige Body Result trak-
teert u graag! 

Kijk eens op 
www.bodyresult.nl voor alle moge-
lijkheden en de adresgegevens.

advertorial

   Nu bij Amazing

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

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

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

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

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

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

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

THINK DOUBLE
KNALACTIE BIJ AMAZING

 De gehele maand maart

30% KORTING 
op al onze kleurbehandelingen

 
Laat u eens inspireren door onze creativiteit

 Wij helpen u graag

- Creative kleuring
- Uitgroei

- Folies
- Duo kleuring

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

Filiaalleidster Christine Verhoeven voor de studio aan het Mgr. Bekkersplein

Vervolg voorpagina

Opening Gouden Leeuw
Wie daar de moeite voor nam, zag 
dat De Vries vanaf carnaval dag en 
nacht heeft gewerkt. Het resultaat 
mag dan ook gezien worden.

De biertanks, die je normaal in de 
kelder verwacht, hangen in 'De 
Gouden Leeuw' aan het plafond. 
Dat geeft elke bezoeker het idee 
dat hij of zij in een oud brouwe-
rijcafé binnenloopt. Ook de ver-
lichting van de feestzaal achter 
het café is uniek. Rob kan de led-
verlichting aan het plafond in elke 
kleur van de regenboog verande-
ren. Zo krijgt elk feest de juiste tint.

Burgemeester Peter Maas noemde 
'De Gouden Leeuw' het visite-
kaartje van Sint-Oedenrode. Maar 
niet alleen onze burgervader was 
tevreden. Ook Wim van Rooij, 
die over menig historisch pand 
in Sint-Oedenrode kan vertellen, 
was tevreden. “Het is een prachtig 
pand. Er is bijna geen verschil met 
de oude voorgevel. Die grotere 
ramen zijn goed in harmonie met 
het pand, beter dan die te kleine 
ramen van na de verbouwing in 
1965”. Het lijkt er op dat na elf 
jaar wachten de rust weer is terug-
gekeerd op de Rooise Markt.
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Theaterkoor Rooi: PerMissie

De Drie Musketiers gaan voor grootste productie ooit

Theaterkoor Rooi staat vanaf 22 
mei zes keer op de planken met 
hun allernieuwste productie: Per-
Missie. De voorbereidingen zijn 
volop bezig. Er wordt gezongen, 
gemusiceerd, gediscussieerd, be-
wogen, gelachen en gerepeteerd. 
50 koorleden en 42 orkestle-
den gooien alles in de strijd om 
straks klaar te zijn voor de week 
van de waarheid. De drie mus-
ketiers; Mario Lamers (muzikaal 
leider, koordirigent  en bedenker), 
Maureen Mitzer (choreograaf en 
koorregisseur) en Joost Geevers 
(orkestdirigent) stomen hun men-
sen klaar. 

Het is de vierde keer dat de drie 
met elkaar een productie op touw 
zetten. Een paar maandjes na 
‘Droomhuis’, de vorige show, sta-
ken Maureen en Mario de koppen 
weer bij elkaar. Mario had een 
idee en toetste de haalbaarheid 
bij Maureen die meteen enthousi-
ast was. Mario: “Het is ons doel 
om altijd iets anders te bieden. 
Een productie die groter is dan al-
les wat plaatsvindt in Rooi. Groter 
hoeft niet per definitie, maar we 
gaan wel voor een enorm spek-
takelstuk.” Onder het genot van 
een goed glas wijn kwamen ze 

langzaam tot een grove schets. 
“We proberen in te spelen op de 
actualiteit”, vervolgt Maureen. 
“Er is veel te doen rondom spiri-
tualiteit en religie. Dat wilden we 
terug laten komen in de show.” In 
het stuk spelen diverse religieuze 
groepen een rol. Het geheel speelt 
zich af in een tot conferentieoord 
verbouwd klooster. De aanwezi-
gen komen bij elkaar om te pra-
ten over het voortbestaan van de 
wereld. Die zou volgens de Maya’s 
toch vergaan? Daar vindt ook het 
weerzien plaats van een moeder 
overste en een abt. Mario: “We 
willen daarnaast een boodschap 
overbrengen, een boodschap van 
positiviteit en vertrouwen. De 
naam PerMissie heeft dan ook een 
mooie dubbele betekenis. En laat 
een paar weken later aangekon-
digd worden dat  de musical Sister 
Act gaat uitkomen….Toeval? Of 
een vooruitziende blik?”

De plannen werden verder uitge-
werkt. Audities moesten uitwijzen 
wie de zes hoofdrollen mochten 
gaan vertolken. Behalve acteurs, 
meldden zich ook nieuwe muzi-
kanten aan. Het orkest wordt gro-
ter dan ooit. “We zijn straks met 
42 mensen. Dat dat nog kan in 

deze tijd?!” vraagt Joost zich te-
vreden af. “Overal zie je orkesten 
inslinken, maar hier hebben we 
geen probleem om mensen te vin-
den. We hebben goede strijkers 
en blazers. Een mooie uitdaging 
voor mij om met zoveel muzikan-
ten te werken.”

Maureen boetseert 
het geheel tot een 
gelijk bewegende 
massa. “Ik noem 
het geen dansen, 
maar bewegen.  
Toch is zingen en 
bewegen tegelijk 
niet voor iedereen 
even makkelijk. Ik 
pas het soms aan 
binnen de moge-
lijkheden die de 
zangers en zange-
ressen hebben. Als 
ze dan tegelijk be-
wegen is dat een 
prachtig gezicht.”

Zo gooien de drie 
artistiek leiders 
hun ingrediënten 
in een grote pot. 
Na goed mengen 
en met hier en 

daar toevoeging van wat krui-
den ontstaat er een bijzonder 
goedje. Mario: “Er is altijd wel 
een keer een dip, maar daar 
slepen we iedereen doorheen. 
Begin april komt alles bij el-
kaar. Dan repeteren we voor 
het eerst in kleding en decor. 
Daarna is het nog maar een 
paar weken. Het komt goed!” 
De kaartverkoop van PerMis-
sie start op 15 maart. 

Kijk op 
www.theaterkoorrooi.nl en 
facebook voor meer 
informatie.

Maureen boetseert 
het geheel tot een 
gelijk bewegende 
massa. “Ik noem 
het geen dansen, 
maar bewegen.  
Toch is zingen en 
bewegen tegelijk 
niet voor iedereen 
even makkelijk. Ik 
pas het soms aan 

lijkheden die de 

De Drie Musketiers gaan voor grootste productie ooit
daar toevoeging van wat krui-
den ontstaat er een bijzonder 
goedje. Mario: “Er is altijd wel 
een keer een dip, maar daar 
slepen we iedereen doorheen. 
Begin april komt alles bij el-
kaar. Dan repeteren we voor 
het eerst in kleding en decor. 
Daarna is het nog maar een 
paar weken. Het komt goed!” 
De kaartverkoop van PerMis-

Maureen Mitzer

Mario Lamers

Joost Geevers

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

 

 

10 JAAR BODY RESULT
         Dit moet gevierd worden!

OP ZONDAG 3 MAART OPEN DAG IN BEST 
tussen 11.00 en 16.00 uur

Programma:
- Ontvangst met glaasje champagne en gezonde magere hapjes.
- De eerste 75 bezoekers worden beloond met een goodiebag
-  Tussen 13.00 uur en 16.00 uur zal de plastisch chirurg aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden 

over de nieuw huidverjongingsmethode PRP 
-  Tussen 12.00 en 14.00 uur zal de eigenaar van de Endovelicus Clinic aanwezig zijn voor uitleg van een 

nieuw medisch dieet. Dit dieet is op uw persoon afgestemd d.m.v. onderzoek naar uw hormoonhuis-
houding e.a. (7/12 kilo afvallen per maand met normale voeding, dus geen maaltijdvervangers. Met 
blijvend resultaat).

-  Er wordt een metamorfose verloot onder de mensen die op 3 maart inschrijven voor o.a. een behande-
ling/dieet /PRP huidverjonging/zonnebank/Vacustep.

Super acties: (alleen geldig bij inschrijving open dag of week 10)

- Zonnebank       5x 15 minuten voor €25.- 
- Better Belly   12x voor €50,- ipv € 80,-
- Vacu Step      20x voor €150,-ipv €200,-
- Alle behandelingen oa Lipo, Vip Line, Elos,  voor de helft v/d prijs
- Startpakket eiwitdieet voor 10 dagen maaltijden 25% korting

WWW.BODYRESULT.NL

Bosseweg 7c
5682 BA Best

Tel: 0499 – 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
5491 EB Sint Oedenrode

Tel: 0413 – 87 00 48
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Groots Halfvasten Spektakel op 8, 9 en 10 maart

In het weekend van 8, 9 en 10 
maart a.s. organiseren Café Oud 
Rooi en CV ’t Skrothupke in Sint – 
Oedenrode een groots Halfvasten 
Spektakel.

Op vrijdag 8 maart zal het spek-
takel in Oud Rooi beginnen met 
een spetterende avond met als 
thema: One night in Mexico.  Op 

zaterdagavond 9 maart is er vanaf 
20.30 uur een grootse skrotavond 
met diverse artiesten zoals o.a. 
optredens van Berry Damen en 
Nieuw Talent van eigen bodem: 
Simone. 

Deze avond zal geopend worden 
door onze eigen Skrotkapel onder 
leiding van Jan van der Heijden. 

Diverse verrassingen passeren nog 
op deze avond. Op zondag 10 
maart is er op de markt vanaf 10 
uur een heuse Kofferbak Verkoop-
markt. Heeft U spullen die u kwijt 
wilt, dan kunt U zich hiervoor nog 
opgeven.

Kijk voor informatie op 
www.skrothupke.nl of stuur een 
e-mail naar: info@skrothupke.nl.
In Oud Rooi staat vanaf 11 uur 
een groots frushoppen gepland 
met de welbekende kapel:
Die Drei Dorfer Muzikanten. Deze 
kapel is bekend van optredens in 
binnen-en buitenland. Bij Frushop-
pen horen natuurlijk ook de eet-
standjes alla Duitse steil met soep, 
worst, saté ed.
Vanaf 13.00 uur is er een kapellen-
festival met verschillende kapellen 
van eigen bodem en van buitenaf 
zoals o.a. uit Dordrecht, Puiflijk 
en Son en Breugel. Entree: Gratis.    
Locatie: Café Oud Rooi aan de 
Markt. Kortom een waar spektakel 
dat U niet mag missen.
Houdt verdere informatie in de 
media in de gaten.

* Meer informatie en de actievoorwaarden zijn te vinden
op www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Spaarfeest voor alle kinderen van 
0 t/m 12 jaar!

Stort tussen 1 en 6 maart €10,-
op je rekening en ontvang een
cadeautje*!

Rab
o

Fee
stw

eek

Sch
ijnd

el

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

AANVULLING IN ONS 
ASSORTIMENT

PROTOOL, 
HET STOERE BROERTJE VAN FESTOOL

Demodag bij Foto de Vakman

Op zaterdag 9 maart zal vanaf 
half tien ‘s ochtends de Trans-
fershop bij Foto de Vakman aan 
het Kerkplein aanwezig zijn.  De 
Transfershop is een professioneel 

bedrijf voor het digitaliseren van 
oude films, dia’s en negatieven. Er 
zal worden gedemonstreerd hoe 
Super 8 films overgezet worden 
op DVD.
 
Super 8, videobanden zoals VHS, 
Video2000, Betamax, Hi8 en DV 
kunnen worden overgezet. Ook 
negatieven, dia’s en geluidsban-
den kunt u laten digitaliseren. 
De Transfershop zet uw dierba-
re herinneringen over op DVD, 
harde schijf of Blue-Ray en zorgt 
voor een geoptimaliseerd beeld 

of geluid.

Voor het gemak kunnen er bij 
Super 8 films titels of een (eigen) 
achtergrondmuziek toegevoegd 
worden. Tijdens deze dag ont-
vangt u 10% korting op uw be-
stelling. Profiteer hier van, want 
uw waardevolle momenten heeft 
u destijds niet opgenomen om in 
de kast te laten liggen.

Laat u verrassen en kom kijken op 
zaterdag 9 maart. De transfershop 
is aanwezig tot 16.00 uur.

advertorial

DeMooiRooiKrant
Omdat het anders kan...
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Outlet kinderkleding én sportartike-
len, topmerken, opheffingsuitverkoop, 
stuntprijzen!!
wo 12.00-17.00 en za 10.00-16.00, 
Nieuwe Erven 2 Liempde
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Gratis af te halen: harmonium, in 
redelijke staat.
tel.nr : 0619574517
--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier Nijnsel 
voor u op 8-9-13-15 en 16 maart.
Kaartjes: www.klavertjeviernijnsel.nl 
Tel: 473459 - 475396 Bakkerij Bekkers
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! 
Laat jezelf masseren zodat je meer 
energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Fijne Gastouder heeft nog plaats voor 
uw kindje, op ma di wo do
Silly Gastouder opvang
Antoinette v.d. Burgt
De Jongsingel 48
St. Oedenrode 0413-477481
--------------------------------------

Cursussen

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

Interieur

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
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------

Persoonlijke ontwikkeling

ThetaHealing: persoonlijk consult en 
cursussen, Kashmir yoga, Theta yoga, 
Zwangerschapsyoga, Kinderyoga, cur-
sussen hoog sensitieve en paranormale 
ontwikkeling. jolanda@light-sign.nl, 
www.light-sign.nl, 0413-490840
--------------------------------------

Hulpverlening

Over gewicht gesproken;
voor een goede lichamelijke en psychi-
sche conditie;
Burn-out - Depressie - Stress - Angst - 
Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode voor puppy- & gehoor-
zaamheidscursussen.
M: 06-27038463 / 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
U wilt toch ook het beste voor uw 
hond?
Bij ons kunt u terecht voor kwalitatief 
goed en goedkoop vers vlees voor 
hond of kat.
Verkrijgbaar in vele varianten.
Voor meer info, ophalen of bezorgen, 
www.versvleesvoorhond.nl
--------------------------------------

Gezocht

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

   
Wie kent deze dames en waar is de foto gemaakt?

We zijn benieuwd!
Weet u het? Geef het dan door via redactie@demooirooikrant.nl, bel 
naar 0413-479322 of loop eens binnen bij Heuvel 17. De koffie staat 
voor u klaar!

Historische beelden

Marktplein

Inhoud nieuwe afl evering 
Oog Op Rooi
Voor de derde aflevering in 2013 
van dit actuele praatprogramma 
zijn als gasten uitgenodigd: Jean-
ne Wijnakker coördinatrice van de 
VVV over recreatiemogelijkheden 
in Sint-Oedenrode. Alfred Kempe, 
o.a. over zijn column Polleke en 
de locale politieke situatie. Gerry 
Jochems, opbouwmedewerkster 
Welzijn De Meierij. Hoe kan aan 
de vraag naar vrijwilligers worden 
voldaan en zijn mantelzorgers ook 
vrijwilligers? Paul Merks, wed-
strijdsecretaris Basketbalvereni-
ging Rooi. Hoe run je in een klein 
dorp een succesvolle club? 

En verder …. Wordt aan de mensen 
op straat naar hun mening over vrij-
willigerswerk gevraagd. Opnieuw 
vertelt Willy Damen bijzonderheden 
over een bepaalde straat en kijken 
we naar mooie beelden van ons na-
tuurrijke dorp.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 2 maart 0.00 uur en 
elke 4 uur gedurende 1 week her-
haald.  (Uitzendtijden 0:00 – 04:00 – 
08:00 – 12:00 – 16:00 en 20:00 uur.)

Uitzendtijden Rondje Rooi wijzigen!
Vanaf vrijdag 1 maart wordt Rondje 
Rooi uitgezonden op de volgende 
tijden: 02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 
– 18:00 en 22:00 uur. 
Inhoud: - Culturele middag Oden-
dael in teken van carnaval - Jo Ver-
voort – van Erp met “De Rooijsche 
Courant” uit 1926 - Gevolgen om-
leiding verkeer door Olland - Terug-
blik carnaval 2013 (Struifconcert, 
Kinderoptocht, Krullenbollen in de 
tent, Zigeunerbruiloft en speciale 
middag voor mensen met beper-
king) - Nederlands Kampioenschap 
Driebanden voor de jeugd. De in-
houd van Rondje Rooi wordt elke 2 
weken vernieuwd.

Winterbeelden
Tot en met 1 maart 15:00 uur wordt 
op elk oneven uur een korte filmim-
pressie met winterbeelden uitge-
zonden

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

3 maart vlooienmarkt
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7 Eindhoven
90 kramen bomvol!
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------
CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 1e za-
terdag van de maand graag bij u opha-
len. Even een telefoontje naar 0413-
472654 en het wordt opgehaald.
Uiteraard geen grote meubels en geen 
witgoed.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Toneelvereniging Klavertje Vier Nijnsel 
voor u op 8-9-13-15 en 16 maart.
Kaartjes: www.klavertjeviernijnsel.nl 
Tel: 473459 - 475396 Bakkerij Bekkers
--------------------------------------
Weet u dat voor uw melk en kaas het 
Amazonewoud wordt gekapt? Zie: 
www.milieudefensie.nl/earthalarm128 
N.A. Denker.
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?” 
www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------

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

Sint-Oedenrode

 COUNTRY STORE

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 www.verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

 e38,50 per lesuur
Nieuwe aanmeldingen 
V.W.rijbewijs GRATIS
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

WINTERACTIE - WINTERACTIE
Bescherm nu de lak van uw auto! 

20% KORTING OP EEN 
COMPLETE POETSBEURT

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a 

(Bedrijventerrein Nijnsel)
0413-476198 / 06-20308105

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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DeMooiRooiKrant een beetje vreemd, maar leest wel lekker
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Sfeervolle poëzie avond met swingende Braziliaanse 
muziek

Buiten was het bar koud en bin-
nen in de grote zaal van Mari-
endael heerste een aangename 
warme Braziliaanse atmosfeer. 
Het leek wel of je op het strand 
van Copacabana liep met een 
Cuba Libre in je hand. In het ‘oor-
tje’ hoorde je de gedichten van de 
Rooise dichter Julius Dreyfsandt 
zu Schlamm.

In het kader van ‘de week van 
Poëzie en Muziek’ had de bi-
bliotheek deze avond georga-
niseerd en had  de dichter Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm en het 
gelegenheidstrio Paul Smits,  Anjo 
en Gerard Brohm uitgenodigd 
voor deze happening. Paul, Anjo 
en Gerard brachten het publiek in 
Zuid-Amerikaanse sferen met hun 
swingende muziek. Maar af en toe 
hoorde de zaal ook Brabantse mu-

ziek en tekst van Paul Smits, trom-
pet en zang. Ook brachten zij een 

aantal eigen liedjes en natuurlijk 
veel Braziliaanse muziek met zang 
in het Portugees, wat zeer goed 
gezongen werd door Anjo. Ook 
vormde muziek de achtergrond 
van de kleurrijke gedichten van 
onze Rooise stadsdichter. 
Het publiek hoorde een aantal ge-
dichten uit zijn bundel, die hij op 
meesterlijke wijze bracht. Onder 
andere ”achter haar vlakke hand“,  
“Ïk leefde” en ook in zijn eigen 
gedichtentaal (Ogmienegotteke).

Het culturele smulfeest duurde 
ongeveer tot 22.00 uur en werd 
ook twee keer onderbroken voor 
een mooie powerpointpresentatie 
van Julius. Een Portugees gedicht 
werd voorgedragen door Christina 
van de bibliotheek. Het was een 
prima idee geweest van de biblio-
theek en het zou nog eens her-
haald kunnen worden maar dan 
het liefst in de zomer.

Aftellen naar de opening

www.fitland.nl/schijndel
www.facebook.com/fitlandschijndel

WORKSHOPS INFOWEEK: 

Indoor Cycling  Body Scan 

Pilates   Aquajoggen 

Body Pump  Aqua Zumba

Body Attack   Aquarobic  

Avantilaan 1

Schijndel

T (073) 549 23 37

E schijndel@� tland.nl

Fitland Schijndel, zwembad 
de Molen Hey en Metnetwerk

Neem een kijkje in ons 
zwembad & sportcentrum!

INFOWEEK 
Maandag 4 t/m zondag 10 maart

Nu al lid 
worden?
Informeer naar 

de pré-sale actie!

Persoonlijke aanmelding op 
Zwijsen en Fioretti
Voor leerlingen van groep 8 én hun 
ouders/verzorgers is de overgang van 
het basisonderwijs naar het voort-
gezet onderwijs een flinke stap. Het 
Zwijsen College en het Fioretti Col-
lege vinden het belangrijk om al bij 
de aanmelding persoonlijk kennis te 
maken met de nieuwe leerling en zijn 
of haar ouders/verzorgers. Zij nodi-
gen u van harte uit op 11, 12 of 13 
maart om uw kind persoonlijk in te 
schrijven.

Leerlingen verlaten hun vertrouwde 
schoolomgeving en komen in een 
compleet nieuwe dynamiek terecht. 
Beide scholen bieden brugklassers en 
hun ouders/verzorgers daarbij de no-

dige begeleiding en ondersteuning. 
Dat begint al bij de aanmelding van 
het kind als nieuwe leerling.
Op maandag 11 maart en dinsdag 12 
maart kunnen nieuwe leerlingen en 
hun ouders/verzorgers terecht tussen 
19.00 en 21.00 uur. Op woensdag 13 
maart kan dat tussen 16.00 en 17.00 
uur. Voor het Zwijsen College (havo-
mavo, havo, atheneum en gymna-
sium) aan het Prins Willem Alexander 
Sportpark 15 in Veghel en voor het 
Fioretti College (mavo, vmbo en prak-
tijkonderwijs) aan de Muntelaar 4 in 
Veghel. Op www.fioretticollege.nl en 
www.zwijsencollege.nl vindt u infor-
matie over de formulieren en gegevens 
die meegebracht dienen te worden.

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

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Nieuwe voorjaarscollectie 
is binnenBOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 

0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL
WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

kinderkleding van 0 t/m 14 jaar
!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Oproep deelname Kroonappel
Het college van B&W roept alle maat-
schappelijke organisaties in de gemeen-
te op hun initiatief of organisatie aan te 
melden voor “de Kroonappels”.
Deze prijs van het Oranje Fonds wordt 
vanwege de troonwisseling dit jaar naast 
de “Appeltjes van Oranje” uitgereikt. De 
drie beste sociale initiatieven van Ne-
derland maken kans op de bijhorende 
vijftigduizend euro. Opgeven voor de 
prijs kan in de categorieën jeugd, buurt 
en helpende hand (omzien naar elkaar):

Buurt, dorp of wijk
Organisaties die iets bijzonders beteke-
nen voor de buurt, wijk of dorp. Die een 
veelheid aan activiteiten hebben, die 
bijzondere mensen verbinden, die al ja-
ren het kloppend hart zijn.

Jeugd
Organisaties die jongeren meer of bete-
re kansen bieden. Die zich inzetten voor 
hun ontwikkeling. Voor hun opvang. 

Voor hun ontwikkeling. En voor hun kan-
sen in de maatschappij.

Helpende hand
Organisaties waarbij “elkaar helpen” 
centraal staat. Waarbij vrijwilligers zich 
inzetten voor mensen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken, tijdelijk of 
langdurig. Of naar initiatieven waarbij 
mensen zich collectief hard maken voor 
elkaar.

Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 8 
maart en kan op www.kroonappels.nl
De drie winnaars krijgen het predicaat 
“Oranje Fonds Kroonappel” en ontvangen 
naast het geld ook een bronzen beeld. Dit 
beeld wordt in mei uitgereikt door koning 
Willem-Alexander en koningin Máxima.
Zit u bij een maatschappelijke organi-
satie, meldt u dan snel aan. Kent u een 
initiatief dat in aanmerking komt voor 
een “Kroonappeltje”? Wijs hen dan op 
de actie.

Startersleningen: ondersteuning voor starters bij 
aankoop eerste woning
De gemeente heeft de startersregeling 
weer opengesteld. Doel is starters te 
ondersteunen bij de aankoop van hun 
eerste woning en zo de doorstroming op 
de Rooise woningmarkt te stimuleren. 
Juist nu kan de starterslening een extra 
steuntje in de rug zijn om tóch een wo-
ning te kunnen kopen!  

Hoe werkt dat nu; een starterslening?
De starterslening is voor mensen tot 36 
jaar, die nog geen eigen koopwoning 
hebben (gehad). Zij moeten voldoen aan 
één van de eisen van binding aan Sint-
Oedenrode:
minimaal 3 jaar in Sint-Oedenrode wonen;
minimaal 5 jaar aaneensluitend in Sint-
Oedenrode hebben gewoond en niet 

langer dan 10 jaar geleden vertrokken 
zijn. 
Bij een meerpersoonshuishouden moet 
één van de partners op het moment van 
de aanvraag aan de eisen voldoen. Maar 
de eis van het nog geen eigenaar zijn 
(geweest) van een koopwoning geldt 
voor beide partners. 

Voor de folder, het aanvraagformulier en 
andere informatie over de starterslening 
kunt u terecht bij de gemeente, team 
Ruimtelijke Ordening via telefoonnum-
mer 0413-481911. Voor meer informa-
tie kunt u ook terecht op 
www.sint-oedenrode.nl,>informatie>
inwoners>wonen>startersleningen.

Openbare raadsvergadering
De vergadering van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode op 28 februari a.s. vervalt.

Verbranden van snoeihout
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft bepaald dat gedurende 
de maand maart in het buitengebied 
snoeihout mag worden verbrand. Op de 
zondagen in deze periode mag niet ge-
stookt worden. 

Algemene ontheffing
Het college heeft voor de genoemde 
stookperiode een algemene onthef-
fing vastgesteld. Deze ontheffing ligt 
ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 
12.30 uur in het gemeentehuis aan het 
Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode.

Geen individuele ontheffing nodig
In maart is het dus mogelijk om snoei-

hout te verbranden, zonder dat u eerst 
naar het gemeentehuis moet voor een 
ontheffing. Dit betekent ook dat er geen 
legeskosten verschuldigd zijn. 
U hoeft het stoken niet van tevoren te 
melden bij de brandweer, politie of ge-
meente. 
Voor het verbranden van snoeihout in 
de stookmaand gelden de voorwaarden 
zoals die verbonden zijn aan de algeme-
ne ontheffing. Op de naleving van deze 
voorwaarden zal worden gecontroleerd 
door gemeente en politie. 

Kijk voor de voorwaarden op 
www.sint-oedenrode.nl en zoek op 
trefwoord <vuur stoken>

WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke 
belastingen 2013
Eind februari 2013 ontvangt u de WOZ-
beschikking en/of aanslag gemeente-
lijke belastingen 2013. Dit jaar ontvangt 
u de aanslag afvalstoffenheffing 2012 
(variabel deel) later, namelijk met dagte-
kening 30 april 2013.
Team Belastingen wil u zo goed mogelijk 
van dienst zijn bij het beantwoorden van 
uw vraag en het geven van een toelich-
ting.

Algemene informatie
Algemene informatie over de WOZ-be-
schikking en/of aanslag gemeentelijke 
belastingen 2013 vindt u in de bijslui-
ter bij de aanslag of op onze de website 
www.sint-oedenrode.nl. 

Heeft u na het lezen van de algemene 
informatie toch nog een vraag? 
Neem dan tussen 9.00 en 16.00 uur tele-
fonisch contact op met team Belastingen, 
telefoonnummer 0413-481241 of mail uw 
vraag naar belastingen@sint-oedenrode.nl. 
Sinds 1 januari 2012 werkt de gemeente 
Sint-Oedenrode op het gebied van be-
lastingen samen in een samenwerkings-
verband met Sint-Michielsgestel en Haa-
ren. Er wijzigt voor u als burger niets.
In de eerste weken nadat de WOZ-be-
schikking en/of aanslag gemeentelijke 
belastingen zijn verstuurd, kan het zijn 
dat de medewerkers telefonisch bezet 
zijn in verband met de drukte. Probeert 
u het dan op een later tijdstip nog eens 
of stuur een e-mail naar bovenstaand e-
mailadres. 

Wilt u een afspraak maken?
Vanaf 1 januari 2013 werken wij op 
afspraak. De afspraken zijn op het ge-
meentehuis. Voor het maken van een af-
spraak kunt u bellen naar 0413-481241 
of stuurt u een e-mail naar belastin-
gen@sint-oedenrode.nl. Vermeld daar-
bij het onderwerp, uw BSN en uw tele-
foonnummer. 

Wilt u uw taxatieverslag raadplegen of 
bezwaar maken? 
Ga dan naar de digitale belastingbalie 

op de website www.sint-oedenrode.nl 
waar u met uw DigiD in kan loggen. U 
kunt uw taxatieverslag raadplegen en 
bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. 
Ook de taxatieverslagen en WOZ-waar-
den van voorgaande jaren kunt u hier 
raadplegen. 
Ook kunt u het taxatieverslag of de WOZ-
waarde schriftelijk of per e-mail opvra-
gen (belastingen@sint-oedenrode.nl). 
Vermeld daarbij uw naam, adres en BSN. 
Bezwaar maken kan ook door een brief 
te sturen. De adresgegevens staan ver-
meld op de WOZ-beschikking en/of aan-
slag gemeentelijke belastingen.

Digitale belastingbalie 
De Digitale belastingbalie is een digitaal 
belastingloket van de gemeente Sint-
Oedenrode waar u kunt inloggen met uw 
DigiD. U bevindt zich in een beveiligde 
omgeving waar alleen uw eigen gege-
vens te zien zijn. Uw kunt naast het ma-
ken van bezwaar en het bekijken van uw 
taxatieverslag o.a. ook uw rekeningnum-
mer wijzigen of een machtiging voor de 
automatsiche incasso afgeven.
Nog geen DigiD? Ga dan naar 
www.digid.nl/aanvragen. DigiD geeft 
aan dat de doorlooptijd van de aanvraag 
ongeveer vijf werkdagen is.

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Naar het gemeentehuis?
Vanaf 1 januari 2013

Maak via www.sint-oedenrode 
of via 0413 48 19 11 een afspraak

U spreekt meteen 
de juiste medewerker

Wij helpen u op de 
afgesproken tijd

Of u nu komt voor het aanvragen van een 
rijbewijs of paspoort, meer informatie wilt 

over een vergunning of een vraag heeft voor 
ondersteuning of voor huishoudelijke hulp. 

Waarvoor u ook naar het gemeentehuis gaat, 
u heeft altijd een afspraak nodig.

Inzameling oud papier

Zaterdag 2 maart
-  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van  

  9.00 tot 12.00 uur;
-  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

-  Buurtvereniging Heikant, container aan 

de Gerbrandystraat of Dreesstraat tus-
sen 9.00 en 13.00 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens  de win-
tertijd van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
-  Donkerbruine leren portemonnee met 

inhoud
-  Zwarte jas merk Chive met autosleutel 

Renault
- Witte leren portemonnee met pasjes

- Blauw met groene pet
-  Donkerbruine leren damesportemonnee  
  
  Gevonden voorwerpen
- Sleutels van Opel

Vanaf 1 januari werken wij op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 

0413 481911 kunt u een afspraak maken

Mieke Berkvens

Elkaar in je waarde laten
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Vergadering Monumentencommissie

Op dinsdag 5 maart 2013 vindt er een 
openbare vergadering van de Monu-
mentencommissie plaats in het ge-
meentehuis van Sint-Oedenrode. De 

vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Bekendmaking ingekomen aanvragen (eve-
nementen)vergunningen en verleende 
vergunningen, ontheffingen en te treffen 
verkeersmaatregelen op grond van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) voor 
de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 19 februari tot en met 25 
februari 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
-  Van Zorgcentrum Odendael voor het  hou-

den van besloten circus voorstellingen 

voor bewoners van Odendael op het eve-
nemententerrein in sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode op 22 mei 2013.

-  Van de Klassieke Landbouw Werktuigen-
vereniging voor het houden van een Plat-
telandsfestival aan de Vresselseweg 33 te 
Sint-Oedenrode voor de komende 5 jaren 
in de maand juli.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
-  Aan RKSV Rhode voor het houden van een 

kamp voor de E-pupillen op het voetbal-

terrein van RKSV Rhode, Dommelpark 3 te 
Sint-Oedenrode van 31 mei tot en met 2 
juni 2013.

-  Aan CV het Skrothupke voor het houden 
van een vlooienmarkt op het parkeerter-
rein van Ahrend te Sint-Oedenrode voor de 
komende 5 jaren in de maand september.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding meerjarenvergunning
-  Van CV de Heikneuters voor het houden 

van een vlooienmarkt in de Beckert te Nijn-
sel op 24 maart 2013.

Evenementen

637 overtreders van de 
maximumsnelheid op de A50

Ook in 2013 blijven 
de lokale en landelijke 
politie met regelmaat 
op de A50 controle-
ren op de maximum-
snelheid van 120 km/ 

uur, maar ook op gedragingen, die 
ongevalgevaar verhogen. Het stuk 
van de A50, waarop gecontroleerd 
wordt, wordt op termijn verbreed 
van Uden/ Veghel naar Knooppunt 
Paalgraven tot aan Ekkersrijt.

Sinds 15 november 2011 vinden op 
de snelweg A50 extra snelheidscon-
troles plaats. Team Verkeershandha-
ving en de teams Uden en Veghel 
van de Politie Brabant-Noord heb-
ben daarin samen opgetrokken met 
de Verkeerspolitie van het KLPD, 
unit Wolfheze. Bij deze controles 
werden radar, laser en de videosur-
veillanceauto ingezet.

In de avonduren van donderdag 21 

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

In financieel gunstige tijden is dat 
niet zo’n groot probleem, maar ie-

dereen weet dat de rijksoverheid 
drastisch bezuinigt en dat dit ook de 
gemeenten in Nederland treft.
Onze gemeente moet hierdoor ruim 
€ 1.000.000 bezuinigen over het jaar 
2013. De gemeenteraad heeft hier-
mee ingestemd en het college heeft 
bezuinigingsvoorstellen aan de raad 
voorgelegd. De meeste voorstellen 
zijn door de raad geaccepteerd.

Het college heeft de raad voorge-
steld om € 100.000 te bezuinigen op 
het accommodatiebeleid, door o.a. 
verkoop van scoutinggebouw,  Sint 
Martinushuis en Paulusgasthuisjes. 
Toen dat voorstel via de pers naar 
buiten kwam, ontstond er beroering 
in ons dorp. Al snel was er een Werk-
groep Behoud Sint Martinushuis die 
actie ging voeren onder de bevol-
king. De Werkgroep maakte duidelijk 
dat het vertrek van de bibliotheek uit 
het Sint Martinushuis de doodsteek 
voor een levendig centrum zou zijn. 
Het Sint Martinushuis is een echte 

publiekstrekker voor het centrum 
met zo’n 90.000 bezoekers per jaar. 
Naast de bibliotheek zijn er ook de 
Wereldwinkel en de Heemkunde-
kring gevestigd en is er ook een lees-
ruimte, waar veel mensen gebruik 
van maken. Bovendien – en dat is 
voor BVT ROOI een heel belangrijk 
aspect – zijn het vooral de ouderen 
die in het centrum wonen, die  hun 
vaste en relatief makkelijk bereikbare 
plekje zouden gaan missen. Mariën-
dael is voor de meesten van hen een 
brug te ver.

Tijdens de raadsvergadering van jl. 
november was een voorstel aan de 
orde, dat inhield dat de bibliotheek 
(en de andere organisaties) uit het 
Sint Martinushuis weg zouden moe-
ten. Gelukkig werd dit voorstel voor-
lopig weggestemd; het college moet 
nu met een nieuw voorstel komen 
voor verkoop of (commerciële) ver-
huur van een aantal panden. 
BVT Rooi blijft tegen verkoop en 

commerciële verhuur van o.a. Sint 
Martinushuis en Paulusgasthuisjes. 
Wij verwijten het college dat zij niet 
van begin af aan met de huurders en 
andere belanghebbenden aan tafel is 
gaan zitten. De werkgroep Behoud 
Sint Martinushuis heeft alles in het 
werk gesteld – en nog steeds – om 
tot een redelijke en aanvaardbare op-
lossing te komen. Door in een vroeg-
tijdig stadium met o.a. de werkgroep 
Behoud Sint Martinushuis aan tafel 
te gaan zitten had het college laten 
blijken daadwerkelijk serieus werk te 
willen maken van burgerparticipatie. 
Zoals de zaken nu gelopen zijn blijft 
burgerparticipatie in Rooi een papie-
ren tijger.
BVT ROOI wil dat burgers in voor 
hen belangrijke zaken een belang-
rijke stem krijgen en dat het college 
hiermee rekening houdt. 

Tilly van den Tillaar      
Frans van den Boomen

BVT ROOI en het Accommodatiebeleid van 
de gemeente

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Stok ongen. ---- 05-02-2013 Kappen 1 boom
Lieshoutsedijk 10 5491 SN 11-02-2013 Renoveren 2 bijgebouwen
Ollandseweg 119/119 a 5491 XA 06-02-2013 Kappen 1 boom
Kerkplein 47 a 5492 AN 13-02-2013 Kappen enkele bomen
Vresselseweg ongen. ---- 20-02-2013 Plaatsen elementen Natuurpoort
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Componistenlaan 47 5491 LB 20-02-2013 Bouwen tuinhuis met overkapping
Bremhorst 2a 5491 LR 14-02-2013 Kappen 2 eiken
Vresselseweg 32 5491 PD 21-02-2013 Plaatsen 3 lichtmasten
Rooise Heide 3 5492 TG 25-02-2013 Uitbreiden rundvee- en varkensbedrijf
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Heikampenweg 11 5491 TP Uitbreiding woonhuis
Spierkesweg 22 5491 RJ Uitbreiden van varkenshouderij, act. milieu en 
  aanhaking handelen in beschermd natuurgebied.
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
28 februari 2013 ter inzage. 

Ontwerpbesluit milieuvergunning
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Spierkesweg 9a 5491RJ Revisievergunning (art. 8.4 lid 1 Wet milieubeheer)  
  voor veranderen van varkenshouderij en oprichten  
  van nieuwe stallen.
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
28 februari 2013 ter inzage.

Wildbeheereenheid Midden Brabant 

Samenwerkingsverband van jachthouders in de gemeenten Sint-Oedenrode en Best  en in gedeelten van de gemeenten Schijndel, 
Veghel, Lieshout, Son, Oirschot, Boxtel en Eindhoven.

Grote schoonmaakdag in Sint-Oedenrode, …… wie helpt?

Het begint bijna traditie te worden, de (na-
tionale) schoonmaakdag in maart. Wat ooit 
is begonnen als een ludieke actie van de 
KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagersver-
eniging), is uitgegroeid tot een niet meer 
weg te denken activiteit. Het doel van deze 
dag is burgers nog meer bewust te maken 
dat het afval in een afvalbak hoort. Gelukkig 
vinden we elkaar en slaan we de handen in-
een onder het motto: “Vele handen maken 
licht werk”. Afgelopen jaar werd door liefst 
150 deelnemers (waarvan 77 kinderen) 
1660 kg vuil verzameld!

Het is niet alleen het oog wat daarmee ge-
diend is, ook voor de planten- en dierenwe-
reld is de aanwezigheid van “ons afval” een 
ongezonde en ongewenste situatie.
Binnen de gemeente Sint-Oedenrode is met 
name de WBE (Wildbeheereenheid) Midden 
Brabant al jaren actief met het inzamelen 
van zwerfvuil. Mede op initiatief van de ge-
meente Sint-Oedenrode is de actie de afge-
lopen jaren breder opgezet. 

Een belangrijke bijdrage is geleverd door 
uitzendbureau Progress dat het afgelopen 
jaar met bijna 50 vrijwilligers aanwezig was!

Zaterdag 9 maart 2013 is het weer zover. 
Tijd om de handen enkele uren uit de mou-
wen te steken!
De opzet is in grote lijnen het zelfde als vo-
rig jaar, alleen de verzamelplaats is gewij-
zigd:

-  verzamelen bij de gemeentewerf aan de 
Eerschotse straat om 09.15 uur

- opening door Wethouder René Dekkers
- uitleg/toelichting/groepsindeling
-   uitreiking van hulpmiddelen, hesjes, 

zwerfvuilprikkers, handschoenen en vuil-
niszakken

- start opruimactie om 09.30
- afsluiting om ca 12.00 uur in de gemeen-
tewerf aan de Eerschotse straat.

De leden van de WBE zorgen ook dit jaar 
voor een aantal auto’s met aanhanger.

In overleg met de gemeente staan op en-
kele plaatsen containers. De leden van de 
WBE brengen hierin het afval.
Jong en oud kunnen een steentje bijdragen. 
Gezellig en actief 2,5 uur in de buitenlucht! 
Wij rekenen op veel aanmeldingen, zodat 
we met z’n allen na afloop opgeruimd kun-
nen terugblikken op een geslaagde actie!

Aanmelden?
Dat kan, maar is niet noodzakelijk!
Als u (of iemand van uw vereniging of or-
ganisatie) zich aanmeldt voor donderdag 
7 maart bent u zeker van een plaats in het 
“team”. Er zullen geen reserveringskosten 
worden doorbelast. Deelnemers zijn verze-
kerd van een plaatsje op de 1e rang!

Waar? Bij ondergetekende!
Wil van der Linden
Kastanjestraat 17
5492 EZ Sint-Oedenrode
tel: 06-45757453
mail: w.vanderlinden7@chello.nl

februari 2013 hield de politie op-
nieuw een controle. Er werden to-
taal 4857 passerende voertuigen op 
snelheid gecontroleerd, waarvan 637 
bestuurders te hard reden en werden 
bekeurd. De hoogst gemeten snel-
heid was 193 km/uur. In totaal wer-
den zestien bestuurders, die gecorri-
geerd harder dan 150 km/uur reden, 
direct staande gehouden. Zij kregen 
een proces-verbaal uitgereikt. Van 
twee automobilisten is het rijbewijs 
ingevorderd. Eén automobilist werd 
aangehouden voor openstaande 
boetes ter waarde van € 275,-.

Het aantal verkeersincidenten op 
de A50 t.h.v. gemeenten Landerd, 
Uden, Veghel en Sint Oedenrode - 
variërend van materiële schade tot 
ongeval met zwaar lichamelijk let-
sel of de dood tot gevolg - is, waar-
schijnlijk mede door de gehouden 
controles, afgenomen. Uit de ge-
houden controles en meetresulta-
ten van de wegbeheerder blijkt dat 
nog steeds 10 tot 15 procent van de 
weggebruikers de maximumsnelheid 
overtreedt. Wel kan gesteld worden 
dat het percentage snelheidsovertre-
dingen is aan het dalen ten opzicht 
van de periode voor het project.

Landelijke schoonmaakdag  2012, foto Jan Ebbenn
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Het overkomt iedereen: het maken van een 
studiekeuze. Dat kiezen is makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Er zijn in Nederland tal-
loze opleidingen en hogere scholen waar-
door het alsmaar moeilijker wordt om een 
goede keuze te maken. Daarom hebben we 
een paar handige tips voor je.

*Ga voor jezelf na wat je belangrijk vindt in 
een studie. Wil je bijvoorbeeld op kamers of 
weet je al een beetje het interessegebied? 
Maak een lijstje en weeg de voor- en nade-
len tegen elkaar af. 

*Kijk ook eens naar je interesses op school; 
in welke vakken blink je uit en in welke juist 
niet? Grote kans dat je eerder iets met taal 
gaat doen wanneer je een dikke voldoende 
staat voor Nederlands.

*Vervolgens kun je een gratis digitale in-
teressetest maken. Kijk daarna goed naar 
de uitslag, sla die op en ga op zoek naar 
de studiekeuzes die voor je aangegeven 
staan. 

*Je moet er even de tijd voor nemen, 
maar een open dag bezoeken is leerzaam 
en superleuk. Hier krijg je de kans om stu-
denten en leerkrachten aan te spreken die 
je een hoop over de studie en de sfeer 
kunnen vertellen. Let er op, het hoeft nog 

niks definitiefs te zijn, je bent er tenslotte 
om je te oriënteren.

*Maak tijdens een voorlichtingsuur noti-
ties. Neem dus altijd pen en papier mee, 
want net als ieder ander mens kun je niet 
alles onthouden wat er in een presentatie 
gezegd wordt.
 
*Het beste medicijn is een meeloopdag, 
dat zullen de meeste studenten je dan 
ook aanraden tijdens een bezoekje aan de 
school. Tijdens zo’n meeloopdag zit je in 
de lessen, pauzes en leer je de school pas 
écht goed kennen. 

*Durf je niet zomaar op een student af 
te stappen? Je kunt altijd via social media 
oude bekenden aanspreken die al een op-
leiding volgen. Ken je bijvoorbeeld de gro-
te zus van je beste vriendin of een persoon 
die je wel op Facebook hebt maar nooit 
spreekt? Vraag maar raak zou ik zeggen.

*Kom je er echt niet uit en ben je de wan-
hoop nabij? Wist je dat er ook een decaan 
op jouw school zit? Die weet alles van 
opleidingen en studiekeuzes. Maak een 
afspraak en wie weet kunnen zij een uit-
komst voor je bieden. 
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In de maand februari krijgen de meiden van de 
Meidenplaza (jongerenwerk Welzijn De Meie-
rij) de gelegenheid om eenmalig een redactie 
te vormen voor de jongerenpagina van De-
MooiRooiKrant. De Meidenplaza is gevestigd 
in Cultureel Educatief Centrum Mariendael.

Deze meiden (allemaal in de leeftijd van 11 
en 12 jaar) hebben twee groepen gevormd 
en gekozen voor snipper interviewtjes, een 
doorschrijfverhaal (ieder noemt na elkaar een 
zin en samen vormt dat een stuk) Natuur-
lijk geven zij ook graag het programma van 
maart mee, zodat meer meiden kennis kun-
nen maken met het meidenwerk.

Doorschrijfverhaal
Er was in Sint-Oedenrode eens een Meiden-
plaza en daar  gebeurde grappige en leuke 
dingen. Zoals poolen en darten, nagels lak-
ken en koken. Het is altijd grappig en gezellig, 
we maken veel lol. We doen heel veel leuke 
dingen. Zoals danslessen nemen in de Vriend-
schap in Boskant, beenwarmers versieren en 
beugelen bij de Beugelvereniging  in Olland. 
We giechelen om meidenbladen en plakken 
posters op de muur. We krijgen voorlichting in 
een quiz. We hebben leuke meidenwerkers en 
die willen we graag bedanken.

Snipper-interviews
Lotte van Uittert, medewerkster  Mariëndael
Hoe lang werk jij al bij Mariendael?
“Ik werk hier nu ongeveer 3 jaar.”
Wat vind je van Mariëndael?
“Het is hier erg leuk. Ik heb erg verschillend 
werk. Ik vind de  binnenkant van Mariendael 
heel mooi en verrassend!”

Monique Stegenga, 
jongerenwerkster Welzijn De Meierij
Hoe lang werk jij al bij het Jongerenwerk in 
Sint-Oedenrode?
“Alweer bijna 9 jaar.”
Wat vind je van Mariëndael?
“Ik vind het leuk in Mariendael.  Er is kunst 
en daar houd ik van. Ook hoor je veel mu-
ziek.  En de mensen die hier werken zijn ge-
zellig en aardig.”
Ben jij altijd al jongerenwerkster geweest?
“Nee, ik heb ook gewerkt bij de kaasboer, een 
krantenwijk gehad, prei gestoken bij een boer  
en in een feestwinkel gewerkt.” 

Een muziekdocent van MIK Kunsteducatie
Mogen wij u wat vragen?
“Maar natuurlijk mogen jullie dat.”
Kent u de Meidenplaza?
“Daar heb ik weleens van gehoord ja. Daar 

zijn jullie toch ook van?”
Ja, dat zijn wij. Wat vindt  u van de Meiden-
plaza?
“Ik vind het hartstikke mooi dat het er is. 
Samen echte meidendingen doen, en dingen 
leren. Is dit voor de krant?”
Ja, voor DeMooiRooiKrant. Bedankt voor het 
interview!

Maandprogramma 
Meidenplaza Maart
Omdat het soms heel druk kan worden, is het 
fijn als je je voor deze activiteiten opgeeft. 
Dat is fijn voor de voorbereidingen van de 
meidenwerkers. Opgeven kan via jongeren-
werk@welzijndemeierij.nl
6 maart:   Voorlichting: Opkomen voor jezelf 
en omgaan met anderen. We gaan toneel 
spelen en testjes maken!
13 maart: cakepops maken, cakebolletjes op 
een stokje!
20 maart: Fotoshoot!
27 maart: Knutselen: Paaseieren versieren

Maatschappelijkestage
Welzijn De Meierij biedt jongeren uit Sint-
Oedenrode de kans om de maatschappelijke 
stage uit te voeren bij onder andere het mei-
denwerk. Een maatschappelijke stage wordt 
georganiseerd vanuit het middelbaar onder-
wijs en laat jongeren kennis maken met de we-
reld van het vrijwilligerswerk. Op dit moment 
voeren Linn Strijbosch en Sherine Yousef hun 
maatschappelijke stage uit bij het meiden-
werk. Jaarstagiaire Daimy van Zutphen volgt 
de opleiding Sociaal Cultureel Werk aan het 
ROC in Eindhoven en begeleidt hen in de ta-
ken die komen kijken bij meidenwerk De Mei-
denplaza.
Linn Strijbosch en Sherine Yousef:  “We lo-
pen sinds kort stage bij de Meidenplaza. In 
totaal  30 uur. We zitten beiden op 
het Elde College in Schijndel, in 
het 2e en in het 4e jaar. De 
Meidenplaza is een leuke 
stageplek met veel ver-
schillende activiteiten. 
De meiden zingen en 
dansen veel en er is al-
tijd een gezellige sfeer. 
Ook zijn ze creatief en 
sportief bezig, van been-
warmers versieren tot beuge-
len. Kortom, het is een gewel-
dige stageplek!”

De meiden redactie: Fleur, 
Deveny, Sanne, Isa, Kim, 
Kyara, Anouk, Linn en Jaimy.

Meidenplaza schrijft….

Studiekeuze maken? Makkelijker gezegd 
dan gedaan!

DeMooiRooiKrant heeft ons als Centrum 
voor Jeugd en Gezin gevraagd een maan-
delijkse bijdrage te leveren aan de jonge-
renpagina. Uiteraard werken we daar graag 
aan mee. Maar omdat we beseffen dat niet 
iedereen meteen weet wat het Centrum voor 
Jeugd en Gezin inhoudt zullen we ons in deze 
eerste bijdrage eerst voorstellen:

CJGgeeftantwoord – wie zijn wij??
CJGgeeftantwoord is dé vraagbaak voor kin-
deren en jongeren (0-23 jaar) en ouders. Bij 
het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) wer-
ken deskundige medewerkers die met je mee-
denken. Wij vinden geen enkele vraag raar. 
Je gaat altijd naar buiten met een antwoord. 
Samen zoeken we naar oplossingen waarmee 
jij weer verder kunt. Onze hulp is gratis.

Voorbeeldvragen waarmee je bij het CJG te-
recht kunt:
•   Hoeveel zakgeld is normaal voor mij?
•   Is het slecht om iedere week te blowen?
•   Ik kan niet opschieten met de nieuwe vrien-
     din van mijn vader. Wat moet ik doen?
•   Ik heb onbeschermde seks gehad. Wat nu?
•   Mijn broertje wordt gepest. Hoe kan ik 
     hem helpen?
•   Wat gebeurt er als ik een xtc-pil slik?

Wie krijg je te spreken?
Onze deskundigen luisteren goed naar wat er 
precies speelt en adviseren je daarna vanuit 
hun kennis en ervaring. In CJGgeeftantwoord 
werken mensen van Stichting MEE, GGD Hart 
voor Brabant (0-19) en de instelling voor 
maatschappelijk werk DommelRegio, samen. 
Daarnaast houden we nauw contact met bij-
voorbeeld jongerenwerk Salus.

Hoe vind je CJGgeeftantwoord?
Je kunt ons op verschillende manieren be-
reiken. Via het gratis telefoonnummer 0800 
- 254 00 00, via de website, of door vrijblij-
vend binnen te lopen bij het CJG-inlooppunt. 
In Sint-Oedenrode zitten we in Odendael 1 
en zijn we geopend op maandag van 9.00 – 
12.00 (Esther Flos) en donderdag van 14.00 
– 16.00 (Tineke Stolk). 
 Aan jou de keuze. De hulp is in ieder geval 
gratis en je blijft anoniem. Je kunt je ook op-
geven voor de nieuwsbrief: 0800-2540000 of 
info@cjggeeftantwoord.nl of ons volgen op 
twitter: @CJG_antwoordt 
Je vindt CJGgeeftantwoord ook op school, de 
sportclub of bij het jongerenwerk. De CJG-
professionals vinden het belangrijk om goed 
bereikbaar te zijn voor jongere. Zo kan ieder-
een zijn of haar vraag stellen. Waarmee kun-
nen we jou helpen?
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Als Karel ook maar één minuut-
je tijd heeft voor iemand, dan 
maakt hij een praatje. Hij kletst 
dan honderduit. Het enthousi-
asme spat er vanaf bij de boom-
lange Nijnselnaar, die werkzaam 
als civiel technisch medewerker 
van de gemeente. Voor veel 
mensen is dit herkenbaar. Je 
zou totaal niet zeggen dat Karel 
vroeger stotterde. Nu zo welbe-
spraakt, maar vroeger kwamen 
de woorden heel anders uit zijn 
mond. ‘Hallo, ik ben K-K-K-K-
Karel A-a-a-rts en ik zit op de 
D-d-dommelrodeschool.’ Ka-
rel worstelde zich al stotterend 

door zijn jonge jaren. Hij is 
er gelukkig nooit mee ge-
pest. Fortuinlijk voor hem 
zat hij op een zeer toleran-
te Dommelrodeschool.

“Het was zo’n geweldige 
school. Ik heb er nooit last 
van gehad dat ik stotter-
de”, zegt Karel. “Iedereen 
nam elkaar zoals hij was. 
Die was zo, de ander zo. 
Het maakte echt niet uit. 
Als ik voor moest lezen en 
het duurde een eeuwig-
heid voor ik een zin tot 
een einde bracht, hoorde 
je niemand. Iedereen liet 
elkaar in de waarde. Dat 
past goed bij mij, want zo 
zit ik zelf ook in elkaar.” 
Karel stotterde, maar dat 
hoorde er een klein beetje 
bij op de Dommelrode-
school. Tijdens de musical 
van groep 8 werd Karel 

gebombardeerd tot cameraman. 
Hij moest één zin zeggen, maar 
nog moest hij spieken. Het brief-
je had hij op zijn camera gelegd, 
zodat hij het zo voor kon lezen. 
Er werd smakelijk om gelachen.

Karel beleefde een onbezorgde 
jeugd op de basisschool. Natuur-
lijk zijn er ook bij Karel enkele 
herinneringen blijven hangen. 
Karel: “Ik weet nog dat onze 
school meedeed aan ‘Stuif ’s 
in’ van Ria Bremer. We hadden 
een heel groot Paard van Troje 
gemaakt. Dat kwam op tv. Een 
paar leerlingen mochten naar 

de studio en wij zaten op school 
voor de tv om ze aan te moedi-
gen.” Een leraar die Karel zich 
nog goed kan herinneren is Jac-
ques Werners. “Een bijzondere 
man”, glimlacht hij. “Daar was 
iets mee. Aan zijn slippers kon 
je zien in wat voor bui hij was. 
Als hij zijn zwarte aan had, was 
hij goed gehumeurd, maar als 
hij zijn bruine aan had kon je 
maar beter opletten. Dan was hij 
met het verkeerde been uit bed 
gestapt. Er gebeurde van alles 
op school, maar het mooie was 
dat we als klas elkaar altijd be-
schermden.”

Zoals iedereen had ook Karel een 
beste vriend. Dat was Maarten 
van ’t Hof. Nog steeds zien ze 
elkaar met regelmaat. Maarten 
is al een paar keer mee geweest 
naar het tweede thuis van zijn 
maat: Amerika. In oktober 1985 
trok Karel als 22-jarige student 
naar New York. Daar ging hij 
stage lopen in de groenvoorzie-
ning. “Ik zou er voor een jaar 
naar toe gaan, maar het werden 
er uiteindelijk vier. Het was er 
één groot feest. Alles kon toen 
in die tijd. Het hele weekend op 
zee vissen en rondscheuren met 
de jetski. De mensen daar zijn 
geweldig. Ze hebben totaal geen 

vooroordelen. Ze lieten me er in 
mijn waarde.” Een interessante 
gelijkenis met de lagere school 
van Karel. Hij voelt zich dus op 
zijn best in een respectvolle om-
geving. Toch kwam Karel weer 
terug, maar waarom? “Als mijn 
toenmalige baas mijn salaris had 
verhoogd naar het niveau waar 

ik om vroeg, dan zat ik waar-
schijnlijk nog steeds daar. Na 
veel plussen en minnen besloot 
ik om terug te gaan.” Eén á twee 
keer per jaar gaat Karel op visite 
bij zijn vrienden in ‘the States’. In 
korte tijd bouwde hij een bijzon-
dere band met hen op en omdat 
het land hem blijft boeien, maakt 
hij dus nog regelmatig de over-
steek. 

Karel zat in de klas met Rom-
bout van Rooij, Jacqueline van 
der Heijden, Dorien Raaijmakers, 
Moniek Hendriks, Huub van 
de Korst, Antoinette Gruiters, 
Bart Pultergunne, Leon Jeuken, 

Maarten van ’t Hof, Rene 
Gevers, Sjannie Persoons, An-
nelies van de Sande, Petra van 
de Vleuten, Adje Opheij, Mo-
niek Lathouwers, Catrien Bre-
kelmans, Christel Gevers, Peter 
van Diest, Chrisje van de Velden, 
Connie Snep, Geert Boley, Eddie 
van de Wijst, Fred van de Laar, 
Jeanine Gevers, Berdien van 
de Biggelaar, Irma van Uffelen, 
Hans Schiffers, Francien Mark-
graaff, Marjan Baak, Miranda 
van den Hoge, Gert van der He-
ijden, Karel van Acht en Jan Hein 
van den Broek.

Het 50-jarigen comité stelde zich vorige maand in deze krant aan u voor. De komende maanden 
gaan we toewerken naar de grote reünie in september. Dat doen we op een ludieke manier. Enkele 
Abrahams en Sarah’s blikken terug op hun schooltijd op één van de Rooise basisscholen. In de eerste 
aflevering Karel Aarts. Bekend in heel Sint-Oedenrode door zijn werkzaamheden bij de gemeente. 

Dierbare herinneringen aan Dommelrodeschool 
en Amerika

Als Karel ook maar één minuut-

door zijn jonge jaren. Hij is 
er gelukkig nooit mee ge-
pest. Fortuinlijk voor hem 
zat hij op een zeer toleran-
te Dommelrodeschool.

“Het was zo’n geweldige 
school. Ik heb er nooit last 
van gehad dat ik stotter-
de”, zegt Karel. “Iedereen 
nam elkaar zoals hij was. 
Die was zo, de ander zo. 
Het maakte echt niet uit. 
Als ik voor moest lezen en 
het duurde een eeuwig-
heid voor ik een zin tot 
een einde bracht, hoorde 
je niemand. Iedereen liet 
elkaar in de waarde. Dat 
past goed bij mij, want zo 
zit ik zelf ook in elkaar.” 

hoorde er een klein beetje 
bij op de Dommelrode-

gebombardeerd tot cameraman. 

vooroordelen. Ze lieten me er in 

“ER GEBEURDE VAN ALLES OP SCHOOL, 
MAAR HET MOOIE WAS DAT WE ALS 

KLAS ELKAAR ALTIJD BESCHERMDEN.”

50-jarigen Reunie: 14 september 2013

Karel midden in New York aan het werk.

Basisschool: Karel in zijn 

glansrol als cameraman tijdens 

de musical op school.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

SCOTT 29ER ASPECT
Scott 29er Mountainbike:
Volledig Shimano 3x9 versnellingen, 
incl. Shimano hydro disc remmen.
Lock out voorvork
Licht Scott frame: super rijprestaties!
 
Rijklaar afgeleverd incl Shimano SPD 

pedalen: € 599.-
(uiteraard incl. a� everbeurt en servicebeurt)
 

UNION PAIKIKALA:
 
Stevige transport/moeder� ets met 
dubbele standaard, balhoofd blokkage en 
3 versnellingen.
Voorzien van voordrager, LED verlichting, 
stalen spatborden en comfort cruiser zadel.

Prijs: € 499.-

RIJ HET VOORJAAR TEGEMOET!

Brabantband 
vraagt vrijwilligers

Showkorps Brabantband is op zoek 
naar 2 vrijwilligers voor haar bestuur: 
een voorzitter en een secretaris. 

De Brabantband is al sinds 1948 hét 
showkorps van Sint-Oedenrode en 
vooral bekend door muzikale mede-
werking aan diverse evenementen. 
De Brabantband oefent in de grote 
zaal van Mariëndael. Binnenlopen en 
de repetities bekijken kan altijd: alle 
even weken oefent de Brabantband 
op maandagavond vanaf 20:00 uur. 
De Brabantband streeft naar ver-
jonging van hun Showkorps met de 
jeugdgroep Jong Brabant. Dit geldt 
ook voor het bestuur. Met ingang 
van volgende maand is de Brabant-
band op zoek naar een nieuwe voor-
zitter en secretaris.    
Wilt u zich aanmelden of meer in-
formatie, neem contact op met het 
vrijwilligerssteunpunt: 
Gerry Jochems, 073-5441400, 
steunpunt.vsp@welzijndemeierij.nl

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Mooi in de regio
Fietsclub zoekt leden
Fiets- trimclub “Ons Klubke” 
zoekt leden. Door omstandighe-
den is het leden aantal de laatste 
jaren teruggelopen en zijn we op 
zoek naar een zestal nieuwe leden. 

Wie zijn wij en wat doen we?
 WTC “Ons Klubke” is een Wie-
ler Toer Club welke is opgericht in 
1996 en bestaat uit 8 leden in de 
leeftijd van 45 tot 60 jaar en af-
komstig uit Schijndel, Boxtel en 
Sint Oedenrode.
 In het seizoen van begin maart tot 
eind oktober worden op woens-
dag avond en zondag morgen trai-
ningsritten gereden door ons Bra-
bantse land. Er zijn zes geplande 
routes en bij toerbeurt kiest elke 
coureur een van deze routes, hier-
door ontstaat een goede variatie in 
de tochten. 

De afstanden variëren van 45 tot 
80 km waarbij extra aandacht om 
de snelheid van maximaal 30 km 
per uur aan te houden. De trai-
ningsritten starten op woensdag 
om 18:30 en op zondagmorgen 
om 09.30 uur. Buiten deze ritten 
wordt verder deelgenomen aan 
een aantal klassiekers waaronder 
de Klaver van Brabant en de Oran-
je tocht. Bij alle tochten geldt het 
motto, Samen uit samen thuis.
 
Spreekt dit je wel aan en wil je een 
paar uur per week sportief bezig 
zijn neem dan contact op 
met “Ons Klubke”: 
H. Russens tel. 073 5498760 / 
06 52080354 
of J. Jans 073 5474466 / 
06 52092885. 

Jubileumboek Fanfare Concordia
Fanfare Concordia Liempde be-
staat in 2014 maar liefst 140 jaar 
! En dat zal uitgebreid worden 
gevierd met allerlei activiteiten 
in het jubileumjaar. Maar de ver-
eniging is ook van plan een ju-
bileumboek uit te geven, waarin 
een beeld wordt gegeven van de 
muziekvereniging midden in de 
gemeenschap van Liempde. Het 
wordt een boek dat niet alleen 
voor de leden interessant zal zijn, 
maar voor iedereen die geïnteres-
seerd is in het Liempdse maat-
schappelijke en culturele leven 
van weleer.

Iedereen die in Liempde woont 
heeft wel eens te maken met Fan-

fare Concordia, al was het alleen 
al doordat men de fanfare ziet 
optreden bij de intocht van Sinter-
klaas, het inhalen van de wandel-
driedaagse of doordat men wakker 
wordt van het dauwtrappen op 30 
april. Iedereen wordt opgeroepen 
om herinneringen (in beeld en 
tekst) in te sturen naar de schrij-
ver van het jubileumboek, Marcel 
Baijens. Heeft u bijvoorbeeld ooit 
foto's van optredens gemaakt, dan 
ontvangen wij die graag. Maar ook 
verhalen zijn welkom. “We wil-
len herinneringen vastleggen die 
mensen hebben aan de Liempdse 
fanfare of aan allerlei gebeurtenis-
sen waarbij de fanfare betrokken 
was. We zoeken interessante ver-

halen, mooie en grappige anek-
dotes, foto’s en andere dingen 
die kunnen bijdragen aan de vol-
ledigheid en aantrekkelijkheid van 
het boek.” Foto’s, verhaaltjes of 
gewoon suggesties en tips, verge-
zeld van naam, (e-mail)adres en 
telefoonnummer kunnen worden 
opgestuurd naar het e-mail adres 
van de redactie: boekconcordia@
gmail.com of per post naar: Kerk-
straat 16, 5298 CM in Liempde.
Al het materiaal wordt, wanneer 
daar door u om wordt gevraagd, 
na uitgave van het boek geretour-
neerd. Foto’s bij voorkeur digitaal 
per e-mail of als originele afdruk 
toezenden zodat deze kunnen 
worden gescand.

Handbalvereniging HCB'92 zoekt 
nieuwe leden
Handbalvereniging HCB'92 uit Box-
tel heeft versterking nodig! De ver-
eniging bestaat momenteel uit twee 
damesteams, twee jeugdteams en 
een recreantenteam, maar kan heel 
goed nieuwe leden gebruiken voor 
de damesteams. HCB'92 zoekt da-
mes vanaf een jaar of 18 die graag 
op zondag een handbalwedstrijd 
spelen en daarnaast wekelijks wil-
len en kunnen meetrainen.

Handbalervaring is fijn, maar zeker 
niet verplicht! De training vindt ie-
dere donderdagavond plaats van 
19.30 tot 21.00 uur in sporthal De 
Braken in Boxtel. Geïnteresseerd? 
Je kunt altijd een paar keer gratis 
mee komen trainen om te kijken of 

het iets voor je is. Kijk voor meer 
informatie op www.hcb92.nl of 
mail naar hcb92@handbal.nl.

Toneelgroep Boerenmoes: ‘Gewoon te Gek’
Lisette, Femmie, Isar en Bram, vier 
ex-psychiatrische patiënten, wo-
nen in Huize van Speykstraat. De 
sociotherapeute, Toos moet hun 
helpen hun plaatsje in de "nor-
male" maatschappij heroveren. 
Helaas doet Toos vaak te goed 
haar best. Lisette wil kunstenares 
worden en Femmie blijft geobse-
deerd door zelfmoord. Isar is een 
cynicus met een scherpe tong en 
Bram raakt  regelmatig in een 
"dip" omdat zijn biologische tuin 
de meest bizarre en onherkenbare 
dingen voortbrengt. 

De bewoners lijken nog niet echt 
op "normale" mensen. De wet-
houder die verantwoordelijk is 
voor de subsidie van huize van 
Speykstraat komt dus maar een 

keer poolshoogte nemen, het ziet 
er naar uit dat de geldkraan wordt 
dichtgedraaid en de bewoners  
terug naar de inrichting moeten. 
Toos geeft duidelijke instructies 
hoe de bewoners zich moeten ge-
dragen als de wethouder komt, 
maar deze betutteling schiet hun 
in het verkeerde keelgat. Ze be-
sluiten om zowel Toos als de wet-
houder duidelijk te maken dat zij 
best hun eigen boontjes kunnen 
doppen. Op eigen "gekke" wijze 
bezorgen ze hun gasten een zeer 
bijzondere avond. Hierbij krij-
gen zij onverwacht hulp van hun 
nieuwe buren; de buurman blijkt 
een "talentvol” goochelaar en de 
buurvrouw tracht op deze avond 
wat plastic bakjes aan de man te 
brengen. Zeer bekwaam blijven de 

ex gekken de baas en regelen de 
zaakjes met durf en een beetje be-
drog. Al met al; uitdagend toneel 
met moderne thema's en een ge-
zond portie humor.

Wat blijkt? ‘Gek zijn’ is nogal een 
rekbaar begrip. Wat is normaal 
en wat niet? En nog belangrijker: 
wie is normaal en wie niet. Weet 
u het? Kom dan zeker kijken. ‘Ge-
woon te gek’ is een heerlijk stuk 
met ijzersterke humor en een dui-
delijke boodschap.

‘Gewoon te Gek’ is op 15, 16, 22 
& 23 maart om 20.15 uur te zien in 
het Vestzaktheater in Son en Breu-
gel. Kaarten zijn te koop via het 
Vestzaktheater en bij Rieky Dort-
mans, tel. (06) 17 01 14 76.

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

PERMANENT
VERLAAGD!

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

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

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

Ehrmann desserts
vanille traum
bakje 125 gram

Holland matzes
pak 100 gram

Almhof zuivel
kwark citroen
beker 500 gram

Bolletje knackebrod
sesam
pak 240 gram

Almhof yoghurt
roeryoghurt marcacuja 
perzik
beker 500 gram

St. Dalfour zwarte 
kersen
pot 284 gram

Melkunie 
citroen vla
pak 500 ml

Bonne Maman 
confiture viervruchten
pot 370 gram

Dr.Oetker vanille vla
met chocola   
multipack 500 gram

Hero jam delight
aardbeien 
pot 295 gram

Campina Goedemorgen
perzik/abrikoos
pak 500 ml

Frutesse stroop maas-
trichter appelstroop
pot 450 gram

Campina fruitmelk
banaan
pak 1000 ml

De Ruyter 
gestampte muisjes           
pak 230 gram

Friesche Vlag Breaker
perzik
pakje 200 gram

Duo Penotti
hazelnootpasta
pot 400 gram

Actimel drink
aardbei
multipack 400 gram

Lays 
superchips naturel            
zak 200 gram

Den Eelder melk
boeren karnemelk
pak 1000 ml

Lays sensation red 
sweet paprika
zak 150 gram

Always maandverband
ultra night
pak 12 stuks

Nestlé Kitkat
mini’s
zak 250 gram

Bullit 
blik 500 ml

Nestlé Rolo
multipack 5 stuks

Bullit blik
blik 250 ml

Lonka soft nougat 
hazelnoten/melk
blister 200 gram

Sourcy vitamine water
vit water mango/guave
fles 500 ml

Dove shower
deeply nourishing
flacon 500 ml

Becel boter
light
kuipje 250 gram

Prodent tandpasta
spongebob mega 
mindy junior
tube 75 ml

Cereal sapvasten
sapvasten
fles 750 ml

Andrelon shampoo
perfecte krul
flacon 300 ml

Cereal speculaas met 
amandel
speculaas met amandel
pak 113 gram

Taft mouse
ultra fixing us
bus 200 ml

Zonnatura thee
knappertjes kaneel
zakje 10 gram

Andrelon haarverzor-
ging mousse krul
flacon 200 ml

Campbell’s aardappel 
anders ham/kaas
pot 390 ml

Axe shower
cool metal
flacon 250 ml

Bonduelle groenten
spinazie gehakt
blikje 195 gram

Dove deorol
deoroller original
roller 50 ml

Hak groenten
gesneden bonen
pot 670 gram

Healthy People
vruchtendrank 
granaatappel/framboos
pak 1000 ml

Patak´s naanbrood 
knoflook
zak 280 gram

Coolbest sappen
vitaday original
pak 1000 ml

Schapendonk
mini worstenbroodjes
pak 240 gram

Boursin cuisine
bakje 200 ml

Minus L houdbare 
halfvolle melk lactose 
vrij
pak 1000 gram
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PERMANENT
VERLAAGD!

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

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

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 februari t/m zondag 3 maart 2013. week 9

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

+

COMBINATIE

5.99
Queens tilapiafilet + 
Knorr wereldgerecht 
ovengebakken tandoori 
tilapiafilet
zak 600 gram + pak 231 gram
elders 8.18

Noord 
Hollandsche kaas
romig jong, jong belegen of belegen
stuk 500 gram vers verpakt

Noord 

Bolletje 
boeren beschuit
rol 10 stuks

Holland matzes
pak 100 gram

Bolletje knackebrod
sesam
pak 240 gram

St. Dalfour zwarte 
kersen

Hollandsche kaas

bij aankoop van een 
stuk naar keuze, 
1 gratis pakje 

Noord Hollandsche 
gesneden jonge 
kaas 200 gram

gratis

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

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Kennisdag bij Thermae Son groot succes

Op 24 februari jl. heeft bij Thermae 
Son een educatieve Kennisdag voor 
jong en oud Thermae Son plaatsge-
vonden. Bezoekers kregen de gele-
genheid een kijkje achter de scher-
men te nemen en kennis te maken 
met diverse faciliteiten, producten 
en diensten. Thermae Son heeft de 

dag als succesvol ervaren en zal 
voor 10 maart a.s. de deuren openen 
voor een tweede gratis te bezoeken 
educatieve Kennisdag. 

“In diverse groepjes hebben we op 
de eerste Kennisdag in veel bezoe-
kers mogen ontvangen voor een 
rondleiding met gevarieerd pro-
gramma. Alle afdelingen opende hun 
deuren en achter de scherm mochten 
gasten ook een kijkje nemen, zoals in 
de machinekamers. Bij de schoon-
heidssalons maakte bezoekers kennis 
met onder andere de diverse soor-
ten lichaamspakkingen door middel 
van geur en aanraking. Bij de mas-
seur werden diverse massagetech-
nieken besproken en in de keuken 
konden bezoekers een culinair hapje 
proeven. De zintuigen prikkelen! 
De saunapresentatie verzorgd door 
sauna-expert Erik Bierenbroodspot, 
een bezoek bij de specialisten van de 
medische afdeling en het winnen van 
leuke prijzen maakte de dag voor 
vele bezoekers compleet.” aldus lei-
dinggevende Aniek van Santvoort 
“We hebben erg leuke reacties van 

bezoekers mogen ontvangen. Bezoe-
kers die niet wisten dat het complex 
zo groot was of die het leuk vonden 
meer te weten te zijn gekomen over 
een stuk techniek in een saunabe-
drijf, maar ook een leuk stel van rond 
de 75 jaar, waarvan we de reactie 
“je bent nooit te oud om nog iets te 
leren” kregen. Hartstikke leuk! Ook 
de medewerkers hebben de dag als 
plezierig ervaren en als team kijken 
wij uit naar de tweede succesvolle 
Kennisdag op 10 maart.” vertelt Van 
Santvoort enthousiast

Inschrijven
Voor meer informatie over de tweede 
Kennisdag kunt u kijken op de web-
site www.thermaeson.nl. Inschrijven 
voor de Kennisdag op 10 maart a.s. 
in mogelijk via info@thermaeson.
nl of telefonisch via 0499-476383. 
Bezoekers zijn welkom van 11.00 - 
16.00 uur voor een rondleiding. De 
dag is gratis te bezoeken en bij ver-
trek ontvangen bezoekers een gratis 
goodie bag. Wellness & Healthresort 
Thermae Son is gelegen aan de Ther-
maelaan 2 te Son en Breugel. 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Kijk op www.rabobank.nl/stos voor meer informatie.
Volg ons op Twitter @RaboSTOS

Rabobank. Een bank met ideeën.

Laat op 2 maart tussen 10 en 13 uur uw
kunst, antiek en curiosa taxeren.

Tussen 
Prul & Pronkstuk

Speciaal voor dit evenement openen wij eenmalig

ons kantoor in Schijndel op zaterdag 2 maart van

10.00 tot 13.00 uur. Geïnteresseerden kunnen deze

ochtend binnenlopen om hun kunst, antiek en

curiosa  door een ervaren taxateur te laten taxeren

(indicatie van de waarde). 

Rab
o

Fee
stw

eek

Sch
ijnd

el

Jongeren ontwer-
pen eigen kleding 
bij MiK-Pieter 
Brueghel

Je eigen kleding maken is super-
cool. Als jonge fashionista steel 
je na zes lessen met je eigen ont-
werp de show en is jouw creatie 
hipper dan ‘haute couture’.

Tijdens de workshop leer je model-
tekenen: menselijke figuren teke-
nen en illustreren met verf, pastel, 
viltstift of papier. Ook maak je een 
‘sfeerbord' met foto's uit tijdschrif-
ten en van internet, waarop je mo-
detrends die jij leuk vindt, weer-
geeft in een kleur of op thema 
(reizen, muziek, kunst etc.). 
Daarna ga je echt je eigen kleding-
stuk ontwerpen! Je maakt een pa-
troon, naait het in elkaar, werkt het 
netjes af en gaat het tenslotte he-
lemaal ‘opleuken’ in je eigen stijl.
Voor wie: Jongeren van 12 tot 18 
jaar. Aanvangsdatum: Zaterdag 2 
maart 2013
Duur: 6 bijeenkomsten van 2 uur. 
Tijd:10.00-12.00 uur
Prijs: vraag ernaar via 0413-
365675. Docenten: Anita Eijger-
mans en Marian Veuskens

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-47810/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

 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

50 jaar kinderkoor Sint-Maarten

Volgend jaar bestaat kinderkoor 
Sint-Maarten 50 jaar. Het kinder-
koor is verbonden aan de Marti-
nusparochie en zingt ongeveer 
zes keer per jaar tijdens thema-
diensten in de kerk (Kerst, Pasen, 
Communie). Daarnaast hebben 
zij in de afgelopen jaren  mee-
gewerkt aan allerlei projecten in 
Sint-Oedenrode. (themaconcerten 
harmonie Nijnsel, kinderkoren-
concert, en vele musicals)

Volgend jaar wordt een feestjaar 
met verschillende leuke activitei-
ten. De kinderen gaan op kamp en 
starten binnenkort met de voorbe-

reidingen van hun nieuwste musi-
cal. Vorig jaar stonden de kinderen 
nog op de planken met hun eigen 
geschreven musical 1+1=2. Deze 
keer is gekozen voor de musi-
cal  “Goudkust”. Het verhaal van 
mensen uit een achterbuurtje die 
een grote geldprijs winnen en ver-
volgens met z’n allen naar Spanje 
vertrekken voor de cursus “hoe 
wordt ik gelukkig met mijn geld?” 
Een hilarisch verhaal met veel hu-
mor en nog meer muziek!!

Nieuwe leden
Vind jij het misschien leuk om te 
zingen, te acteren en of te dan-

sen? Meld je dan nu aan om mee 
te doen met “Goudkust” Het kin-
derkoor bestaat op dit moment uit 
22 kinderen, voornamelijk uit de 
groepen 4, 5, 6 en 7. Jongens zijn 
van harte welkom!!
Contributie bedraagt slechts 15 
euro per jaar! De kinderen repete-
ren iedere week van 19.00 uur tot 
19.45 uur in de bovenzaal van “De 
Beurs”. 

Wil je meedoen?
Neem dan contact op met Thea 
van der Schoot. Het mailadres is 
h.schoot2@chello.nl

Omroep Brabant maakt portret van 
Fons van Boxmeer

Afgelopen vrijdag was Omroep Brabant op bezoek bij 
Fons van Boxmeer om hem te portretteren voor het 
programma ‘Onder Ons’. Maandagavond en dinsdag 
overdag werd het programma uitgezonden. Fons ver-
telde over hoe hij de winkel is begonnen en hoe het is 
uitgegroeid tot het gezellige familiebedrijf wat het nu is. 
Ieder familielid dat meehelpt in de slijterij kwam aan het 
woord. Natuurlijk met Fons als rode draad.

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

lid van:

uw skikleding weer als 
NIEUW! 

met persoonlijke aandacht 
en deskundig advies

www.facebook.com/demooirooikrant
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Een bevalling met naweeën

Toneelvereniging 'Klavertje Vier' uit 
Nijnsel brengt dit jaar 'Een beval-
ling met naweeën' op de planken. 
Vrijdag 8 maart is de Nijnselse 
première van dit blijspel van Piet 
Kuyper. Zaterdag 9, woensdag 13, 
vrijdag 15 en zaterdag 16 maart zijn 
er ook nog uitvoeringen. Net als 
voorgaande jaren hoopt de toneel-
vereniging de zaal weer vijf keer uit 
te verkopen.

DeMooiRooiKrant is te gast bij de 
repetitie van de Nijnselse toneelver-
eniging. Het is de eerste repetitie in 
het nieuwe decor. De decorcommis-
sie bouwde dat speciaal voor 'Een 
bevalling met naweeën' in de schuur 
van John Kerkhof. Voor de meeste 
spelers is het de eerste keer dat zij 
het decor zien. De complimenten 
voor John en zijn medebouwers zijn 
terecht.

Meer mensen dan alleen toneelspe-
lers
Er komt nogal wat kijken om een to-
neelstuk op te voeren. Betsy Verha-
gen en Betsie School doen een po-
ging om alle mensen te noemen die 
bij 'Klavertje Vier' zijn betrokken. 

Toneelspelers, decorbouwers, gri-
meurs, kassières, mensen voor ge-
luid, licht, kleding, PR en natuurlijk 
de sponsorcommissie. Dankzij spon-
soren kan 'Klavertje Vier' de entree 
laag houden. “Alleen bij een lage 
entreeprijs is een avondje toneel 
ook voor een gezin betaalbaar”, 
zegt Leon van Aalst, die intussen is 
aangeschoven.

Om in maart op te kunnen treden, 
begint 'Klavertje Vier' in september 
al met repeteren. Iedere maandag 
komen de spelers bij elkaar. Aan-
vankelijk spelen ze nog met de tekst 
in de handen. Maar zo zeggen Bet-
sie en Betsy, “in december moet je je 
tekst wel kennen”. 

Er zijn drie spelers, die in april alweer 
aan de slag gaan. Dat zijn de leden 
van de leescommissie. Zij lezen in 
het voorjaar en de zomer verschil-
lende toneelstukken. Daarna doen 
zij een voorstel aan de regisseur. Die 
kiest dan het stuk dat 'Klavertje Vier' 
het komende jaar gaat opvoeren.

Geen souffleur
'Klavertje Vier' speelt altijd zonder 

souffleur. Toch is er altijd wel een 
moment dat iemand zijn tekst kwijt 
is. Dan moeten de anderen daar op 
inspelen. Tot nu toe is dat altijd ge-
lukt. Al moest wel een keer iemand 
van achter de coulissen het toneel 
op om de tekst 'aan te geven'. Want 
zo zegt Betsy, “achter de schermen 
leest iedereen de tekst mee, want 
het is wel de bedoeling dat je weer 
op tijd op het toneel staat”. 

Tipje van de sluier
Over het toneelstuk dat 'Klavertje 
Vier' gaat opvoeren mogen we al-
vast een tipje van de sluier optillen.

Paul en Ria runnen café 'De Ballen' 
en hebben het de hele dag druk, 
druk, druk. Er komen veel mensen 
over de vloer en 's avonds snakt het 
tweetal naar rust. Sluitingstijd bete-
kent nog niet automatisch rust voor 
het tweetal. Zeker niet als er tijdens 
slecht weer een aantal ongelukken 
voor het café gebeurt. Door het 
noodweer kunnen de 'slachtoffers', 
met onder hen een hoogzwangere 
vrouw, niets anders dan in het café 
overnachten. Wat er dan allemaal 
gebeurt, laat zich raden. 

Voorjaarsconcert XXL door fanfare Nos Jungit Apollo
Over enkele weken, zondag 7 april, 
geeft Nos Jungit Apollo haar voor-
jaarsconcert. Het is grootser opgezet 
dan u van NJA gewend bent, van-
daar de benaming XXL. Daarom is 
ook gekozen voor een ruime locatie: 
de Eerschotse Goede Herder kerk 
vormt het toneel voor een middag 
muziek. 

Nos Jungit Apollo heeft weer een ge-
varieerd programma samengesteld. 
Het orkest is voor deze gelegenheid  
aangevuld met een aantal gastmu-
zikanten. Topstuk van de middag is 
“The Lost Labyrinth”. Een muziek-
stuk voor orkest en sopraanstem. 
NJA zal met sopraan Elske te Lindert 
dit muziekstuk ten gehore brengen, 
Ilse Lassche-Dekker is gastmuzikante 
op harp.  

Volgend jaar bestaat fanfare NJA  

maar liefst 150 jaar. Als muzikale 
voorbereiding op dit jubileumjaar is 
de fanfare bezig zijn muzikaliteit op 

een hoger plan te brengen. Dit voor-
jaarsconcert past daarom prima in de 
aanloop naar de festiviteiten in 2014. 

Kledinginzameling basisschool Sint Antonius
Ook dit schooljaar zal de ouderver-
eniging van basisschool Sint Antoni-
us weer oude kleding inzamelen. De 
basisschool heeft toestemming van 
de gemeente om oude kleding in te 
zamelen omdat de school meedoet 
met het gemeentelijk project zwerf-
afval. Dit betreft een samenwer-
kingsverband tussen de gemeente, 
Reshare en de school waarbij kinde-
ren bewust worden gemaakt van de 
gevolgen van zwerfafval.

De opbrengst van de inzameling 
komt volledig ten goede aan de ba-
sisschool en de kinderen. De tweede 

inzameling van dit schooljaar is al 
binnenkort en wel op donderdag 4 
en vrijdag 5 april.

U kunt de volgende zaken inleveren: 
dames-, heren- en kinderkleding, 
schoenen, beddengoed, riemen, 
hoeden, handtassen, beddengoed, 
gordijnen, laarzen en pluche speel-
tjes. De oude kleding mag in gewone 
vuilniszakken worden aangeleverd.

Het ingezamelde geld wordt ge-
bruikt om allerlei activiteiten voor 
de kinderen te organiseren of iets 
speciaals te doen voor de basis-

school. Dus denk aan de kinderen 
van onze basisschool en geef uw 
gebruikte kleding af op onze school. 
Ook opa's/oma's, familie, buren en 
vrienden zijn van harte welkom om 
oude kleding af te geven.

De zakken met kleding kunnen 
voor en na schooltijd (voor 08:30 of 
13:30 en na 12:00 of 16:00 uur) op 
school worden afgegeven op de vol-
gende dagen: Donderdag 4 en vrij-
dag 5 april 2013. Bij voorbaat dank, 
namens de oudervereniging van ba-
sisschool Sint Antonius.

Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck   0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

  

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

C.J. Brekelmans  Boskantseweg 59  0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

  

Dorpswinkel Boskant 

 

Meidoornstraat 2 

 

0413-470271

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij Comfort Zones, Ko�eren 4. 

maandag en dinsdag gesloten. 
Woensdag en donderdag: 10.00 tot 18.00

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

www.rooi2000.nl

24 maart
MooiRooi open zondag 
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Koekjes bakken bij dorpswinkel Boskant

Op 22 februari waren Ilse en Sari 
eens niet in de winkel aan het hel-
pen, maar hard aan het ploeteren 
om lekkere koekjes te bakken voor 
de plaatselijke supermarkt in Bos-
kant. Onder begeleiding van de 
Italiaanse dorpsgenoten Pietro en 
Carmela Strasa bakten zij overheer-
lijke Toscaanse Cantuccikoeken.

Deze volgens een écht Italiaans re-
cept gebakken lekkernijen zijn ver-
gelijkbaar met amandelkoeken. De 
smaak is volgens de Italianen lek-
ker te combineren met een glaasje 
wijn. Maar mensen met een al-
lergie moeten wel gewaarschuwd 
zijn. Dit product kan sporen van 
soja, sesam en noten bevatten. 
Verder bestaat het uit tarwebloem, 

amandelen, boter, gist, suiker, ci-
troen en eieren. 

Pietro en Carmela hadden tij-
dens de presentatie van het red-
dingsplan van de buurtsuper in 
De Vriendschap, beloofd om een 
helpende hand toe te steken door 
hun diensten aan te bieden door 
het bakken van pizza’s of koekjes.

Ilse en Sari met hun Italiaanse buurvrouw Carmela en eigenaar Jan Hellings

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

Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00 - 17.30 uur, vrijdag 10:00 - 20:00 uur, zaterdag 10:00 - 16:00 uur

PS Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.

Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp. In onze moderne en uitgebreide showroom 

vindt u ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en met realisatie : Wij helpen u graag!

U wilt een haard in huis?

Onze openingstijden zijn:

offi cieel DRU dealer! 

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

Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00 - 17.30 uur, vrijdag 10:00 - 20:00 uur, zaterdag 10:00 - 16:00 uur

PS Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.

Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp. In onze moderne en uitgebreide showroom 

vindt u ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en met realisatie : Wij helpen u graag!

U wilt een haard in huis?

Onze openingstijden zijn:

offi cieel DRU dealer! 

SPECTACULAIRE SHOWROOM- EN 
MAGAZIJNUITVERKOOP

vrijdag 8 maart   10:00 - 20:00u
zaterdag 9 maart  10:00 - 16:00u

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

Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00 - 17.30 uur, vrijdag 10:00 - 20:00 uur, zaterdag 10:00 - 16:00 uur

PS Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.

Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp. In onze moderne en uitgebreide showroom 

vindt u ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en met realisatie : Wij helpen u graag!

U wilt een haard in huis?

Onze openingstijden zijn:

offi cieel DRU dealer! 

WMO doet duit in het zakje bij Buurtsuper Boskant
De buurtsuper in Boskant, die 1 
februari jongstleden een doorstart 
maakte dank zij het grote draag-
vlak, financiële bijdragen en obli-
gaties van Boskanters, krijgt nu ook 

letterlijk een duit in het zakje van de 
WMO. Vanuit het onderdeel hulp 
in de huishouding betaalt de WMO 
namelijk éénmalig 3.000 euro voor 
het opzetten en instandhouden van 

een boodschappendienst. Een zelf-
de bedrag keert de WMO uit voor 
de instandhouding van twee tot 
drie werkplekken bij de buurtsuper.

Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode, Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl, www.ikar-keukens.nl

Het openingsweekend 
was in één woord 

geweldig!
We willen iedereen bedanken voor 

de felicitaties en attenties.

Team De Gouden Leeuw

Wij zijn nog op zoek naar een afwashulp 
en een keukenhulp. 

Lijkt het je leuk om bij ons te werken? 
Bel dan naar 0413-712449

Markt 10 A 5492AB Sint-Oedenrode

MooiRooi.nl Elke dag anders
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Al anderhalf uur zit ik rustig achterover geleund op het “hoogzitje”, zoals 
het groene stalen laddertje met zitje en schietbeugel wordt genoemd. 
De kleine constructie staat tegen een dikke, oude populier en z’n bast is 
inmiddels helemaal om de staalkabel, waarmee die om de boom is vast-
gemaakt, heen gegroeid, zo lang staat dat hoogzitje daar al. Als je er op 
zit kijk je uit over ca. 5 hectaren weiland, aan alle zijden omgeven door 
bos, populier, gemengd bos en naaldhout, ideaal voor het reewild om 
”uit te treden”, zoals dat in jagerskringen heet. Voorlopig laat zich echter 
niets zien, net als gisterenavond en eergisteren ’s ochtends, toen ik al om 
half vijf hier was. Het is bronst, eind juli begin augustus, en dan mag je 
toch wel enige activiteit van het reewild verwachten, op z’n minst van de 
jonge bokken, die gefrustreerd proberen ook een geitje te veroveren maar 
telkens van de veel sterkere “plaatsbok” op hun falie krijgen. En dat gaat 
er niet kinderachtig aan toe, geloof me.
De stek waar ik zit is uitstekend geschikt voor de dominante zuidwesten-
wind en als één van de weinige redelijk veilig voor de vernielzuchtige han-
den van dierenrechtenactivisten, die enkele jaren geleden het grootste deel 
van de reeds decennia bestaande hoogzitten totaal vernielden, “omdat 
de jagers deze opzettelijk in de buurt van het nieuwe wildviaduct over de 
snelweg hadden gezet”. En dat terwijl de meeste in de loop van de jaren 
helemaal met de bomen waren vergroeid, zo lang stonden ze er al. Het 
terrein waarop ik mij bevind was vroeger een particulier landgoed, met 
jachtopzichter en al. Later werd het verkocht aan een terrein-beherende 
natuurorganisatie en het jachtrecht (spreek liever van “beheer”, dat klinkt 
politiek correcter) beperkt zich nog uitsluitend tot het reewild, volgens een 
jaarlijks provinciaal opgesteld wildbeheerplan, op basis van telgegevens. 
Je zou dus verwachten dat de natuurorganisatie en de jagers zich verhou-
den als partners met een gezamenlijke doelstelling. Toch bespeur je een, 
niet geringe, vorm van achterdocht bij de medewerkers jegens de jagers 
(“Herrenhassers” zei een vriend van me, daarmee doelend op het bijna 
onuitroeibare vooroordeel bij die lui dat het merendeel van de jagers uit 
adel en welgestelden zou bestaan), wordt het beheer van het reewild voel-
baar knarsetandend toegestaan en is er nauwelijks sprake van gelijkwaardig 
overleg. En als ze het zelf nou zo goed deden? Nog maar ’n jaar of zes gele-
den stond dit gebied bekend om het veelvuldige reewild. In de winter zag ik 
op elke open plek “sprongen” reewild en ’s zomers telde je op een ochtend 
met gemak twintig stuks, verspreid over de bloemrijke weilandjes. Maar 
ook zagen we héél veel vossen, die nooit geschoten mochten worden. Dat 
baarde ons grote zorgen, maar de organisatie bleef recht in de leer, hoe 
dubbel en schijnheilig die ook was. 
Ik schrik op uit m’n somber gepieker. Met roffelende vleugels landt een 
houtsnip  vlak bij me op het weiland. Ik had ‘m eerder al gehoord, met 
z’n knorrende geluid vlak langs en boven de bosrand en daar zat hij nu, 
bewegingsloos, net als ik. Na zo’n twintig seconden vliegt ie plotseling 
weer op, alsof ie dacht: “Wat heb ik hier eigenlijk te zoeken?” Dat denk 
ik zo onderhand ook maar besluit om tot bijna donker te blijven,  je weet 
maar nooit. Als het al aardig schemerig is treedt helemaal aan de andere 
kant van het weiland een geit uit, te ver om goed met de verrekijker te 
kunnen beoordelen. Het is in ieder geval een sterk exemplaar, dus er mag 
wel een kalfje bij lopen. Er gebeurt echter niets en ik daal van het laddertje 
af. Ik kijk nog even om de hoek bij een ander weitje maar ook daar staat 
niets. De hele avond niets meer gezien dan de houtsnip, ’n paar merels en 
’n verre geit. Als ik na tien minuten bij de auto kom en m’n spullen heb 
opgeborgen, staat m’n besluit vast: Ik kap er definitief mee en zal er een 
stukje over schrijven. Basta!
Het gaat lang niet overal slecht met het reewild in Nederland, hoor, dus 
eet gerust

Wildragout van ree (4 à 5 pers.) vrij naar Jeroen Meus
1 kg stoofvlees van ree (schouder of mindere delen van de bout), 2 eetl. 
bloem
2 uien, 1 fles rode wijn, 1 bouquet garni (tijm, laurierblad en peterselie-
stengels)
1 kruidnagel, 3 jeneverbessen, 2 eetlepels cranberrycompote, 250 gr 
champignons
Bak de gesnipperde ui langzaam mooi bruin in een stoofpan. Bak in een 
andere pan de stukjes stoofvlees in niet te grote porties aan. Peper en 
zout er telkens op. Doe het gebraden vlees bij de ui, bestrooi dit met de 
bloem en laat nog even zachtjes bakken. Blus de lege pan met de rode 
wijn, roer de aanbaksels los. Laat de alcohol enkele minuten verdampen 
en giet dit bij het vlees/ui mengsel. Voeg het bouquet toe en de kruidna-
gel en jeneverbessen in een thee-ei. Laat zachtjes afgedekt stoven. Bak de 
gesneden champignons apart aan en voeg na één uur toe, samen met de 
compote. Laat nog ’n uurtje zachtjes stoven. Proef af met peper en zout. 
Jeroen geeft er o.a. aardappelkroketjes bij, ook weer eens lekker.
Je kunt deze ragout natuurlijk ook van hert, damhert en wildzwijn maken.

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

Somber (1)

Hoezo `Tis aalt wa?`

We hadden de naam niet beter 
kunnen kiezen, want ‘ut is toch 
aalt wa hé?’ Nou hebben we al 
zes shows gedaan die één voor 
één allemaal in no-time uitver-
kocht waren en nog steeds wordt 
er na afloop van een show aan 
ons gevraagd of er misschien nóg 
een show komt, want iemand 
kent nog iemand die de show ook 
graag zou willen zien. Tja, en wie 
zijn wij dan om dat te weigeren, 
dus mensen, kan ik oe vertellen, 
‘dur komt ur nog inne ón!’ 
 
En dat doen we in de eerste plaats 
voor diegenen die we teleur heb-
ben moeten stellen omdat het nu 
eenmaal volgeboekt was, maar 
ook nog om andere redenen. 
Want zo zijn er ook mensen, die 
vanwege een onverwacht feest de 
kaartjes hadden overgeboekt naar 
een volgende show, maar ziek wa-
ren op de dag dat we de uitvoering 
gaven. Er waren afgelopen zater-
dag ook verschillende mensen ziek 
en die gunnen we ook nog graag 
een tweede kans om te komen kij-
ken. Ook zijn er mensen die de da-

tum verkeerd hadden opgeschre-
ven en dachten dat het volgende 
week was of gewoon helemaal 
vergeten waren dat ze een kaartje 
besteld hadden. Maar wees ge-
rust, ik noem hier geen namen en 
al hillemol gin leeftijden!
 
En dán zijn er ook nog een hele-
boel mensen die graag mee wil-
len praten ‘mi de aander helft van 
Rooi’ én natuurlijk is de show ook 
bedoeld voor alle mensen die ge-
woon van goed cabaret houden 
en die leuke en (uiteraard van ho-
ren zeggen!!) érg gezellige avond 
ook weleens willen meemaken 
dus hebben we besloten dat we 
het nóg inne keer doen en wel op 
zaterdagavond 30 maart met een 
extra-extra show. Extra-extra be-
tekent in dit geval dat de vierde, 
vijfde en zesde óók al extra waren, 
vandaar de naam. En dat ie extra-
extra is zulde wel merken!
 
De show trekt volgens Hulsen het 
meeste publiek vanwege de onge-
dwongen stijl en duidelijke, ietwat 
overdreven geschreven situaties 

waarin iedereen wel wat van zich-
zelf herkent. De liedjes liggen lek-
ker in het gehoor en worden altijd 
twee-of driestemmig én a-capella 
gezongen. De hilarische gedich-
ten weergeven in drie minuten 
waartoe een preek in de kerk of 
een kalknagel kan leiden en de ge-
vatte en goed getimede sketches, 
die door de lachsalvo`s uit de zaal 
constant moeten worden onder-
broken, spreken voor zich. Daarbij 
wordt dit hele gekke gebeuren ook 
nog eens afgewisseld met verschil-
lenden verkleedpartijen en hoofd-
deksels van eigen makelij.
 
De negen dames van `Tis aalt wa` 
hebben er nog steeds hartstikke 
zin in en laten zich in deze show 
niet alleen van de goeie kant zien 
maar ook van een andere, mis-
schien wel heel onverwacht kant. 
De locatie blijft hetzelfde, dat is ui-
teraard Zalencentrum De Vriend-
schap in de Boskant. De zaal is om 
19 uur open, de show begint om 
20 uur en kaartjes á 5 euro zijn te-
lefonisch te bestellen bij Ria Hulsen 
473674. Tot ziens! 

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

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Volop 
nieuwe 

Voorjaars-
kleding

in de maten 
36 t/m 56

SHOWROOMUITVERKOOP

www.vandenboomkeukens.nl
Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Showroom

keukens

sterk

afgeprijsd

Nolte met
kookeiland
Compacte L-opstelling 
(239x234) met eiland. 
Compleet met 5 Bosch 
apparaten uitgevoerd, 
inclusief kraan en spoel-
bak.

Van
€ 16445,-

Voor

€ 7000,-*
*excl. montage

Linnebin strijkservice neemt 
voor u de lasten uit handen 
en strijkt voor u! 

VOOR MEER INFO 
EN LOSSE STUKS

PRIJSLIJST BEL 
NAAR:

0622075679

Streepenstraat 29 Sint Oedenrode        MA-ZA 10.00-12.00 uur

Linnebin strijkservice
nieuw in Sint Oedenrode!

Te druk..geen tijd..
geen zin..te zwaar?

Ophalen en afleveren 
binnen Sint Oedenrode 
gratis!
Kerkdorpen a 1 euro.
Betaling a contant.
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Sint-Oedenrode is niet alleen de horeca, recreatie, natuur of bedrijvigheid. 
Nee, Rooi is ook agrarisch. Van oudsher zijn er veel boerenbedrijven in dit 
dorp in de breedste zin van het woord. Het heeft Rooi mede gevormd zoals het 
nu is. Daarom is het goed om zo nu en dan eens te luisteren naar wat ze mee 
maken, wat ze bezig houdt. Bas Verbakel en Doreen van den Berkmortel heb-
ben zelf een boerenbedrijf en informeren u graag over deze sector. Daarom, de 
agrarische column…

Waarom probeert Wakker Dier 
alles wat mooi is in Nederland 
omver te kegelen? Ik las laatst in 
het Eindhovens Dagblad dat Fol-
kert vd G ook eens tot die krin-
gen behoorde. Ja, die persoon 
die Pim Fortuyn een te vroege 
dood heeft bezorgd. Ai, Sjoerd, 
waar ligt jouw grens?

Wakker Dier noemt hij zich. Dier, 
Sjoerd, weet jij eigenlijk wel hoe 
een dier eruit ziet? Heb jij je ooit 
bekommerd om de verzorging 
van een dier? Zeven dagen per 
week, 24 uur per dag?
 
Wakker Dier heeft momenteel 
met de plofkip-campagne, de pij-
len gericht op de supermarkten. 
Strakke actie volgens hem, want 
dan is het aan de supermarkten 
om de producent een betere prijs 

te betalen voor de extra eisen. 
Sjoerd, jongen, de supermark-
ten hebben het voor het zeggen 
in Nederland. Ze geven aan de 
voorkant voor het oog misschien 
iets toe, maar aan de achterkant 
knijpen ze net iets harder.. en 
daar zitten wij, de producenten.

Ben nou eens zuinig op het al-
ler- aller- allermooiste beroep in 
Nederland: de veehouderij. De 
Nederlandse veehouderij! Vol-
gens Maxima bestaat dé Neder-
lander niet. (Ik denk dat ze daarin 
een beetje verkeerd begrepen is.) 
Maar dé Nederlandse veehouder 
bestaat in ieder geval wel en is 
‘all over the world’ gekend in zijn 
vakmanschap. Wil je dan geïm-
porteerd vlees, zuivel en eieren 
eten? Moet het zover komen? 
Ik liever niet! Maar ja, wie ben 
ik? Als we bij ons oma van 102 
lentes op de koffie gaan, vraagt 

ze steevast: hoe is het met de 
varkens en koeien? Kijk, denk ik 
dan, die weet waar het om draait. 
Zij heeft twee wereldoorlogen 
meegemaakt, hongersnood en 
wat hebben we nog meer voor 
ellende gehad? Heel simpel, het 
draait om de basis, een gezonde 
landbouw.

In één ding moet ik Sjoerd van 
Wakker Dier wel  prijzen: hij krijgt 
geld bij elkaar voor een reclame 
campagne. Weliswaar een ne-
gatieve voor ons, maar hij is wel 
op de TV. En wij niet! Slecht is 
dat, terwijl we richting onze be-
langenorganisatie (het  Product-
schap Vee, Vlees en Eieren)  via 
Internetbankieren, maandelijks 
een behoorlijke post overmaken.  
Een kwalijke zaak, waar volgens 
mij verandering in moet komen.

Doreen van de Berkmortel

Win een Fatboy Hangmat 
t.w.v. €399,-

BEL & WINBEL & WIN
BEL & WINBEL & WINWin een Fatboy Hangmat BEL & WINWin een Fatboy Hangmat 

399,-BEL & WIN399,-

Zo doet u mee: het enige wat u hoeft te doen is bellen naar 0909-5010154 (€ 0,60 per gesprek). U hoort meteen of u heeft gewonnen. Bellen kan tot en met 31 maart 2013. 
Winnaars ontvangen uiterlijk 3 weken na afl oop van de actie bericht over hun prijs. De winnaar mag zelf de kleur uitkiezen.De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd...  Succes. 

0909-5010154BEL

Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

www.hh-lifestyle.energetix.tv
Email: info@hh-lifestyle.nl

Telefoon: 0499-851353

Autobedrijf van de maand: Peter Opheij

Iedere maand staan de Rooyse 
autobedrijven met een pagina in 
DeMooiRooiKrant. Daarop laten 
ze stuk voor stuk sterke aanbie-
dingen of nieuwe modellen zien. 
In 2013 komen al deze autobedrij-
ven een keer aan het woord. Wie 
zijn ze? Wat doen ze? En waarom 
zou je eens kijkje moeten gaan 
nemen bij de betreffende zaak? In 
de tweede aflevering spreken we 
met Peter Opheij, eigenaar van 
het gelijknamige autobedrijf.

Peter Opheij begon zijn autobe-

drijf 17 jaar ge-
leden. Hij draagt 
dus een enorme 
schat aan ervaring 
met zich mee en 
die weet hij feil-
loos over te brengen op zijn per-
soneel. In zijn garage wordt na-
melijk druk - vaak ook 's avonds 
- gesleuteld door enkele jonge 
enthousiaste monteurs en natuur-
lijk door Peter zelf. Samen pakken 
ze verschillende grote en kleine 
problemen aan. Autobedrijf Peter 
Opheij kan alle merken auto’s ma-

ken, tenminste daar doen ze altijd 
alles aan. De APK wordt er eerlijk 
en oprecht uitgevoerd.

Dus heeft u problemen met uw 
auto? Ga dan gerust naar Han-
delsweg 6a, want daar wordt hij 
met liefde en plezier gemaakt. Au-
tobedrijf Peter Opheij maakt ge-
bruik van de nieuwste technieken. 
Sinds kort is de zaak Hella ser-

vicepunt. Dat 
houdt in dat ze 
mankementen 
van gecom-
puter i seerde 
auto’s een-
voudig kun-
nen meten en 
repareren met 
apparatuur van 
Hella Good-

man. Storingen worden verholpen 
en updates uitgevoerd. Een knap 
staaltje modern monteurswerk. 
Niet alleen de garage, maar ook 
de showroom staat regelmatig 
goed gevuld. Bent u op zoek naar 
een nieuwe bolide? Ga dan maar 
eens naar Peter Opheij. Hij weet 
raad.

advertorial
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Lady’s Night competitie

darten

Bullshooter Nederland heeft iets 
nieuws. In de regio Uden gaan 
we vanaf half mei starten met een 
Lady’s Night softtip competitie. 
De competitie zal lopen vanaf half 
mei tot eind september.

Wat is hier nu zo speciaal aan zou 
je zeggen? Er is in de regio ver-
schillende keren naar voren ge-
komen dat er veel dames willen 
darten, maar daar op donderdag 
geen tijd voor hebben of kunnen 
maken i.v.m. met het oppassen bij 
de kinderen of de honden. Meestal 
is de wederhelft dan al een compe-
titie aan het gooien. Speciaal voor 
deze mensen gaat Bullshooter Ne-
derland een nieuwe competitie op 
zetten.

Wie mag er aan mee doen? Iedere 
dame die zin heeft om te darten. 
Wat kost het? 10 euro per koppel. 
Hoe wordt er gegooid? In koppel 
verband.  Wat zijn de spelvormen?  
2x 301 dubbel in dubbel uit sin-
gle, 2x 301 dubbel in dubbel uit 
koppel, 2x 501 open in dubbel uit 
single, 2x501 dubbel in dubbel uit 
koppel, 2x  cricket t/m 200 kop-
pel, 2x wildcardcricket koppel en 
1x701 dubbel in dubbel uit koppel. 
Waar kan ik me in schrijven? Op 
www.bullshooter.nl
Ik heb nog een vraag. Waar kan ik 
deze stellen? 
mark@bullshooter.nl  /  
Marco@bullshooter.nl  of 
bel met (mark)0647660053 / 
(Marco)0619251949

Softtipwedstrijden in Sint-Oedenrode
Deze week vonden er weer veel 
softtip wedstrijden plaats. Om 
13:00 uur begon Raymond van de 
Ven tegen Jolanda van de Ven in 
het Kofferen.  Raymond, die altijd 
al redelijk een pijl kan gooien, had 
van middag met zijn eindgemid-
delde zelfs die jongen uit Boxtel 
kunnen verslaan. Jolanda bleef re-
delijk bij, maar verloor uiteindelijk 
wel.
 
Om 13:00 uur begon ook een wed-
strijd tussen Harrieke van Dinther 
en Peter Opheij in Van Ouds.
Het werd een langdradige wed-
strijd waarin Peter nog wel zijn eer-
ste paardje in zijn leven gooide (3x 
triple gooien) maar het geplande 
uur voor een wedstrijd werd ruim-
schoots overschreden. Ze gooiden 
uiteindelijk een uur en driekwartier 
over 10 legs. Peter won uiteindelijk.
 
Om 15.00 uur werd de wedstrijd 
Donny Schevers tegen Jeroen Van 
Rijckevoorsel gestart. Een uur later 
dan was bedoeld. Donny leek de 
eerste paar legs wel een teken van 
boven te hebben gehad, want wat 
gooide die jongen goed. Hij leek 
vleugels te hebben gekregen. Uit-
eindelijk heeft Jeroen de wedstrijd 
gewonnen.
 
De om 16.00 uur geplande wed-
strijd tussen Mark van den Akker 
en Arno van Rosmalen werd weer 
ruim een uur opgeschoven omdat 

eerst Jeroen tegen Jolanda ge-
pland stond. Dit was een wedstrijd 
tussen tegenpolen en ging gelijk 
op. Jeroen liet zijn kans liggen en 
daar ging jolanda gretig op in en 
andersom. Om 14:00 uur werd 
er in de Toel gegooid tussen Mi-
chael Toelen en Mark Leenders. 
Wat niemand voor mogelijk had 
gehouden gebeurde: Mark won 
de wedstrijd met 7 tegen 3. Om 
14:00 uur werd er in het Kofferen 
ook nog tussen Harry Boomen en 
Kenneth School gedart. Harry leek 
het licht te hebben gezien en won 
met 6 tegen 4.
 
De wedstrijd die om 16.00 uur ge-
pland stond in Van Ouds werd uit-
eindelijk door uitlopende wedstrij-
den pas om 18:00 uur begonnen. 
Mark tegen Arno van Rosmalen. 
Mark ging kansloos van het bord 
met 10 tegen 0.

Sjef van den Berg 
Nederlands Kampioen

handboogschieten

Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer een onderlinge 
wedstrijd geschoten. Dag winnaar 
was Jan van Bergen met een score 
van 241. Verdere uitslag: Antoon 
Vervoort 223, Albert Ofwegen 
217, Leo van Breugel 212, Wim 
Boonstoppel 203, Jan Gordijn 202, 
Ron Spijker 201, Jan van Erp 199, 
Antoon Hermes 171, Jan Lathou-
wers en Piet van Kemenade 150. 

Op dinsdagavond schoten de seni-
oren de 6e wedstrijd in de compe-
titie. Het team eindigde als twee-
de. De scores waren: Piet van den 
Berg 233, Mart Verhoeven 224, 
John van Mulukom 210, Jos van 
den Berg 176 en Albert van Ofwe-

gen 155.
Op vrijdagavond is een wedstrijd 
uit de Najaar Competitie gescho-
ten, “de hoogste schutter”. Een 
wedstrijd over 25 pijlen, winnaar is 
de schutter met de hoogste score. 
De winnaar was William Huyberts 
met een score van 224. De rest van 
de uitslagen: Jan van Bergen 220, 
Mart Verhoeven 211, Antoon Ver-
voort 208, Jos van der Veer 198, 
Jan van Erp 195 en Frans van de 
Braak 177. Het was ook met weinig 
schutters aan de meet heel gezellig.
De jeugd van Ontspanning schoot 
vrijdagavond de 6e competitie-
wedstrijd in Eerde. De scores wa-
ren: Sjef van den Berg 244, Piet 
van den Berg 238 (PR), Floris 
Mesu 215 (PR), Dione Mesu 213, 
Lotte Steijaert 208, Dani Hobbelen 
185 (PR), Daan Martens 178, Teun 
Martens 170 en Remco Boleij 135.
In het weekend werden de Neder-
landse kampioenschappen voor de 
jeugd geschoten.
Voor Ontspanning schoten Dione 
Mesu en Lotte Steijaert in Ulven-
hout bij de meisjes cadetten. Di-
one schoot in de kwalificatie 216 
punten. Goed voor een 9e plaats, 
waardoor zij net niet doorging 
naar de finales. Lotte schoot 238 
en zij ging als 5e geplaatst naar de 
finale. Deze kwartfinale verloor ze 
met 4-6 en ze eindigde dus op de 

5e plaats.
Piet van den Berg schoot bij de 
jongens cadetten. Met 280 punten 
(PR) ging hij als 4e geplaatst naar 
de finales. In de kwartfinale trof 
hij meteen een schutter uit Jong 
Oranje. Piet verloor deze ronde 
met 3-7 en eindigde ook als 5e.

Sjef van den Berg schoot in Middel-
beers bij de junioren. Hij ging met 
289 punten als eerste geplaatst 
naar de finale. De kwartfinale won 
hij met 6-0, de halve finale won hij 
met 6-4 en in de finale werd het 
nog spannend met een stand van 
6-6. De laatste ronde won Sjef met 
een rondje 30-29, dus hij werd Ne-
derlands Kampioen met een finale-
stand van 8-6.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Dinsdagavond is de 7e  en 
laatste ronde van NHB competi-
tie 25m1p thuis bij Ontspanning.  
Vrijdagavond schiet de jeugd thuis 
de laatste ronde uit de 25m1p 
competitie van de NHB, senioren 
leden zijn van harte welkom om ze 
aan te moedigen. Het is voor leden 
vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is.

Joey Kloos, Sjef van den Berg 
en Jesher Appels 

Nieuwe collectie 
schilderijen en 
lokale kunst
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VDZ racing maakt goede indruk in 
Zandvoort

Afgelopen zaterdag 23 februari 
was het zo ver. Roel van der Zan-
den en Paul Geerts stonden aan 
de start van de eerste rally in de 
nieuwe Nissan 350Z. Tijdens de 
eerste proeven leerde Roel de 
auto snel kennen en Paul kon zich 
goed aanpassen aan het veel ho-
gere tempo ten opzichte van de 
Peugeot 205 GTi waar de equipe 
de afgelopen twee jaar in heeft 

deelgenomen. 

Na de eerste van drie boucles van 
ieder twee proeven had Roel al een 
mooie voorsprong op een rijder die 
twee jaar ervaring heeft met de 
350Z. Dankzij de goede coaching 
van Mats van den Brand lukte het 
Roel om het tempo steeds verder 
te verhogen en ook in de 2e bou-
cle zijn positie vast te houden.

Tijdens de laatste boucle van twee 
proeven werd nog gekozen voor 
een ander type banden omdat het 
weer te veel veranderd was. Deze 
nieuwe banden voelden heel an-
ders aan maar Roel wist zich snel 
aan te passen. Dankzij de nieuwe 
banden en het toegenomen ver-

trouwen lukte het Paul en Roel tij-
dens deze twee proeven nog een 
kleine sprong in het klassement te 
maken. Het eindresultaat: 22e al-
gemeen en een prachtige 2e plaats 
in hun klasse (Nissan 350Z).

De auto wordt nu goed gecontro-
leerd en klaargemaakt voor de vol-
gende wedstrijd: De TankS Rally in 
Emmeloord. Dit is het eerste eve-
nement dat meetelt voor de Nis-
san 350Z Challenge 2013 en hier 
gaat het echt om de punten. Met 
meer deelnemers in hun klasse en 
moeilijke proeven over dijkjes en in 
het donker zal het equipe hier de 
uiterste best moeten doen om ook 
hier een mooi resultaat te kunnen 
behalen.

autosport

foto: Ivo Reijniersce

Rooise Biljartcompetitiebiljarten

In ronde 18 werd er uitstekend ge-
scoord door de Beurs (96) en Bos-
kant (82) punten. Korte partijen: 
Theo van Hastenberg (Beurs) 36 
car. in 10 beurten (moy. 3,60), Nico 
Lucius (Wellie Winne Welles) 60 
car. in 11 beurten waarbij een serie 
van 24 (moy. 5,45), Bart Bekkers ( 
B.C. Eerschot) 20 car. in 11 beur-
ten (moy. 1,81), Hans Oerlemans 
(D’n Toel) 44 car. in 12 beurten 
(moy. 3,66), Jan Lathijnhouwers 
(Beurs) 30 car. in 13 beurten (moy. 
2,30), Martijn Oors (Oud Rooi) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53), 
Maarten Gruyters (Boskant) 44 
car. in 14 beurten (moy. 3,14) en 

Bart van de Bergh (Gin Keus) 20 
car. in 14 beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: B.C. Eerschot – Wapen 
van Eerschot 60-80, Krijt op Tijd – 
Beurs 44-96, Boskant – ’t Pumpke 
82-55, D’n Toel – St.Joris 69-71, 
Oud Rooi – Gin Keus 70-70, Wel-
lie Winne Welles – Kofferen 77-63, 
Jachtrust – Dorpsherberg 76-56.

Stand: 1 Wellie Winne Welles 
1310, 2 Boskant 1299, 3 Koffe-
ren 1294, 4 Wapen van Eerschot 
1293, 5/6/7 St.Joris, Beurs en Oud 
Rooi 1288, 8 D’n Toel 1265, 9 B.C. 
Eerschot 1262, 10 Jachtrust 1253, 

11 Gin Keus 1244, 12 Krijt op Tijd 
1208, 13 ’t Pumpke 1127,
14 Dorpsherberg 1094.

Progamma:
Ma. 25 febr.: Kofferen – Krijt op 
Tijd
Di. 26 febr: Wapen van Eerschot 
– D’n Toel, St.Joris – Jachtrust, 
Dorpsherberg – Oud Rooi
Do. 28 febr: Wellie Winne Welles 
– B.C. Eerschot, Beurs – Boskant, ’t 
Pumpke – Gin Keus   
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Voor die ene muur waar 
je anders niets passends 

voor kunt vinden

Soms is 1 
gewoon niet 

genoeg

Ollandse biljartclubs op 
verjaardag bij ‘t Krijtje

Olland mag dan een klein dorp 
zijn, maar het is groot wat betreft 
het verenigingsleven. Geloof het 
of niet, maar de gemeenschap her-
bergt maar liefst zeven (!) biljart-
clubs, verdeeld over cafés d’n Toel 
en de Dorpsherberg. Eén van deze 
verenigingen, biljartclub ’t Krijtje, 
viert 2 maart haar vijfjarig bestaan 
in de laatstgenoemde kroeg. Ze 
vieren het feestje niet met de tien 
leden, maar het liefst met iedereen. 

Jos Essens en Jan de Jong zijn de 
grondleggers van ’t Krijtje. Samen 
gingen ze vaak biljarten en daarom 

besloten ze om hun clubje een naam 
te geven. Al snel meldden meerdere 
mensen zich aan. “We konden het 
niet tegenhouden”, blikt Jan terug. 
“Elk jaar kwamen er mensen bij, 
maar op een gegeven moment heb-
ben we een ledenstop ingevoerd bij 
tien leden. Nog steeds krijgen we 
aanvragen, direct of via Ton van 
Alphen, maar helaas kan er voorlo-
pig niemand bij.” Dat heeft vooral 
te maken met het speelschema van 
woensdagavond, hét moment dat 
de heren samenkomen om tegen 
elkaar te spelen. Als er meer dan 
tien spelers zijn, komen ze te kort 

aan een enkele woensdagavond.
Op 2 maart aanstaande geeft ’t 
Krijtje een feestavond om het eer-
ste lustrum te vieren. Ze nodigen 
iedereen uit om het glas te komen 
heffen. Alle andere biljartclubs van 
Olland zijn aangeschreven om het 
feestje mee te komen vieren. Op 
die avond vindt ook de prijsuit-
reiking plaats van het onderlinge 
Ollandse biljarttoernooi. Ter gele-
genheid van het jubileum hield ’t 
Krijtje de laatste weken een toer-
nooi tussen de Ollandse clubs. Vol-
gens Jan een unieke gebeurtenis. 

biljarten

De leden van ’t Krijtje. V.l.n.r.: Zittend van links naar rechts: Hans van Wees, Jan de Jong, 
Martin Huijbers, Tonnie Hagelaars. Staand van links naar rechts: Johnny van Oorschot, 
Jos van Bakel, Ad van den Bergh, Cees van Hout, Wim van der Zanden en Jos Essens

Opbrengst bouw kleedlokalen

Mooi resultaat “spraakmakende” 
actie Rhode
Voetbalvereniging Rhode start dit 
voorjaar met de bouw van acht 
nieuwe kleedlokalen en met de 
renovatie van de bestaande ac-
commodatie.  De kosten hiervan 
komen ten laste van de club. Om 
e.e.a. financieel rond te krijgen zijn 
er afgelopen jaar door  senioren én 
junioren acties gevoerd. Alle seni-
orenelftallen kregen de opdracht 
om middels een actie per team 
minimaal € 1000,00 bij elkaar te 
krijgen. Eén van de laatste “spraak-
makende” acties was in samenwer-
king met Rooienaar Freek Glorius.

Freek Glorius is werkzaam voor 
het bedrijf G2 Speech uit Nuenen, 
dit bedrijf biedt  oplossingen voor 
ziekenhuizen en zorginstellingen 
gebaseerd op spraakherkenning en 
digitaal dicteren. Hierdoor wordt de 
medische correspondentie en ver-
slaglegging  gemakkelijker en effi-
ciënter. 

Het bedrijf  wil haar apparatuur zo 
goed mogelijk laten functioneren 
en is steeds op zoek naar verbete-
ringen. Een middel hiertoe is een 
onderzoek waarbij zo veel mogelijk 
verschillende personen via de com-
puter  dezelfde teksten inspreken 

en deze teksten worden vervolgens 
anoniem geanalyseerd. 

Rhode kreeg de kans  om aan dit 
onderzoek een bijdrage te leveren 
door zoveel mogelijk vrouwen en 
mannen vanaf 18 jaar te zoeken die 
bereid waren om via de computer 
teksten te lezen. Voor elke  deelne-
mer zou  Rhode vervolgens per le-
zer een financiële tegemoetkoming  
ontvangen. 
Uiteindelijk hebben 177 mannen en 
vrouwen gelezen. Dat waren niet 
alleen Rhode-leden, maar zelfs hele 
gezinnen werden ingeschakeld om 
zo veel mogelijk geld bij elkaar te 
krijgen. Uiteindelijk heeft deze actie 
€ 2850,00 opgebracht dankzij alle 
lezers én G2 Speech Nuenen. 

Op dit moment hebben nagenoeg 
alle elftallen de opdracht vervuld 
om minstens € 1000,00 bij elkaar te 
krijgen en  ook de jeugdafdeling van 
Rhode heeft haar bijdrage geleverd. 
Er zijn nog enkele teams die verder 
actie moeten ondernemen om de 
€ 1000,00 binnen te krijgen. Alle 
acties hebben tot nu toe het mooie 
bedrag van ± 
€ 40.000,00 opgebracht. 

Vier jaar geleden werd Schijn-
delnaar Kevin Kuijs (hij is tevens 
uitbater van het sportcafé van de 
Rooise sporthal) trainer van Odis-
co uit Olland. Destijds waren het 
eigenlijk nog maar meisjes. Kevin 
stond voor een mooie uitdaging. 
Geholpen door hun coach groei-
den de meiden stuk voor stuk door 
naar een hoger niveau. “Ze zijn de 
afgelopen jaren in alle opzichten 
beter geworden”, jubelde de uit-
gelaten oefenmeester na de eerste 
golf van blijdschap. “Ze zijn slim-
mer geworden en tactisch beter. 
Dat komt vooral door de ervaring. 
Het zijn nu allemaal meiden van 17 
t/m 23 jaar. Toen ik ze onder mijn 
hoede kreeg waren het allemaal A-
spelers. Of er nog rek in dit team 
zit? Jazeker!  De top ligt meestal 
rond een 24e 0f 25e levensjaar, 
dus dat belooft nog veel goeds.” 

Die doorontwikkeling zal Kevin als 
supporter mee gaan maken, want 
hij stopt na dit seizoen als trainer. 
Kevin: “En dat is niet omdat ik het 
niet naar mijn zin heb. Integen-
deel, ik heb een geweldige klik met 
de groep. Maar misschien is de klik 
wel te goed, omdat we elkaar al-
lemaal door en door hebben leren 
kennen. Voor de groep is het beter 
als ze iemand anders voor zich krij-

gen. Daar leren de meiden alleen 
maar meer van.” Er zijn al verschil-
lende clubs die interesse hebben 
getoond in de Schijndelnaar, maar 
hij heeft naar eigen zeggen nog 
steeds niks toegezegd. “Ik heb ge-
zegd dat ze na de binnencompeti-
tie maar eens terug moesten bel-
len, want het laatste wat ik wilde 
was het creëren van roddels. Daar 
zou het team niet bij gebaat zijn.”

Het team was totaal niet bezig 
met vertrek van hun coach. Alle 
dames speelden een puike pot. 
Na het buitenkampioenschap van 
twee jaar geleden, wat hen een 
promotie opleverde naar de eerste 
klasse, sleepten ze samen het bin-
nenkampioenschap in de tweede 

klasse binnen. “In het begin le-
ken ze even last van spanning te 
hebben, maar daarna begon de 
machine te draaien”, blikte Kevin 
terug. “Ik vond trouwens ook dat 
De Eendracht het spelletje niet slim 
speelde. Ze zakte veel te ver terug 
en gaf ons veel ruimte om te schie-
ten. Dat moet je bij onze dames 
niet doen, want allemaal schoten 
ze loepzuiver vandaag. Daarnaast 
maakten we niet veel fouten, dus 
de uitslag was meer dan terecht.”
Odisco kan zich nu weer op gaan 
maken voor de buitencompetitie 
die over een paar weken wordt 
hervat. In die strijd staan drie ploe-
gen onder de Ollanders en dat 
moeten ze zo houden om degra-
datie te ontlopen. Natuurlijk kijken 
ze eerder omhoog dan omlaag 
want de ploeg is tot veel in staat. 
Dat heeft de trainer wel gemerkt. 
“Ik had ook niet verwacht dat we 
binnenkampioen zouden worden. 
Dit is namelijk meer een buiten-
ploeg omdat ze zo hard kunnen 
werken, maar zo zie je maar wat 
ze allemaal bijgeleerd hebben.” 

Na het feestje in De Streepen werd 
de middag/avond voortgezet bij 
sponsor Ton van Alphen van De 
Dorpsherberg. Hij schonk de da-
mes voor de wedstrijd nog een 
nieuw tricot. 

vervolg voorpagina

Odisco soeverein naar kampioenschap

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Veldtoertocht TWC Dommeldal

wielersport

Op zondag 10 maart a.s. houdt 
Trim Wieler Club Dommeldal uit 
Sint-Oedenrode een veldtoer-
tocht. De tocht over een afstand 
van 25, 35, 45 of 60 kilometer 
wordt verreden in de bossen van 
Best, Son en Breugel, Laarbeek 
en Sint-Oedenrode. De route is 
in duidelijke samenspraak met 
Staatsbosbeheer en de gemeente 
bepaald en hiervoor is dan ook 
volledige toetstemming verkre-
gen. De tocht wordt onder aus-
piciën van De Nederlandse Toer 
Fiets Unie georganiseerd. De 
deels vernieuwde route wordt op 
een duidelijke manier met fel ge-
kleurde kunststof pijlen aangege-
ven, zodat het voor iedereen dui-
delijk is hoe de route loopt.

De route gaan nog meer als voor-
heen over onverharde paden. 
Tijdens de tocht is er nog gele-
genheid om te kiezen voor de te 
fietsen afstand. Halverwege de 
tocht is er een pauzeplaats waar 
de deelnemers onder het genot 

van een drankje en een hapje bij 
kunnen komen van hun inspan-
ningen. Voor de deelnemers aan 
de langste route (60km) is er zelfs 

een tweede pauzeplaats inge-
richt. Na afloop van de tocht is er 
de mogelijkheid om de fiets af te 
spuiten (gratis) en gezellig onder 

het genot van een drankje na te 
genieten. Ook is er bij de startlo-
catie een EHBO-er aanwezig om 
eventuele pechgevallen te helpen. 

Inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro 
voor leden van de NTFU en 4,00 
euro voor niet leden, ongeacht 
welke afstand men fietst. Start en 
finish vinden plaats bij de Vresselse 
Hut aan de Vresselseweg tussen 
Son en Breugel en Nijnsel. Starten 
kan vanaf 8.30 uur en 10.00 uur. 
Het heeft geen nut om eerder te 
willen starten omdat de route dan 
nog niet volledig is uitgezet. De 
startlocatie wordt doormiddel van 
bebording vanuit de invalswegen 
duidelijk aangegeven. Auto’s kun-
nen aan de overkant van de start-
locatie op aanwijzing van de orga-
nisatie worden geparkeerd. Aan de 
wandelaars, mensen die hun hond 
uitlaten en andere gebruikers van 
het bos wordt vriendelijk gevraagd 
rekening te houden de extra druk-
te in de bossen op zondagmor-
gen. Voor meer informatie over 
de veldtoertocht kunt u terecht op 
telefoonnummer: 0413-478990 of 
op www.twcdommeldal.nl.

Wielrenprofessor geeft college

Als brave stu-
denten zaten 
de deelnemers 
van Rooi d’huez 
achter elkaar te 

wachten op de lezing van wielren-
professor Gerry van Gerwen. Hij 
was uitgenodigd om in het thuis-
honk van de fanatieke wielrenners 
– Health City – uitleg te komen 
geven over waar een echte wielren-
ner aan moet denken voor hij of zij 
begint aan een bergetappe. Gretig 
namen ze de 25 tips tot zich. 

De bekendste Rooise wielrenner al-
ler tijden had zich namelijk uiterst 
bekwaam voorbereid om zijn pupil-
len een goede cursus te geven. Het 
ging om ‘op het oog’ eenvoudige 
adviezen, maar ook zeer bruikbare 
voorzetjes om de race tot een goed 
einde te brengen. Op 15 juni is het 
zover. Dan vertrekken zo’n 70 Rooi-
se wielrenners naar Frankrijk om de 
Alpe d’Huez te bedwingen. Het is 
aan hen om de tips tot uitvoer te 
brengen. Dan, maar vooral ook in 
de komende weken.
“Ik ga hier niet vertellen dat je straks 
telkens de buitenbocht moet pak-

ken op de Alpe d’huez. Dat weten 
jullie inmiddels”, begint Gerry. Hij 
pakte er een lijst met 25 tips bij en 
begon te vertellen… “Als jullie bin-
nenkort weer buiten gaan fietsen, 
denk er dan aan dat je altijd een 
ronde ‘rechtsom’ pakt. Dat is veel 
veiliger, omdat je dan veel minder 
hoeft over te steken. Veiligheid is 
het allerbelangrijkst. Een groep van 
70 is dan ook te groot om mee te 
gaan fietsen. Splits het minimaal op 
in twee groepen. Maak voor je gaat 
goede afspraken. Bijtijds roepen 
is cruciaal. Een groepje waar ik op 
zaterdag mee fiets heet ‘bijtijds roe-
pen’. Telkens als er een tegenligger 
of obstakel is, wordt dat door één 
persoon aangegeven. Van tevoren 
hebben we een code afgesproken, 
dus iedereen weet wat hij bedoelt”, 
doceert Gerry.

Dat Gerry met het thema veiligheid 
begon is veelzeggend. In de wiel-
rensport gebeuren veel ongeluk-
ken door onoplettendheid, onerva-
renheid en slechte afspraken. Veel 
van de 70 renners die het avontuur 
aangaan zijn onervaren, dus de tips 
werden met open armen ontvan-

gen. Behalve over veiligheid predik-
te de oud topwielrenner ook over 
het juiste materiaal. Gerry: “De fiets 
moet goed afgesteld staan en het 
materiaal in goede staat. Ik schrik 
als ik zie hoe vaak de remblokjes er 
verkeerd om in zitten. Ook het za-
del moet stevig genoeg zijn en ho-
rizontaal staan. Ik wil best een keer 
een ochtend mee gaan fietsen om 
met een timmermansoog mee te 
kijken.” Daar werd alert op gerea-
geerd. Uit de zaal werd de volgende 
fietsdatum naar zijn hoofd geslin-
gerd. Gerry lachte en zal vast zijn 
belofte inlossen. 

Tip na tip werd door Gerry met be-
vlogenheid overgebracht. Al pra-
tende beantwoordde hij veel vragen 
waar de coureurs de afgelopen tijd 
mee liepen. Wat voor kleding moet 
ik aan? Hoe moet ik mijn training 
opbouwen? Welke voeding moet 
ik tot me nemen? Over die laatste 
vraag was Gerry heel duidelijk. “Als 
je ’s morgens vier boterhammen met 
jam eet hoef je tijdens de rit eigenlijk 
niet meer te eten. Je lichaam heeft 
namelijk voor twee uur energie. 
Vocht daarentegen is wel heel erg 
belangrijk. Zorg ervoor dat je blijft 
drinken. Twee volle bidons moet 
genoeg zijn en een blikje cola hal-
verwege zal je een enorme boost 
geven. Dus vraag je supporters om 
voor een blikje cola te zorgen.”

Nu de groep eenmaal aan het trai-
nen is en ze de tips van Gerry heeft 
aangehoord is er eigenlijk geen ex-
cuus meer wanneer het zal misluk-
ken. Een goede training, een ideaal 
gewicht, veel drinken en een dosis 
inzet zijn het ideale recept voor een 
geslaagde beklimming. Gerry zal 
trots op ze zijn wanneer ze uitgeput 
bovenkomen en zal ook merken wie 
geluisterd hebben en wie niet.

Zuid-Nederlandse Kampioenschappen judo

Ryan en Dewy scoren 5 op een rij

Met 9 judoka’s reisden we zondag 
af naar Gilze voor het NK -15 voor 
zuid Nederland. Er was extra hard 
getraind om hier optimaal te kun-
nen presteren. De judoka’s die bij 
de laatste 4 wisten te eindigen, 
plaatsten zich voor het NK te Eind-
hoven op 9 maart.

Voor zowel Dewy als Ryan Lo-A-
Njoe werd het een feest. Beiden 
wisten ze voor de 5e opeenvol-
gende keer de titel binnen te halen. 
Een unieke prestatie van beiden. 
Iedereen verwacht al bijna niet an-
ders van deze twee maar je moet er 
wel elke keer weer staan. Zelfs in 
haar 3e en laatste partij wist Dewy 
er nog een mooi eind van te ma-
ken. Bij de eerste poging van haar 
tegenstander om een worp in te 
zetten veegde Dewy de vooruit-
komende voet zo goed onderuit 
dat de tegenstander helemaal los 
kwam van de grond. Dit is bij een 
voetveeg alleen maar mogelijk als 
alle facetten van de worp 100% 
goed uitgevoerd worden. Even la-
ter kwam haar broer voor zijn fi-
nale. Ryan wist vrij eenvoudig deze 
partij te winnen. Voor allebei de 5e 
titel een feit.

Jim van der Ven, is misschien nog 
maar klein hij is ook supersnel en 
behendig. Hij was de volgende 
troef. Ook Jim kwam vrij eenvoudig 
in de finale. In het begin scoorde hij 
meteen een wazari. Jim bleef zijn 
voetveeg inzetten om de tegen-
stander achteruit te laten stappen 
om zo ruimte te maken voor zijn 
schouderworp. Zijn tegenstander 
trapte er in en Jim sloot de finale af 
met een fantastische ippon.  

De andere 3 meiden moesten het 
ook nog waar zien te maken. Ge-
lukkig wisten ook zij wat er moest 
gebeuren. Kim Hooi, soms nog een 
twijfelaar, won alsof het de nor-
maalste zaak van de wereld was: 
3 partijen op rij met Ippon. Toen in 
de finale tegen een judoka waar-
voor ze ontzag had. Met een kleine 
score tegen verloor ze weliswaar 
de finale, maar de manier waarop 
ze heeft staan knokken moet haar 
sterken. Jongere zusje Noa bijt 
normaal gesproken ook flink van 
haar af, maar zondag liep het niet 
helemaal. Toch wist ook Noa haar 
punten te pakken en werd 3e. In dit 
geweld wist ook Fleur Bongers met 
keihard knokken zich te plaatsen 
voor het NK. Vaak is ze nog te lief, 
maar daar was weinig meer van 
over. Proficiat met je 4e plek fleur. 
Er kwamen nog 3 Dai Ippo-leden 
op de tatami. Jort van de Laar ging 
er helemaal voor en dat leverde 
hem een mooi startbewijs op voor 
het NK. Hij werd 4e. Het hoogte-
punt in zijn judocarrière tot nu toe.
Helaas wisten Gijs Packbiers en Jus-
tin Paxton zich dit jaar niet te plaat-
sen voor het NK. Erg jammer voor 
deze 2 talentvolle judoka’s die zich 
vorig jaar juist wel wisten te kwali-
ficeren. We kunnen dus weer reuze 
trots zijn op onze wedstrijdgroep.  
In de euforie van dit kampioen-
schap Kunnen we ook nog mel-
den dat Martijn van Dalen en Tom 
Meulensteen hebben deel geno-
men aan de Open Antwerpse Kam-
pioenschappen. Martijn kwam he-
laas niet verder dan één keer winst. 
Tom die na lang blessure leed weer 
het eerst aan een toernooi deelnam 
wist 4 partijen te winnen, maar 
verloor in de finale van een sterke 
Frans judoka.     

v.l.n.r.: Jim van der Ven 1e jongens 
-15 jaar tot 34 kg, Ryan Lo-A-Njoe 1e 
jongens -15 jaar tot 50 kg en Jort van 
de Laar 4e jongens -15 jaar tot 60 kg.

 Dewy Lo-A-Njoe 1e meisjes -15 jaar 
tot 32 kg, Kim Hooi 2e meisjes -15 
jaar tot 57 kg, Noa Hooi 3e meisjes 
-15 jaar tot 48kg en Fleur Bongers 4e 
meisjes -15 jaar tot 52 kg. 

judo

Hans Vogels wint ONK Enduro 
te Eindhoven

De tweede wedstrijd meetellend 
voor het Open Nederlands Kam-
pioenschap Enduro te Eindhoven 
heeft Hans Vogels, woonachtig in 
Sint-Oedenrode, met grote voor-
sprong weten te winnen. 

Er was een route uitgezet van on-
geveer 50km met daarin twee proe-
ven. Deze route moest vier keer 
worden verreden. Daarnaast was 
er door de organisatie een nieuw 
element aan de Enduro dag toege-

voegd door een slotcross aan het 
einde van de dag te laten verrijden.

Hans startte bekeken op de eerste 
proeven en kon in zijn klasse al met-
een voorsprong nemen op zijn con-
currenten. Hans kon elke ronde zijn 
voorsprong vergroten en won dan 
ook zijn klasse E2 met meer als 1.5 
minuut voorsprong. De scratch wist 
Hans ook winnend af te sluiten. 

Na de Enduro stond er nog de 

slotcross op het programma. Hans 
haalde de finale. De finale zou over 
4 ronden worden verreden en Hans 
had een slechte start. Hij ging rond 
de 9e plaats de eerste bochten door, 
maar zat tijdens de eerste door-
komst al op de 5e plaats. De vol-
gende doorkomst lag Hans op een 
derde plaats en in de laatste halve 
ronde nam Hans, na een enerveren-
de inhaalrace, de koppositie over en 
werd als winnaar afgevlagd.

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
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voetbal Rhode zondag naar Nooit Gedacht

Het voetbal wil na de winterstop 
nog niet echt op gang komen. 
Sneeuw en vorst maakten afge-
lopen zondag voetbal nog onmo-
gelijk. De weersverwachtingen 
zijn nu voor deze week beter dus 
mogelijk kan er zondag weer wel 

gespeeld worden. Voor Rhode 
staat dan de uitwedstrijd tegen 
Nooit Gedacht op het programma. 
Thuis leek Rhode lange tijd met de 
winst te gaan strijken, in de 7e mi-
nuut kwam Rhode al op 1-0, maar 
Nooit Gedacht wist in de blessu-

retijd (96e minuut) toch nog gelijk 
te maken. Hopelijk laat Rhode zich 
zondag niet verrassen, want Rho-
de is in de race voor de 2e perio-
detitel en dan zijn de punten na-
tuurlijk extra belangrijk. Voor meer 
informatie zie www.rhode.nl

Boskant speelt uit tegen Handel 1
Aanstaande weekend staat er 
voor Boskant 1 de uitwedstrijd te-
gen Handel 1 op het programma. 
Thuis werd het, na een enerveren-
de wedstrijd en 3 doelpunten van 
Handel spits Hadzevic 3-3.

Afgelopen zondag dus weer een 
dag zonder competitievoetbal. ’s 
Zaterdags zijn er door de jeugd 
wel enkele wedstrijden gespeeld, 

maar de immense kou en de hard 
bevroren velden maakten dat de 
rest van het programma werd af-
gelast. Hopelijk is alle sneeuw nu 
uit de lucht en gaat Koning Winter 
weer ter ruste zodat we het reste-
rende programma nog volgens het 
KNVB schema kunnen afwerken 
en aanstaande weekend dus wel 
aan de bak kunnen! Aanstaande 
zondag treft Boskant 1 tegenstan-

der Handel 1, dat met 4 punten 
minder dan Boskant de 4e plek op 
de ranglijst invult. Opnieuw een 
pittige wedstrijd dus. Het is al-
tijd maar weer afwachten hoe de 
teams uit de winterstop komen, 
dus voorspellen op basis van de 
eerder gespeelde wedstrijd is bijna 
onmogelijk.
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvboskant.nl

Ollandia op bezoek bij Ulysses
Ook afgelopen weekend was het 
weer de spelbreker en werden alle 
wedstrijden van Ollandia afgelast. 
Komend weekend zal opnieuw ge-
probeerd worden om te beginnen. 

Voor Ollandia 1 staat er opnieuw 
een uitwedstrijd op het programma 
op sportpark Den Maasheuvel aan 
de Maasdijk 44 in Megen. Daar 
zullen ze dan moeten aantreden 
tegen RKSV Ulysses, een tegen-
stander die op de standenlijst met 

15 punten uit 11 wedstrijd op een 
8ste plaats staat. Ollandia heeft de 
laatste weken enkele oefenwed-
strijden gespeeld, waarmee hope-
lijk de conditie en ook het spelpeil 
weer op een goed niveau is geko-
men. Hopelijk is dit voldoende om 
er zondag een goede wedstrijd van 
te maken en de 3 punten mee naar 
huis te nemen. Als dit zou gebeu-
ren en directe concurrent Ravestein 
laat bij NLC’03  punten liggen, dan 
zou het voor Ollandia een prima 

weekend kunnen betekenen, maar 
het belangrijkste is dat er zelf wordt 
gewonnen.

Ollandia Kantine Kennis Kwis
Naast het voetballen is maart al ja-
ren de maand waarop in de kantine 
op sportpark Ekkerzicht de Kantine 
Kennis Kwis wordt gehouden. Op 
donderdag 7, 14, en 21 maart wor-
den de diverse Ollandia teams ge-
test op hun kennis. Dus reserveer 
deze data alvast in uw agenda.   

25 ste keer zaalvoetbal voor F’jes

8 weken lang werd er op woens-
dagmiddag in de zaal gevoetbald 
door de  F-Pupillen van Rhode, 
Boskant, Nijnsel en Ollandia.  In 
totaal deden er 140 kinderen mee.  
8 ploegen tweedejaars en 10 ploe-
gen eerstejaars pupillen die een 
competitie speelden in sporthal 
“de Streepen”. De finale voor de 
tweedejaars werd gespeeld tussen 
Juventus (Rhode) en AC Milan 
(Nijnsel). Deze werd gewonnen 
door Juventus met 4 - 1. De finale 

voor de eerstejaars werd gespeeld 
tussen Vitesse (Rhode) en Willem 
II (Ollandia), deze werd gewon-
nen door Vitesse met 1 - 0

Uitslag:
2de jaars: 
1 Juventus (Rhode)
2 AC Milaan (Nijnsel)
3 Arsenal  (Rhode
3 Liverpool  (Ollandia
5 Man. United  (Rhode)
5 Real Madrid (Rhode)
7 Barcelona (Rhode)
8 Inter Milaan (Boskant)

1ste  jaars: 
1 Vitesse (Rhode)
2 Willem II (Ollandia)
3 Sparta (Boskant))
3 FC Utrecht (Rhode)

5 Ajax   (Rhode)
6 P.S.V ( Rhode)
7 Heereveen (Rhode)
8 FC Twente (Rhode)
9 Feijenoord (Nijnsel)
10 AZ (Nijnsel)

Enkele bewoners van de sponsor 
(Brabant zorg) van Rhode zaal-
voetbal waren ook aanwezig om 
de voetballers aan te moedigen. 
Ze hadden een leuke middag. Het 
was weer een gezellig toernooi en 
alles is goed verlopen. Dit mede 
dankzij de vrijwilligers Broer Voets, 
Bram van Kuringe en Jan v.d Lin-
den die elke woensdagmiddag al-
les in goede banen leidden. Ook 
dank aan de ouders en opa’s die 
zich hebben in gezet als  leiders.

Attaque 50-jarig jubileum: oproep!

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

Sidderen bij de Waterpolodames 
van Argo

waterpolo

Afgelopen zaterdag speelden de 
waterpolodames van Argo een 
thuiswedstrijd tegen Hieronymus. 
De eerste confrontatie tussen 
deze twee teams in Roozendaal 
werd nipt gewonnen door Argo.  

Er kon dus geen sprake zijn van 
onderschatting van deze geduchte 
tegenstander. Ondanks het feit dat 
Argo bovenaan staat en Hierony-
mus slechts op de 7e plek, zorgde 
het fysieke spel van Hieronymus 
ervoor dat Argo alles uit de kast 
moest halen om uiteindelijk het 
verschil te kunnen maken. Het 
niveau van de wedstrijd was niet 
fantastisch, maar het publiek werd 
getuige van een ware thriller. Het 
verschil in doelpunten bleef be-
perkt tot maximaal 1, mede ook 
dankzij fantastisch keeperswerk 
van Yvonne vd Vorstenbosch en 
Marleen vd Wijdeven.  

In het laatste part van de wedstrijd 
leek het erop dat de accu bij de da-
mes van Hieronymus leeg was. In 
totaal kreeg Hieronymus 14 uitslui-
tingen in de hele wedstrijd, waar-
bij in het laatste part maar liefs 6 
dames een tijdstraf kregen.  Argo 
mag het zichzelf aanrekenen dat 
ze niet al direct de wedstrijd in het 
slot hadden gegooid door hieruit 
te scoren. De woorden van coach 
Anja van Wanrooij voor aanvang 

van het 4e part, bij een stand van 
4-3 waren ”wanneer we willen 
winnen, moeten we er nu echt 
een schep bovenop doen.” Deze 
boodschap was helder en werd 
door het hele team opgepakt. 

Liesbeth van der Korst had middels 
2 doelpunten en het verdienen van 
een strafworp in de laatste minu-
ten van de wedstrijd een uitermate 
belangrijk aandeel in de uitein-
delijke eindstand. Met 7-5 wist 
Argo de tegenstander te verslaan 
en wederom 3 punten te pakken. 
Deze moeizame, maar zeker wel 
verdiende overwinning van Argo 
zorgt ervoor dat de dames uit Rooi 
de eerste plaats blijven behouden. 
Met nog 8 wedstrijden te gaan zijn 
er nog 4 ploegen die serieus mee-
doen voor het kampioenschap. 
Met 2 nieuwe speelsters in het 
team, maar ook het feit dat het 
team meestal niet compleet is, blij-
ven de dames van Argo hun wed-
strijden winnen. Er is gebouwd aan 
een stevige basis in het team  en 
het resultaat hiervan is een groot 
compliment voor het team, maar 
zeker ook voor de trainer Tom 
van Wanrooij en coach Anja van 
Wanrooij. De eindstand was 7-5, 
doelpunten van Argo zijn gemaakt 
door Renske vd  Burgt, Monique 
van Nielen, Josine Raaijmakers (2x) 
en Liesbeth van der Korst (3x).

Goede prestaties voor Argo 
zwemmers

zwemmen

Tijdens de 2 daagse Jumbo Multi 
Meet wedstrijd in Cuijk is door de 
Argo zwemmers goed gepresteerd. 
Argo was tijdens deze wedstrijd 
met 10 zwemmers uit de wedstrijd-
groep vertegenwoordigd  en haalde 
maar liefst 9 podiumplaatsen.

Luc van Eijndhoven had met 5 eer-
ste en 1 tweede plaats hierin een 
groot aandeel. Fleur Gibbels , Ma-
rijke van der Heijden behaalden elk 
een tweede plaats en Loes van Eck 
mocht een bronzen medaille opha-
len. Hieronder alle uitslagen.
Zaterdag
Loes van Eck: 50m schoolslag 
0.45.68 Pr en 50m vlinderslag 
0.44.90 Pr;
Luc van Eijndhoven: 50m rugslag 
0.40.53 Pr Cl 1e, 50m vrije slag 
0.34.64 Pr 1e  en 100m wisselslag 
1.29.73 Pr 1e;
Fleur Gibbels: 200m vrije slag 
2.35.35 2e;
Marijke van der Heijden: 100m 
rugslag 1.19.86 Pr 2e, 50m school-
slag 0.43.39 en 100m vlinderslag 
1.31.78;
Dana Janssen: 100m rugslag 
1.30.42 Pr en 50m schoolslag 
0.45.67 Pr;
Roel Janssen: 50m vrije slag 

0.39.76 Pr en 100m wisselslag 
1.47.36;
Zondag
Katie Brunnen: 100m schoolslag 
1.51.48 Pr en 100m vrije slag 
1.32.06;
Bram Diesch: 50m schoolslag 
0.43.90 Pr en 50m vlinderslag 
0.40.48 Pr;
Lars Diesch: 50m vlinderslag 
0.43.24 Pr en 100m vlinderslag 
1.45.29 Pr;
Femke van Eck: 50m rugslag 
0.39.92 en 50m vrije slag 0.33.42;
Loes van Eck: 50m vrije slag 
0.35.34 Pr en 200m wisselslag 
3.14.86 Pr 3e;
Luc van Eijndhoven: 50m school-
slag 0.51.05 2e, 50m vlinderslag 
0.41.95 Pr 1e en 100m vrije slag 
1.17.69 Pr 1e;
Fleur Gibbels: 50m vrije slag 
0.33.02 en 100m vrije slag 1.12.25 
Pr;
Marijke van der Heijden: 50m 
rugslag 0.36.87 en 50m vrije slag 
0.31.36 Pr en 100m vrije slag 
1.11.07;
Dana Janssen: 50m rugslag 0.41.48 
Pr en 50m vrije slag 0.35.73;
Roel Janssen: 50m schoolslag 
0.53.19, 50m vlinderslag 0.48.54 
Pr en 100m vrije slag 1.31.50 Pr;

De medaille winnaars (vlnr: Luc, Marijke, Fleur 
en Loes) In het midden coach Frank.
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Uitslagen

Rhode

Programma senioren zo 3/3:
Nooit Gedacht-Rhode 14:30u
Gemert 2-Rhode 2 12:30u
Rhode 3-Nijnsel 2 12.00u
Rhode 4-ELI 3 10.00u
Rhode 5-Boskant  4 10.00u
Blauw Geel 11-Rhode 6 10.00u
Rhode 7-Erp 6 12.00u
Rhode 8-Avanti 8 10.00u
Erp 9-Rhode 9 10.00u
Avesteyn 8-Rhode 10 10.00u
Mariahout-Dames 11.00u
Mariahout-Veteranen 16:30u

Uitslagen jeugd za 23/2:
Mierlo Hout A1-Rhode A1  1-5
OSS’20 C1-Rhode C1  0-2 
S.V. Brandevoort D3-Rhode D2  6-0
WEC F4-Rhode F6G  4-1
Overige wedstrijden afgelast.

Programma jeugd woe 27/2:
Blauw Geel’38 E7-Rhode E6G  19:00u
Blauw Geel’38 F1-Rhode F1  19:00u

Programma jeugd za 2/3:
Rhode A1-Someren A  14:30u
Blauw Geel’38 A3-Rhode A2  14:30u
Sparta’25 B1-Rhode B1  14:30u
Rhode B2-SCMH B1  14:30u
Rhode B3-Boskant B1  14:30u
Blauw Geel’38 B8-Rhode B4  13:00u
Rhode C1-HVCH C1G  13:00u
SC Helmondia C2-Rhode C2G 13:00u
Rhode C3-ASV’33 C2  13:00u
Schijndel/VITAM C4-Rhode C4 15:00u
Avanti’31 C3-Rhode C5  13:00u
Erp MB1-Rhode MB1  14:45u
TOP MC1-Rhode MC1  10:15u
Rhode D1G-Blauw Geel’38 D3  11:30u
Rhode D2-Blauw Geel’38 D7  11:30u
DVG D2G-Rhode D3G  11:30u
Rhode D4-Rhode D4  11:45u
Rhode D5  vrij
Rhode D6-Blauw Geel’38 D9  11:30u
Rhode E1-NWC E1  9:15u
Boskant E1-Rhode E2  9:30u
Rhode E3- HVV Helmond E1  9:15u
Rhode E5-Blauw Geel’38 E8 9:15u
WEC E3-Rhode E6G  9:30u
Rhode E7-Blauw Geel’38 E6  9:15u
Venhorst E3-Rhode E8G  10:00u
Rhode E9-Gemert E6  9:15u
Boekel Sport E8-Rhode E10  10:30u
Erp F1-Rhode F1  10:30u
Rhode F2-MVC F1  10:30u
Boekel Sport F2-Rhode F3  9:30u
Rhode F4-Blauw Geel’38 F4  10:30u
Stiphout Vooruit F3-Rhode F5  9:30u
Rhode F6G-Blauw Geel’38 F17 10:30u
VOW F2Rhode F7  10:30u
MVC F2-Rhode F8  10:45u
Rhode F9-WEC F3G  10:30u
Rhode F10 -Blauw Geel’38 F15 10:30u
Boekel Sport F9-Rhode F11  9:30u
Boekel Sport B1-Rhode B1  20:00u
Min-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 210:00.

Ollandia
 
Programma senioren zo 3/3:
Ulysses 1-Ollandia 1  14.30u

Ollandia 2-Rkvv Keldonk 2   11.00u
Gemert 7-Ollandia 3   12.00u
Irene 4-Ollandia 4  10.00u
Venhorst Vr1-Ollandia Vr 1   10.00u

Programma jeugd za 2/3:
Boekel Sport B2-Ollandia B1  v:13.30u
Sparta’25 C2-Ollandia C1G  v:11.45u
Ollandia D1G-Avanti’31 D2   12.00u
Gemert E2-Ollandia E1G   v:8.15u
Sparta’25 E6G-Ollandia E2G  v:8.15u
Ollandia F1-Gemert F3   9.30u
Ollandia F2G-ELI F2G  10.30u

VV Nijnsel

Uitslag senioren za 23/2:
Volkel Vets - Nijnsel Vets                        0-0

Uitslag jeugd za 23/2:
Nijnsel A1    -    Schijndel/VITAM A2  5-2
Nijnsel C1    -    Gemert C3           2-0
Blauw Geel’38 D5 - Nijnsel D1                  4-2
 
Programma senioren zo 3/3:
Irene 1 - Nijnsel 1 14:30u
Rhode 3 - Nijnsel 2 12:00u
Nijnsel 3 - Sparta’25 5 12:00u
Blauw Geel’38 9 - Nijnsel 4 12:00u
Nijnsel 5 - Avesteyn 4 10:00u
Nijnsel 6 - Schijndel/VITAM 8 10:00u
Nijnsel VR1 - Avanti’31 VR1 12:00u
Nijnsel VR3 - Nijnsel VR2 10:00u
Nijnsel Vets - Blauw Geel38 vets 15.00u

Prorgramma jeugd za 2/3:
RKVV Keldonk A1 - Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel B1 - Sparta’25 B2 14:30u
VOW C1 - Nijnsel C1G 13:00u
Nijnsel D1G - MVC D2 11:30u
Schijndel/VITAM E6 - Nijnsel E1 9:00u
Nijnsel E2G - DVG E4 10:00u
Nijnsel E3 - VOW E4M 10:00u
Rood Wit’62 F3 - Nijnsel F1G 9:00u

VV Boskant

Uitslagen jeugd za 23/2
Boskant E2–WEC E2  1-2
Boskant F1–Gemert F8  12-0

Programma senioren zo 3/3:
Handel 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-Volharding 3  11.30u.
Boskant 3-Schijndel 5  12.00u.
Rhode 5-Boskant 4  10.00u.
Blauw Geel 14-Boskant 5  12.00u.
WEC 6-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-FC De Rakt  10.00u.
Boskant VR1  vrij

Programma jeugd za 2/3:
Boskant A1-VOW A1  a.14.30u
Rhode B3-Boskant B1  v.13.30u
Blauw Geel C6-Boskant C1  v.12.00u
Boskant D1-Brandevoort D3 a.11.30u
Boskant E1-Rhode E2  a. 9.30u
VOW E2-Boskant E2  v.8.45u
Schijndel/VITAM F5- Boskant F1  v.9.30u
Real Lunet F1–Boskant mini F  v.9.30u.

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

KV Concordia

Uitslagen
DDW A1-Concordia A1 20-6
Prinses Irene B2-Concordia B2  6-1 
Concordia C1-Tovido C2  6-4 
Concordia D1-NDZW D1  4-3
Concordia E1-Tovido E1  10-0
De Korfrakkers E2-Concordia E2  10-0 
Concordia F1-De Korfrakkers F1  8-0

Programma woe 27/2:
Avanti 5-Concordia 4  a. 19.00u.

Programma za 2/3:
De Peelkorf A1-Concordia A1  v. 11.45u.
De Korfrakkers B3-Conc. B2  v. 13.15u. 
Concordia C1-Corridor C1  a. 15.30u. 
Conc. D1-De Korfrakkers D2  a. 13.00u. 
Conc. E1-De Korfrakkers E1  a. 12.00u. 
Concordia E2-Celeritas E2  a. 11.00u. 
Concordia F1-Celeritas F1  a. 10.00u. 
Conc. W1-De Korfrakkers W2  a. 10.00u.

Programma zo 3/3
Concordia/Boskant 1-Avanti 1  a. 11.15u. 
Concordia/Boskant 2-BIO 2  a. 10.00u.

KV Odisco

Uitslagen za 23/1:
Odisco A1 - NDZW A1 6 - 11
Odisco C1 - RoDeBo C1 3 - 2
Odisco E1 - Spoordonkse Girls E1 1 - 1
Zo 24/2:
Odisco 1 - De Eendracht 1  15 – 1

Programma za 2/3:
Odisco A1 - Celeritas (S) A1 14:00u
Odisco C1 - Boskant C1   13:00u
Odisco E1 - Celeritas (S) E1       9:00u
Z0 3/3:
Gazelle 1 - Odisco 1               11:00u
Ma 4/3:
Odisco 2 - Boskant/Concordia 5   20:00u

waterpolo

Argo 

Uitslagen 
C1 - DZT`62 8-11
Dames 1 – Hieronymus 7-5
E1 – Aquamigos 13-2
Heren 1 – DIO 19-5
Heren 2 - DZT`62 5-7

Programma  Zaterdag:
Njord - E2, in Den Ekkerman te Veld-
hoven 17.00u
De Dokkelaers - Heren 1, in Sportcen-
trum Reeshof te Tilburg 18.00u
De Treffers - E1, in Kwekkelstijn te 
Rosmalen 19.00u
De Treffers - Heren 2, in Kwekkelstijn 
te Rosmalen 20.45u

Zondag:
Argo E1 – Argo E2, in De Neul     
 09.45u
T.R.B.-R.E.S - D1, in Zwembad Stap-
pegoor te Tilburg 17.00u
T.R.B.-R.E.S - Dames 1, in Zwembad 

Stappegoor te Tilburg 17.30u

hardlopen

SV Fortuna ’67

Best Joe Mann Bosloop  

MeisjesPB 1.170 m
Veerle van Erp 5.11 (1e)
MeisjesJB 3.000 m
Anne Gibbels 14.08 (2e)
Sanne van Lioeshout 16.01
Simone van Wieringen 17.17
Vrouwen korte cross 2.340 m
Irene van der Velden 11.18

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 20/2:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
66,25 % 2 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. 
P.v.Hoof 59,28 % 3 Dms. W.v.Gerwen- 
A.v.Genugten 56,25 % 4 Echtpr. See-
gers 53,33 %.
 
B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 20/2: 
A Lijn: 1. Joop en Marianne Muller 
65.63 % 2. Jan en Mien v Rooij 55.07 
% 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 53.33 
% 4. Peter Schepers- Liesbeth Bekkers 
51.60 % . B lijn: 1. Jo Evers- Anja Laf-
leur 65.97 % 2. Fons en Els Raaijmaa-
kers 61.81 % . Riet Verstappen- Jan 
v.d.Velden 59.58 % 4. Hennie en Wil 
Merkelbach 51.67 %. 
Zie ook: www.deneinder.nl

BC. ROOI 750

Uitslag dd.20/2:
A-lijn :1. Ria Habraken & Toon Habra-
ken  63,47  2.Irmgard Etman & Willem 
de Roo  57,01  3.Christine van Heer-
tum & Mieke Janssen  56,88  
B-lijn: 1.Willem Pieters & Rien Voets  
67,00  2.Riet van Heijningen & Theo 
van Heijningen    61,25  3.Marion Ko-
nings & Thea v.d. Laar  53,33
C-lijn: 1.Harrie Hol & Ad van Kaatho-
ven   60,42  2.Jannie van Boxtel & Bets 
Versantvoort    59,17  3.Marcel Janse 
& Willy Swinkels   57,92 .

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 21/2:
A-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 65.10; 2. Harrie & Jan v. Erp 
58.85; 3. Liesbeth v. Dijk & Nellie Phi-
lipsen 54.68; 4. Guus Plevier & Fried 
v.d. Laar 54.16.
B-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 
68.50; 2. Annie Kastelijn & Addie Rij-
kers 63.80; 3. Antoinette v. Hoof & Jet 
v.d. Meerakker 57.80 4. Tineke Klomp 
& Riet Verstappen 57.20.

Uitslag 5e cyclus
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 55.96; 
2. Heleen Wiers & Frans v.d. Boomen 
54.94; 3. Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 

54.67; 4. Riet & Cees v. Hout 54.66.
B-lin: (promoveren) 1. Annie Kaste-
lijn & Addie Rijkers 55.44; 2. Betsie & 
Jan v. Gerwen 55.18; 3. Gerda & Bert 
Schellekens 55.10; 4. Corrie  & Annie 
Dortmans 51.09.  
  
ZBC’01 Zijtaart

Competitie 19/2
A-lijn: 1.Mien v. Berkel & Mien Ver-
hoeven 62,50 % 2.Bert & Diny Kan-
ters 60,00 % 3.Jan Rijkers & Toos v. 
Berlo 59,38 % 4.Piet v,Schaijk & Corry 
Kastelijn 57,29 % B-lijn: 1.Ria Velthuis 
& Toos Vissers 59,17 % 2.Harry & Rina 
v.Berlo 57,92 % 3.Adriaan v.d.Tillaart 
& Jack Sebrechts 55,00 % 4.Anny & 
Josien v.d.Berkmortel 54,17 % 

KBO  Zijtaart 

Competitie 22/2
A-lijn:1.Harry & Rina v.Berlo 60,42 
% 2.Jan Rijkers & Willemien Ver-
hoeven 55,42 % 3.Bert v.Helvoort & 
Adriaan v.d.Tillart 52,92 % 4, Toon 
& Marietje v.Schaijk 52,50 % B-lijn: 
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers 
62,50 % 2.Martien v.Cleef en Marie-
tje v.d.Horst 53,75 % 3.Anny & Josien 
v.d.Berkmortel 53,33 % 4.Jo v.Boxtel 
& Mien Vermeulen 52,50%

Beugelclub 
“De Lustige Spelers” 
 
Uitslagen: 18 februari – 22 februari   
1A. Ospel 2 - Olland 1 1-4
2. Olland 2 - Liempde 1 4-1
2. Olland 3 - Loosbroek 2 4-1
2. Olland 4 - Heeze 2 4-1
3. Schijndel 3 - Olland 5 4-1

Programma 27 februari – 5 maart   
1A. Olland 1 - Kronenberg 2 
02-03-13 20.00u
2. Olland 2- Loosbroek 2 
05-03-13 20.00u
2. Olland 4 - Olland 3  
04-03-13 20.00u
3. Olland 5 - Loosbroek 3 
27-02-13 20.00u

‘t Koffertje

Uitslag d.d.25 februari: 
A-lijn: 1.Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 58,01%.2. Wilma van de 
Biggelaar & Jan Janssen 56,43%.3. 
Reinier Gerritzen & Ad van de Laar 
55,69%.4. Cees Laas & Sjef van Rooij 
55,69%. B-lijn: 1. Nelly Derks van de 
Ven & Jo Renders 61,98%. 2. Coen 
Meeuwissen & Geert van de Zanden 
55,52%.3. Tiny van der Steen & Lies 
Vissers 54,69%. 4/5 An van Genugten 
& Wil van Gerwen en Leny van Keme-
nade & Rina Verhagen 51,56%. C-lijn: 
1.Corrie Dortmans & An van der Vleu-
ten 60,49%. 2 Jos van Acht & Martien 
Hulsen 58,19%. 3. Rina van de Hurk 
& Cisca Scheepens 56,94 %. 4. Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 55,56%.

Attaque 1 beperkt de schade

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

Attaque 1 ging afgelopen week 
op bezoek bij Never Despair uit 
Den Bosch. Door afwezigheid van 
Bram Schepens kreeg Menno van 
Os de kans om bij het eerste in te 
vallen. Never Despair strijdt volop 
mee om de titel en het werd dan 
ook een zware opgave voor ons 
vaandelteam dat knokte voor ieder 
punt. Na zeven wedstrijden stond 
er echter een 5-2 achterstand op 
het scorebord. Dirk Kastelijn won 

beide partijen. Menno van Os liet 
echter zien dat hij steeds dichter 
tegen het niveau van het eerste 
aan zit en won knap zijn laatste 
partij. Doordat vervolgens ook 
Henry van Casteren na een span-
nende vijfsetter een punt wist bin-
nen te halen werd het verlies be-
perkt tot 6-4. Ondanks het feit dat 
werd verloren toch een behoorlijke 
uitslag. Never Despair en PJS lijken 
weg te lopen in de 2e klasse E, 
de overige vier teams (waaronder 
Attaque) staan allemaal binnen 2 
punten van elkaar.
Het tweede team ging op bezoek 
bij hekkensluiter Bergeijk. Maar-

ten Kerkhof maakte zijn debuut 
voor Attaque en won direct twee 
partijen, evenals Peter Verhagen. 
Doordat ook Leon Huijberts nog 
één partij wist  te winnen eindigde 
de wedstrijd in 5-5.
Team 3 kent een moeilijke start van 
de competitie maar tegen de num-
mer twee, Een en Twintig uit Beek 
en Donk, werd afgelopen week 
knap met 5-5 gelijk gespeeld. Zo-
wel Cliff van Driel als Anne van de 
Sande wonnen twee wedstrijden, 
Bram Marinus won er één. 
Het jeugdteam tot slot was afge-
lopen weekend vrij. Zij spelen a.s. 
zaterdag 2 maart weer, uit bij Oss.

tafeltennis

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

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

             BENZINEMOTORZAAG MS 211 40 cm
                                    OOK IN MAART 10% KORTING 
                    OP ARBEID onderhoud & reparatie
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MooiRooikrantDe 31
Jongens MHC C1 kampioenhockey

Na een spannende competitie zijn de 
Jongens C1 van MHC kampioen ge-
worden in de zaal. De gehele com-
petitie moesten zij in achtervolging 
op directe concurrent Son. Nadat de 

uitwedstrijd tegen Son met 5-3 ver-
loren ging, moesten de resterende 
wedstrijden gewonnen worden. 
Dat lukte, met als hoogtepunt de 
7-3 thuisoverwinning op Son vorige 

week. Afgelopen zondag werd de 
kroon op het werk gezet, in een druk 
bezochte wedstrijd werd Eersel met 
8-2 verslagen en daarmee was het 
kampioenschap een feit.

De trotse  kampioenen Jongens C1, v.l.n.r. staand: Joshua Jones, Egi Kluijtmans 
(coach), Stijn Vermeulen, Kjeld Kluijtmans, Niels Broers, Tom Schrederhof, Stijn van 
Dijck (coach); zittend: Lucas van der Endt,  Sep Schuurman, Robin Zelders,  Imre 
van de Laar en Robin Bogers. Teun van Wieringen ontbreekt.

Nina van Enckevort met Ryanair 
weer Brabants kampioen

paardensport

Afgelopen zaterdag werden de 
Brabantse Kampioenschappen 
gehouden in 'De Gouberg' in 
Roosendaal. Een mooi parcours en 
een mooie accommodatie waren 
de ingrediënten voor prachtige 
springsport.

Na het kampioenschap van Nina 
van afgelopen zomer, was een 
herhaling van deze prestatie een 
moeilijke opgave. Het ongelofelij-
ke gebeurde toch en na een fout-
loze eerste ronde en een bijna per-
fecte barrage was de jury unaniem 
in haar beslissing.

Nina kreeg de felbegeerde sjerp 
en de titel wederom mee naar 
Sint Oedenrode. De gebruikelijke 
receptie die hierbij volgt is door 
menigeen tot in de kleinste uurtjes 
gevolgd.

Druk wedstrijdweekend voor Dioscuri

Zaterdag 23 februari vond de Dis-
tricstfinale voor de 3e divisie plaats 
in Panningen. Sterre van den Brand, 
die zich als enige namens Dioscuri 
voor deze finale had geplaatst, 
turnde een goede wedstrijd. Na een 
mooie overslag en salto mocht zij 
voor sprong een 13,017 pt note-
ren. Op het tweede toestel, brug, 
viel Sterre helaas met ophurken. 
Gelukkig lukte de zolendraai wel, 
waardoor Sterre toch tevreden haar 
brugoefening beeindigde. Ook op 
de evenwichtsbalk turnde Sterre een 
prima oefening, goed voor 12,000 
pt. Maar de oefeninig die na afloop 
toch wel de grootste glimlach op 
Sterre’s gezicht toverde was haar 
vloeroefening. Met een gelukte stut 
halve draai, arabier flikflak salto én 
losse radslag behaalde ze 12,133 pt. 
In een deelnemersveld van 36 meis-
jes eindigde Sterre uiteindelijk met 
47,883 pt op de 23e plaats. 

Competitiewedstrijd Sportief Oss – 
Dioscuri
Diezelfde dag stond eveneens een 
competitiewedstrijd op het program-

ma. Het 4e divisie onderbouwteam 
turnde tegen de meisjes van Sportief 
uit Oss. Namens Dioscuri kwamen 
Mare Peters en Nynke Pontzen uit. 
Helaas kon Frederieke Hengstman 
niet meedoen en was Dioscuri maar 
met twee turnsters, waardoor de 
wedstrijd op voorhand al verloren 
was. Mare en Nynke hebben wel 
heel goed geturnd. Nynke had de 
hoogste score op sprong (13,30 pt) 
en Mare op brug, balk én vloer. Met 
50,65 pt behaalde Mare de 1e plaats. 
Nynke werd met 46,05 pt 3e. Turn-
vereniging Sportief won de wedstrijd 
met 139,20 pt tegen 96,70 pt.

Competitiewedstrijden Sine Cura – 
Dioscuri
Op zondag 24 februari namen de In-
stappers en het 4e divisie onder- en 
bovenbouwteam het in Heeswijk-
Dinther op tegen Sine Cura.  Bij de 
Instappers werd het spits afgebeten 
op sprong. Alle meiden behaalden 
daar een mooie score, een goed be-
gin van de wedstrijd dus. Daarna was 
de brug aan de beurt, waarop prima 
scores door Anouk van den Brand 

(13,35 pt) en Amy Jones (13,05 pt) 
werden behaald. Op de evenwichts-
balk wisten Juul van Bogget (12,55 
pt) en Kaya van der Wijst (12,05 pt) 
de hoogste scores te noteren. Alle 
vier bleven ze met de koprol keurig 
op de balk, goed gedaan! Ook op 
het laatste onderdeel, vloer, verlie-
pen alle oefeningen naar wens. De 
inspanning van het team werd einde-
lijk beloond. Met een eindscore van 
149,425 pt voor Dioscuri tegenover 
138,250 pt voor Sine Cura werd de 
winst overtuigend binnengehaald! 
Namens het 4e divisie bovenbouw-
team traden Elena Haenen, Ilse van 
der Heijden, Paula Verwaard, Ma-
randa Haenen en Anneke Verwaard 
aan. Op het eerste toestel, balk, pak-
te Dioscuri door sterke oefeningen 
van Elena (met 11,45 pt de hoogste 
score van de wedstrijd!), Ilse en An-
neke meteen een voorsprong van 6 
punten. Op de vloer kwam, ondanks 
mooie scores van meer dan 11 pun-
ten van Paula en Maranda, Sine Cure 
drie punten dichterbij. Op de laatste 
twee toestellen, sprong en brug, was 
de spanning groot. De turnsters uit 
Heeswijk waren op deze onderdelen 
iets beter, maar uiteindelijk waren 
het toch de dames van Dioscuri die 
met een miniem verschil van 0,45 pt 
met de eindoverwinning aan de haal 
gingen (172,05 tegen 171,60 pt)!

Sterre van den Brand
Pleun van der Vleuten rijdt in de prijzen 
op Brabantse Kampioenschappen
Dit weekend waren de ponyrui-
ters aan de beurt om hun plaats 
te bepalen op de Brabantse Kam-
pioenschappen. Voor de laatste 
maal maakte Accommodatie de 
Goubergh te Roosendaal zich op. 
Hiermee werden de kampioen-
schappen zondagavond tot een 
mooi einde gebracht.

Wederom nam een amazone van 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters 
deel. Pleun van der Vleuten en 
haar pony Bianca hadden zich tij-
dens het indoor seizoen gekwali-
ficeerd voor de Brabantse Kampi-
oenschappen. Op zaterdagavond 
verschenen zij dan ook aan de start 
in de klasse DE-L. De eerste ronde 
werd foutloos verreden en daar-

mee selecteerde zij zich met nog 
16 andere combinaties voor de 
barrage. Helaas had Pleun pech in 
de barrage en viel er onverwachts 
een balk. Dit resulteerde alsnog in 
een mooi resultaat, met in totaal 
maar liefst 58 deelnemers, moch-
ten zij zich als 10e opstellen in de 
prijzenreeks. 

Naast de kampioenschappen vond 
er in Uden ook nog een reguliere 
dressuurwedstrijd plaats. Myrthe 
Evers en Marijke de Haas kwamen 
hier aan de start in de klasse Z1. 
Deze twee amazones reden beide 
in de top 3. Een 2e plaats was er 
voor Marijke de Haas. Myrthe 
Evers en Ohlala eindigde op een 
3e plaats. 

zwemmen Zwemmen: LAC wedstrijd in Veghel

Afgelopen vrijdag hebben 8 zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel-
genomen aan de 3e LAC wedstrijd 
in zwembad ‘De Beemd’ te Veghel. 
Tijdens deze wedstrijd is er 2 keer 
een 1e plaats, 1 keer een tweede 
plaats en 2 keer een 3e plaats be-
haald. Er zijn 12 persoonlijke re-
cords gezwommen. Daarnaast zijn 

er 4 clubrecords gezwommen: Luc 
van Eijndhoven 800m vrije slag 
in 12.45.32, Loes van Eindho-
ven 1500m vrije slag in 22.34.30, 
Fleur Gibbels 2000m vrije slag in 
33.05.61 en Dana Janssen 1500m 
vrije slag in 25.06.65.

Komende zondag staan er twee 

wedstrijden op het programma: 
De zwemmers van de Recreatieven 
nemen in het Golfbad te Oss deel 
aan de 3e Meerkamp, aanvang 
13.00 uur. De zwemmers van de 
Wedstrijdgroep nemen in zwembad 
De Drietip te Nuenen deel aan de 5e 
Solo, aanvang 15.30 uur.

Anouk van den Nieuwenhuijzen 
reservekampioen van Brabant

De Nijnselse ponyruiters hebben 
afgelopen weekend mee gedaan 
aan de Brabantse kampioen-
schappen in Roosendaal. 

Anouk van den Nieuwenhuijzen 
zette met haar pony Miss Ghi-
bly een zeer knappe prestatie 
neer door het reservekampioen-
schap te behalen in de klasse CM 

springen. Zij bemach-
tigde hiermee ook 
een startplaats voor 
de Nederlandse kam-
pioenschappen op 23 
maart. Larissa Laenen 
wist zich ook in de 
prijzen te rijden. Zij 
behaalde met Kasan-
dera een 13e plaats in 
de klasse DB.

Bij de paarden reisde 
Suzan van Gastel met 

haar paarden af naar Asten. In de 
klasse M werd zij 2e met Chaplin. 
In de klasse Z wist zij de overwin-
ning op haar naam te schrijven 
met Zuberlina. Eveline van de 
Ven deed mee aan de dressuur-
wedstrijd in Uden en wist hier 
een sterke proef neer te zetten 
met Allure. Het resultaat was een 
mooie 2e prijs in de klasse M2.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
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Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden



Woensdag 27 februari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe32 

Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

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

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Volvo S80 2.5T 
Automaat
In nieuwstaat!
Bouwjaar 2003
Km.stand 133.513

Prijs: €8.950,-

Ford Focus C-MAX 1.6 
74KW
Km stand: 59533km
Kleur: zwart metallic
apk bij a� evering!

Prijs: € 8.200,-

Hyundai I 10  I-DRIVE  
1,1 INJ.

September 2012 
KM ST: 3500 
5 JAAR GARANTIE
BELASTING VRIJ TOT 
2014

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Wij zijn hét autobedrijf 
voor reparaties van 
alle merken auto’s! 

Ook onze showroom heeft veel te bieden. 

U bent van harte welkom.

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

Van Dijk automobielen b.v. 

Auto van de week

BMW 135i Coupé 
Saphirzwart metallic 

Km. stand 97.700 KM
Bouwjaar augustus 2008

Type: Mazda 3 Hatch-
back 1.6 Active
Bouwjaar: 2009
Km. stand: 40.000 

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: Volkswagen 
Passat 1.6, comfort 
Bouwjaar: mei 2004
km.stand: 92.225 km

 

Suzuki Swift Shogun 
GT-plus
Bouwjaar: 18-09-2009
Km. stand 33833 km

Peugeot 206 CC 2.0 16V 
Coupe Cabriolet
Maart 2003   
Km stand: 76000 

Prijs: € 7.250,- Prijs: € 9.950,- 

Prijs: € 12.950,-

Prijs:      € 5.600 

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

met extra zachte foam borstels
Houd de onderkant van uw auto goed 

schoon! Vooral in de wintertijd!

Voor meer informatie neem contact met ons op, 
of kijk even op onze Facebook: "Kraaijvanger Auto's"

NU HYUNDAI I 10 EN I 20 STERK IN PRIJS VERLAAGD!!!!! 
Op = Op

Type: Renault Clio 1.2, 
selection business
Bouwjaar: maart 2010
Km. stand: 65.000 km

Vraagprijs  € 9.950,-

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 

De Suzuki Markgraaff  

5 X 1 deal !!  




