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Folders deze week:

Roxs Elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

INLOOPAVONDEN SAMENGAAN 
SCHIJNDEL, SINT-OEDENRODE 

EN VEGHEL
Op maandag 10 februari en 
woensdag 19 februari zijn er in-
loopavonden. Op deze avonden 
geeft de gemeente u uitleg over 
het voornemen van de gemeen-
ten Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel om per 1 januari 2018 één 
gemeente te vormen. Centraal 
staat informatie over de argumen-
ten van de gemeenteraden om te 
kiezen voor samenvoeging in het 
algemeen en met elkaar in het 
bijzonder. U bent als inwoner van 
deze gemeenten van harte welkom 

op deze avonden. U kunt even bin-
nen lopen en vragen stellen aan de 
aanwezige leden van de gemeen-
teraad en het college. Ook kunt u 
aandachtspunten aandragen die 
volgens u belangrijk zijn. In Sint-
Oedenrode start de eerste avond 
op maandag 10 februari vanaf 
19.00 tot 21.00 uur. De tweede 
avond staat gepland op woensdag 
19 februari, ook vanaf 19.00 tot 
21.00 uur. Beide avonden houden 
we in het gemeentehuis van Sint-
Oedenrode. 

een week met een groen randje

Communicanten alsnog naar kerk Boskant
De vijftien Boskantse kinderen die dit 
jaar hun communie vieren, mogen dit 
toch in de kerk van hun eigen dorp 
doen. Communieleidster Melanie 
Saris tekende eerder bezwaar aan bij 
het bisdom. Die heeft besloten om de 
kerk te sluiten. Het bezwaar leidde tot 
de beslissing om de communicanten 
alsnog op 1 juni in de kerk te laten. 

Tevens is er een uitzondering ge-

maakt voor de kinderen uit groep 
drie. Zij mogen dit jaar ook al hun 
communie doen. Volgens de an-
dere communieleidster, Sandra van 
Kollenburg, iets dat de meeste ou-
ders in dank aanvaarden. 
Afgelopen vrijdag kregen de jonge 
gelovigen les vier van hun communie. 
Deze stond in het teken van delen en 
daarom gingen ze gezamenlijk brood 
bakken bij bakkerij Bekkers in Veghel. 
Zowel de ouders als de kinderen brach-
ten bakspulletjes mee. In de avond 
vond de broodmaaltijd van Christus 
plaats in de kantine van VV Boskant.

» lees verder op pag. 23

» lees verder op pag. 3

Mooi
voor vrouwen

Zie pagina 25, 26 en 27

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Het is goed zo… AMO TE 
 
Verdrietig en dankbaar willen we jullie laten weten dat zaterdag 

25 januari  om kwart over één ’s middags is overleden,  
mijn lieve en zorgzame man, trotse vader en schoonvader van  

Bas en Nadia, Thom en Irene, Cees en Miranda 
en lieve opa van Renske, Joeri, Pjotr, Line, Yanna en Ole. 

 

Noud van den Heuvel 
 ∗ 19 december 1942          † 25 januari 2014 

 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
We zijn er samen naartoe gegroeid. 
 

Ans van den Heuvel – van der Pol 
 Bas van den Heuvel & Nadia Geysels 

Thom van den Heuvel & Irene van den Heuvel – Lensen 
Cees van den Heuvel & Miranda Bartholomeus, Vera en Harm 

 
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen van 
Noud op donderdag 30 januari om 10.30 uur in de Martinuskerk 
van de Heilige Odaparochie in Sint-Oedenrode.  
Daarna zullen we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op 
het kerkhof bij de Martinuskerk. 
 
Wij zouden het fijn vinden als jullie een witte of paarse bloem 
meebrengen naar het afscheid van Noud.  
De wens van Noud is om in plaats van bloemenkransen een donatie 
te doen aan het Hospice in Sint-Oedenrode.  
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister. 
 

Correspondentieadres: Postbus 64, 5490 AB Sint-Oedenrode 
 
Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen en die de dienst willen 
bijwonen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen. 

 

Bedroefd nemen wij afscheid van onze broer, zwager, oom

Noud van den Heuvel

Hij was voor ons van grote betekenis.

 Mien en Jan Dekkers-van den Heuvel
 Marti en† en Riek van den Heuvel
 Jo en Diny van den Heuvel
 Carel en Anny van den Heuvel
 José en Wim van Hal-van den Heuvel
 Theo en Tonnie van den Heuvel
 Neven en nichten

Sint-Oedenrode, 25 januari 2014

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van ons toegewijd Lionslid 

 Noud van den Heuvel

Wij wensen Ans, kinderen en familie alle sterkte toe bij de 
verwerking van dit grote verlies.

 
Lions Club           

Sint-Oedenrode

OVERLĲDENSBERICHTEN

‘Geel en blauw, geel en blauw…….’
Met pijn in ons voetbalhart namen we afscheid van een 

markante sportvriend,

Marti en van Kessel

Marti en was meer dan 60 jaar lid van onze vereniging.
Trouwe supporter van, in het bijzonder, ‘’t uurste’ en de 

jeugdafdeling, ‘uit en thuis’. Hij verrichtt e nog vrijwel 
dagelijks allerlei klussen op en rondom ons sportpark. 
Betrokken bij alles wat er in de vereniging speelde. Het 

wordt sti l op Den Eimert…….

Wij wensen Jo, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
met dit gevoelige verlies.

Bestuur en leden vv Nijnsel/TVE Reclame.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor het medeleven en oprechte steun, 
in welke vorm dan ook, die we van u mochten ontvangen 

na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze geliefde moeder en oma,

Betsie Vogels- Evers

Speciale dank aan dr. van Osch en Brabantzorg.
Ook dank voor de bijdrage voor Hospice Sint-Oedenrode.

Marti en Vogels
Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, januari 2014
Beatrixstraat 47

Condoleances, 

rouwberichten, 

dankbetuigingen, 

felicitaties en 

andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

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

t/m zaterdag 8 februari bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 
Zie voorwaarden in de winkel. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Veghel t/m 8 februari 2014. Maximaal 1 bon per klant.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naarSpeelweek van do 30/01  t/m wo 05/02/2014
Frozen 2D NL (€6,50) za. 14:00, zo. 14:30, wo 16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 10:15 

Mees Kees op Kamp (€ 6,50) za. 12:00 zo. 12:30 wo 13:45 Toscaanse Bruiloft (€ 7,50) 
do/ma/wo 20:00 vr/za. 19:00 & 21:30 zo. 17:00 & 19:30 Soof  (€ 7,50)  vr/za. 16:30  

SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Une vie meilleure (€6,00)  do/vr 14:00 
The Bucket List (€ 7,50) (t.g.v. SamenLoop voor Hoop di. 20:00

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

www.biobest-theater.nl

Brandweerkazerne Sint-Oedenrode

Dag van Burgerhulpverlening en reanimatie

Stichting Rooi Hartsafe en EHBO 
Sint-Oedenrode zijn  op dit moment 
bezig met het organiseren van een 
bijzondere en zeer belangrijke dag. 
Op zaterdag 8 maart wordt in de 
brandweerkazerne de Dag van Bur-
gerhulpverlening en reanimatie ge-
houden.

De dag wordt gehouden om nog 

eens extra stil te staan bij hulpver-
lening en reanimatie. Ieder jaar weer 
worden in Nederland duizenden 
mensen van de dood gered door 
oplettende, behulpzame en kundige 
burgers, die weten wat ze moeten 
doen in gevallen van nood. Ook in 
Rooi wordt ieder jaar wel iemand 
gered door reanimatie. De talrijke 
AED apparaten die overal in het 
dorp hangen, hebben al vaker het 
nut bewezen. Er zijn in Sint-Oeden-
rode sinds 2006 al meer dan vijfhon-
derd mensen opgeleid. De organi-
satie hoopt dat aantal nog verder 

omhoog te krikken. Mede daarom 
hebben ze deze dag in het leven ge-
roepen.

Tijdens de Dag van Burgerhulpverle-
ning en Reanimatie zal er gesproken 
worden over reanimatie. Ook de 
brandweer, de politie en ambulance-
mensen zullen aanwezig zijn om er-
varingen te delen en tips te geven. Er 
staat nog meer op het programma, 
maar dat wordt de komende weken 
duidelijk via DeMooiRooiKrant of via 
de website www.rooihartsafe.nl 

Onze nieuwe folder is uit!
12 pagina’s vol met leuke aanbiedingen!

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

Sint-Oedenrode was de afgelopen 
week het centrum van de regio-
nale boomteelt. Op het terrein van 
boomkweker van den Hurk schotel-
den 53 boomkwekers uit het Groene 
Woud vaklui en andere geïnteres-
seerden een breed programma voor. 

Op dinsdagavond vond bij de boom-
kwekerij een symposium plaats. Er 
werd gesproken over hoe boom-
telers en landschapsinstellingen op 
een gezonde wijze kunnen samen-
werken en hoe dat op dit moment 
al gebeurd. De twee dagen erna 
bezochten meer dan duizend klan-
ten uit heel Europa de Groenbeurs 
om te zien wat de boomkwekers 

uit het Groene Woud in huis heb-
ben. Onder hen exporteurs, bouw-
marktketens, tuincentra en andere 
inkooporganisaties. Van laanbomen 
tot tuinplantjes, alles werd gepre-
senteerd.  

Afgelopen weekend kon geen en-
kele passant van de Liempdseweg 
het zijn ontgaan: de parkeerplaatsen 
bij de loodsen van boomkwekerij 
Van den Hurk stonden mudjevol en 
dank zij het open weer was de gevel 
grotendeels aan het oog onttrokken 
door rijen met fietsen. En dat alles 
was te danken aan de twee open 
dagen voor publiek, dat voldoende 
belangstellenden trok om de exposi-

tieruimte aangenaam te vullen.

Op menige stand herhaalde een lap-
top eindeloos tekst, uitleg en fraaie 
groentaferelen. Ook de maairobot 
bij de ingang was self-supporting. 
Standhouders maakten een praatje 
met iedereen die bij hun nering stil-
stond, maar nergens opdringerig. 

Het was een mooie mix van alles wat 
maar groen was. Tientallen exposan-
ten hadden ieder op hun eigen wijze 
hun waren en diensten uitgestald. 
Terwijl ouders groene of decoratie-
ve ideetjes opdeden voor hun tuin, 
speelden kinderen verstoppertje tus-
sen de vele plantenbakken, barretjes 
en sloophouten afscheidingen. Me-
tershoge bomen in bakken werden 
afgewisseld met minuscule plantjes, 
oerhollandse rassen stonden naast 
olijven-en vijgenbomen en schuin 
daar tegenover stond weer een on-
vermoed grote keus uit heideplant-
jes. Ook de opleiding boomkwekerij 
was vertegenwoordigd en menig 
tuinarchitect netwerkte tussen de 
bedrijven door. 

Zondag bezocht gedeputeerde Lam-
bert van Nistelrooi de open dag, om 
belangstellenden tekst en uitleg te 
geven over Europese subsidiemo-
gelijkheden. Kortom: een week met 
een groen randje.  

Vervolg voorpagina

een week met een groen randje

50-jarigen comité stelt zich voor

Ze moeten er dit jaar aan geloven, 
de club die deze jaargang vijftig jaar 
wordt. Ze mogen deelnemen aan de 
grote 50jarigen-reünie die in septem-
ber wordt gehouden in De Vriend-
schap te Boskant. Maar ze gaan nog 
een stapje verder. Ze hebben zich na-
melijk opgeworpen om zitting te ne-
men in 50-jarigen comité, en nemen 
daarmee de organisatie op zich. Vo-

rige week zag u enkelen van hen al in 
DeMooiRooiKrant, terwijl ze een sa-
menwerkingsovereenkomst met onze 
krant ondertekenden. Via deze weg 
stellen we iedereen aan u voor: Voor-
ste rij v.l.n.r.: Odaschool; Jan de Leijer, 
Astrid Rust (secretaris), Fred van Rooij 
(voorzitter). Middelste rij (Olland): 
Johnny Leenderts, Wilma Meijs – vd 
Laar. (Boskant): Carien van Liempt - 

Scheepens, Thea van de Laar. (Eer-
schot meisjes): Patrice van der Kallen 
en Jacqueline van Gerwen - vd Ber-
kemortel. Achterste rij: (Eerschot jon-
gens): Martien Oosterholt, Burt van 
Geffen. (Nijnsel): Franka Bekkers - vd 
Wijst, Jet vd Hanenberg - vd Heijden. 
(Dommelrode): Els Janssen, Ton van 
de Sande.

Hiep Hiep Hoera!
Graag wil ik mij aansluiten bij de reactie van de ‘ex-Werkgroep Martinushuis’. 
Geheel uit onverwachte hoek worden plotseling een groot aantal Rooienaren 
- zo niet heel Rooi - heel blij gemaakt. Zeker twee jaar is er geknokt om het 
onzalige/schandalige plan van de verkoop van het Sint-Martinushuis en de 
verhuizing van de bibliotheek naar Mariëndael tegen te houden. En plotsklaps 
is dit van de baan.

Hoe kan dat zo plotseling ?  Eigenlijk heel eenvoudig, omdat een welden-
kende ondernemer met een doordacht plan komt opdagen. Hij durft initiatief 
te nemen en krijgt het voor elkaar om alle tot mislukken gedoemde plannen 
van de gemeente op te lossen. Proficiat, meneer John Ten Ham.

Duizenden jaren geleden wist men al dat het beter is ten halve te keren dan 
ten hele te dwalen.
Maar niet in Rooi! Nee, terwijl alles er op wees dat het plan van alle kanten 
rammelde, moest en zou het doorgedrukt worden. Protestmanifestaties, de-
monstratie, ja de gehele Rooise bevolking was er tegen en vond het onbegrij-
pelijk dat er niet werd geluisterd. Plannen te over die aanzienlijk beter waren 
werden in de wind geslagen. Het plan om nu een klankbordgroep van Rooise 
burgers te vormen is op zich goed, maar het is toch vreemd dat er sinds jaar 
en dag niet naar de burgers wordt geluisterd. Hopelijk is er hoop voor de 
volgende ‘plannen’.

Het college kan nu zijn wonden likken, want wat heeft deze “OMBUIGING” 
nu opgeleverd? Of wat zal het uiteindelijk nog gaan kosten is de vraag? Daar 
komen we wellicht nooit achter want het werken met gemeenschapsgeld is 
wel heel gemakkelijk en daar zullen deze “deskundigen” niet van wakker 
liggen. Rest mij te zeggen dat het plan Dotterbloem en de groenvoorziening 
geweldig is en Rooi bijzonder maakt en een dorp zonder verkeerslichten is 
natuurlijk ook een compliment waard.

Rooi ligt mij na aan het hart.

Gijs van Aarle
Streepenstraat

Lezerspodium....
Door: Gijs van Aarle
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 Spaar-shoppen
Vorige maand kwamen vrienden uit het buitenland 

over. Wat doe je dan? Je laat ze mooie plekken zien en 

stopt ze vol met drop en stroopwafels. Grappig is dat 

je op zulke momenten door vreemde ogen naar 

Nederland kunt kijken. Onze gasten wijzen ons op 

dingen die wij heel normaal vinden, maar die in hun 

ogen best wel vreemd zijn. Wij doen boodschappen 

in verschillende winkels, omdat sommige producten 

in de ene winkel iets goedkoper zijn dan in de andere. 

En dan pakken we ook nog eens de fiets als we dat 

doen. Heel omslachtig en wel erg zuinig, vonden onze 

vrienden. 

Wij Nederlanders besparen graag. We plakken 

zegeltjes tot we een ons wegen en we lopen elkaar 

onder de voet tijdens allerlei dwaze dagen in grote 

warenhuizen. Besparen? Het is voor velen van ons een 

tweede natuur. Het geeft niet alleen een lekker 

gevoel, voor veel mensen is het ook gewoon nodig 

om op de kleintjes te letten. 

Het vreemde is dat we ook veel kansen laten liggen 

om te besparen. En wel op dingen die makkelijk geld 

kunnen opleveren, maar die we over het hoofd zien  

of waar we tegen opzien. Raar maar waar.  Zo zijn de 

meeste mensen laks als het gaat om energie-

besparing. We hebben vaak geen idee hoe hoog onze 

energierekening is, terwijl daar toch het nodige te 

halen is. Alleen zien veel mensen besparen op energie 

als een lastige, tijdrovende klus. 

Ook bij bankzaken zijn we soms zuinig met de 

verkeerde dingen. We zien op tegen het uitzoeken 

van wat er aan producten op de markt is. Toch kan 

het lonen om je huidige spaarrente eens te 

vergelijken met die van andere banken. Een klein 

verschil in rente kan na verloop van tijd toch een 

aardig bedrag opleveren. En: het vergelijken van de 

spaarrentes doe je in een mum van tijd. Ook het 

openen van een nieuwe rekening is zo gepiept.  

Op die manier kun je vrij eenvoudig geld besparen, 

zonder al te veel moeite.

Het geld dat wij op die manier besparen, levert ons 

een volle boodschappenkar met lekkere dingen voor 

het weekend op. Of we trakteren onze buitenlandse 

gasten op een etentje. We gaan dan wel voorzichtig 

met ons geld om, bezuinigen op gezelligheid doen  

we niet graag.

PS. Ben jij geïnteresseerd in aantrekkelijke spaarrentes?  

Kijk dan ook eens naar SNS Maxisparen. Hier lees je er meer 

over of bekijk je een video met extra informatie:  

snsbank.nl/meermetmaxisparen 

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Mamacafé weer van start

Het Mama Café 
Rooi is weer van 
start gegaan op 
8 januari in de 
Gouden Leeuw. 
Christel van 
Zwembad de 

Neul was aanwezig om boeiend te 
vertellen over het baby- en peuter-
zwemmen in Sint-Oedenrode. Het 

volgende mama café is op woensdag 
5 februari tussen 10.00 en 12.00.

Alle mama's met kinderen tussen 0 
en 4 jaar zijn van harte welkom. Er is 
speelgoed aanwezig van de Speel-o-
theek en er is volop gelegenheid om 
andere mama's te spreken of vragen 
te stellen aan de jeugdverpleegkun-
dige.

Kermis blijft betaalbaar
Sommige dingen veranderen 
nooit, zelfs niet in tijden van eco-
nomische teruggang. Een mooi 
voorbeeld daarvan is Rooi Kermis. 
Onze vorige burgemeester  zei het 
al eens. En zijn voorganger waar-
schijnlijk ook, nog langer geleden. 
Het motto heeft de tand des tijds 
doorstaan: Rooi Kermis moet be-
taalbaar blijven.

Ook zomer 2014 kunnen de be-
zoekers zich verheugen in de be-
kende ritprijzen van één euro, die 
ook veel bezoekers van buiten 
onze grenzen aantrekken. Alleen 
voor attracties die voor die prijs niet 

rendabel te krijgen zijn, zoals dit 
jaar de Waterballen en de Pony’s, 
wordt een hoger bedrag gerekend; 
respectievelijk € 2,50 en € 1,50.  

De meerjarencontracten met de 
exploitanten lopen in 2016 af. Er is 
echter geen enkele aanleiding om 
te voorzien dat het beleid daarna 
veranderd wordt, aldus burge-
meester Peter Maas. “Dit is mo-
gelijk door de lage pachtprijzen die 
we rekenen. Een paar kostenpos-
ten zijn overgegaan naar de exploi-
tanten. Op die manier werken we 
redelijk kostenneutraal.” 

Meet & greet bij Stylish Kappers

In december opende de kapperszaak 
haar deuren aan de Heuvel in het cen-
trum. De nieuwe naam werd onlangs 
geïntroduceerd en afgelopen zon-
dag vond de officiële opening plaats 
van Stylish Kappers. Eigenaresse Eva 
Wouters had voor haar klanten een 
‘meet en greet’ georganiseerd met 
niemand minder dan haar- en make-
up stylist Marc van de Ven. Onder 
swingende begeleiding van Samba 
Rooi knipte hij het lint door. 

Beurtelings namen de klanten plaats 
in de kappersstoel voor tips en ad-
vies van Mari van de Ven en van Eva 
Wouters zelf. Het type, de huids-
kleur, de vorm van het gezicht, de 
kleur van de ogen: iedereen werd 
goed  bekeken.  “Ik kijk naar wat 
er nog mooier kan”, gaf Mari van 
de Ven aan. “Het knippen van het 
kapsel dat iemand goed past, is de 
basis.” Het was een drukte van be-
lang in de zaak van Stylish. Geduldig 
wachtten de dames op hun beurt, 
terwijl ze toekeken bij het advies aan 
een ander. 
Mari gaf de voorzet en Eva de na-
dere toelichting, maar soms liep het 

even anders. “Ik weet al wat hij gaat 
zeggen”, gaf Eva bij een klant aan 
voordat Mari een woord zei. “De 
kleur.” Mari beaamde haar mening. 
“De basis mag wel wat voller wor-
den aangevuld. De tint iets donker-
der, maar met lichte schakeringen in 
de bovenlaag. Dan komen je ogen 
beter uit.” Suzanne was niet ver-
baasd, maar wel gelukkig met het 

advies. “Ik snap wel wat ze bedoe-
len”, gaf ze aan. Haar vriendin had 
voor zichzelf net een afspraak voor 
een nieuwe knipbeurt gemaakt.  “Ik 
ben wel benieuwd wat ze er nu van 
gaan maken”, aldus Irene. “Dat trig-
gert me wel.”
Mevrouw van Balkum ging met 
open verwachtingen op de stoel zit-
ten. “Ik weet echt niet wat hij zo 
dadelijk gaat zeggen. Misschien wil 
hij wel een ander kleurtje. Ik heb be-
wust gewacht met kappersbezoek. 
Ik hoop zelfs dat hij me zo knipt.” 
Helaas bleek voor een knipbeurt 
zondag echt geen tijd. Een ander 
kleurtje was ook niet het advies dat 
ze kreeg. “Mooi dat grijze haar”, 
kreeg ze juist te horen. “Dat moet 
je echt niet kleuren. Ik zou wel een 
pittige coupe laten knippen. Lekker 
je haar in de hals wat langer houden, 
maar verder in laagjes laten knip-
pen.” Mevrouw van Balkum was er 
gelukkig mee. Ze kreeg zelfs nog een 
extra tip mee: Veel  kleurige kleding 
dragen, dat moet haar goed staan. 
De dames bleven komen bij Stylish 
kappers. Eva Wouters was tevreden. 
“Dit was waar ik op gehoopt had.”

Lonneke Friedeman (nagelstyliste), Eva Wouters (eigenaar), Mari van 
de Ven, Laura Petersen (medewerker), Ilse Versantvoort (medewerker) 
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Spiritualiteit centraal in de Borgmolen en de Bieb

Van vrijdag 10 januari tot en met 
zondag 9 februari is het de maand 
van de spiritualiteit. Afgelopen 
zaterdag waren er daarom in de 
bibliotheek en in persoonlijk ont-
wikkelingscentrum ‘de Borgmolen’ 
verschillende workshops rondom 
dit thema. Iedereen met interesse in 
spiritualiteit kon daar meer over dit 
thema te weten komen.

In- en uittredende energiestromen, 
transmissie, meditatie, chakra’s en 
thetahealing, zo maar een paar be-
grippen die voorbij komen als je in 
de wereld van de spiritualiteit stapt. 
Wie er meer over wilde weten, die 
was afgelopen zaterdagmiddag in de 
bibliotheek en persoonlijk ontwikkel-
centrum ‘de Borgmolen’ op de juiste 
plaats. Een tiental mensen legde op 
de beide locaties uit wat het allemaal 
betekent en wat spiritualiteit met je 
kan doen. In het kort samengevat 
kan het iedereen helpen om meer 
inzicht in zichzelf te krijgen.

Hoe kun je met je energie omgaan
De Rooise Ria Sweelssen en haar col-
lega Jacqueline Vestjens hebben een 
tafel in de bibliotheek. Zij leggen uit 
hoe je met behulp van chakra’s be-
wust kunt worden van je zelf. “Cha-
kra’s zijn”, zo legt Jacqueline uit, 
“een soort centra van levenskracht 
die je in je lichaam hebt. Tijdens de 
cursus, die ook in Sint-Oedenrode 
wordt gegeven, leer je hoe je met die 
energie om kunt gaan. Je leert nee 
zeggen en je leert hoe je het stuur 
zelf weer in de hand krijgt. Maar je 
gaat ook dingen doen die je eerder 
niet deed, je leert je grenzen te ver-
leggen”.

Eerlijker delen
Marian van de 
Heuvel en Annelies 
van Asseldonk zijn 
van Share Neder-
land en dat is weer 
een onderdeel van 
Share International. 
“Transmissiemedi-
tatie is een vorm 
van dienstbaarheid aan de wereld en 
op die manier onderga je een krach-
tige vorm van persoonlijke groei”, 
zo zegt Marian. “De Meesters van 
de Wijsheid transformeren energie 
via de Chakra’s van de mensen die 
deelnemen aan de groepsmedita-
ties”. “De uiteindelijke doelstelling 
van Share International is, dat alles 
op deze wereld eerlijk wordt ver-
deeld. Het kan niet zijn dat er eten 
wordt weggegooid terwijl er elders 
nog honger is, dat is de gedachte 
van Share International”, zo vult An-
nelies aan.

Wisselwerking
In persoonlijk ontwikkelingscentrum 
‘De Borgmolen’, vanaf mei 2014 of-
ficieel geopend, waren zaterdagmid-
dag ook diverse workshops te be-
zoeken. Initiatiefneemster Amanda 
Hendriks van ‘De Borgmolen’ vertelt 
dat het persoonlijk ontwikkelings-
centrum graag haar ruimtes beschik-
baar stelt voor dit initiatief. “Wij 
hanteren als team een holistische 
benaderingswijze. Binnen de holisti-
sche visie wordt de mens gezien als 
een eenheid van lichaam en geest. 
Deze eenheid kent fysieke, menta-
le, emotionele, sociale en spirituele 
facetten die continue met elkaar in 
wisselwerking zijn. Onze kracht is 
dat we verschillende disciplines in 
huis hebben die hier vraaggericht op 

in kunnen spelen. Onze focus ligt 
alleen op veel meer aspecten dan 
alleen het spirituele. Een fijne plek 
waar je je als cliënt geborgen voelt is 
het vertrekpunt, dat is wat we van-
daag laten zien”.

Het negatieve loslaten
Op de eerste verdieping van ‘De 
Borgmolen’ heeft Jolande de Beer 
een ruimte tot haar beschikking. 
Jolanda houdt zich bezig met The-
tahealing. Dat is het zelfgenezende 
vermogen van het lichaam. “Gevoe-
lens zoals angst, agressie, verdriet, 
boosheid of wrok kunnen door be-
wustwording worden losgelaten. Als 
je dat kunt, dan komen positieve 
innerlijke krachten vanzelf naar bo-
ven”, vertelt Jolanda.

Veertig jaar geleden
Oudere Rooienaren weten dat op 
het adres Borchmolendijk 13 vroe-
ger de tandartsenpraktijk van tand-
arts van Susante was gevestigd. Een 
van de bezoekers van de open dag 
was de inmiddels 95-jarige mevrouw 
Van Susante met haar dochter. Het 
was voor het tweetal de eerste keer 
in zo’n veertig jaar dat ze weer in 
hun oude huis waren. Een heel bij-
zondere ervaring, maar er was on-
danks alle veranderingen nog veel 
herkenning en oude herinneringen 
kwamen weer boven. 

Rooise bedrijventerreinen krijgen 
Keurmerk Veilig ondernemen

De bedrijventerreinen Nijnsel en De 
Kampen hebben afgelopen week 
het Keurmerk Veilig ondernemen 
behaald. Vooral de gedegen came-
rabewaking heeft daarbij een rol 
gespeeld. Enkele jaren geleden werd 
De Kampen nog geplaagd door on-
der meer snelkraken, waarbij de da-

ders via de A50 een makkelijke en 
snelle vluchtroute hadden.

Met het Keurmerk, uitgereikt door 
Kiwa Nederland, steken beide terrei-
nen positief af ten opzichte van de 
meeste andere bedrijventerreinen in 
de regio.

Voorzitter BBN+K Ruud van de Laar (l) en wethouder Dekkers

Rooise VVD start campagne bij 
Boomkwekerij van den Berk in Boskant
Op zaterdag 8 februari organiseert 
de Rooise VVD traditiegetrouw 
haar jaarlijkse winterwandeling. In 
dit bijzondere jaar is dit tevens de 
aftrap voor de verkiezingscampag-
ne en zijn zij te gast bij een echt 
Roois bedrijf, Boomkwekerij Gebr. 
van den Berk. 

Van den Berk Boomkwekerijen is 
letterlijk en figuurlijk diep gewor-
teld in de vruchtbare gronden van 
Midden-Brabant. Het bedrijf be-
staat binnenkort 75 jaar en houdt 
zich bezig met het kweken van 
laanbomen, coniferen, vormbo-
men, rhododendrons en solitaire 
bomen en struiken in grote maten. 
De productie van Van den Berk 
strekt zich inmiddels uit over bijna 
500 hectare. Ze behoort daarmee 
tot één van de grotere boomkwe-
kers van Europa. De bomen vinden 
hun weg door heel Europa en soms 
daarbuiten.

Tijdens de wandeling zullen de aan-
wezigen rondgeleid worden over de 
kwekerij, waarbij er uitleg gegeven 
wordt over de verschillende soorten 
bomen, werkwijze etc. Uiteraard is 
het mogelijk vragen te stellen. 

Het beloofd een bijzondere wande-
ling te worden. Iedereen is dan ook 
van harte welkom om hier aan deel 
te nemen. U wordt om 14.00 uur 
verwacht in ontvangstruimte 'De 
Groene Verdieping' waar een heer-
lijk kopje koffie voor u klaar staat. 
Vanaf hier zal de wandeling starten. 
Na afloop staat er erwtensoep klaar 
en kan er onder het genot van een 
drankje gezellig worden nagepraat. 
Deelname is gratis.

U kunt zich aanmelden voor de 
winterwandeling door te mailen 
naar: vvdsintoedenrode@gmail.
com. Meer informatie vind u op 
www.lokaleliberalen.nl
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Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Onze medewerkers zitten iedere eerste maandag van de maand tussen 17.00 en

20.00 uur klaar op het Adviescentrum in Sint-Oedenrode om je woonvragen te

beantwoorden. Loop dus zonder afspraak binnen om je kosteloos te oriënteren.

Kom 3 februari naar onze inloopavond en stel je vragen!  

voor starters 
op de 
woningmarkt.

Maandelijkse
inloopavond 

Nationale Voorleesontbijt in bibliotheek de Meierij

Burgemeester vermaakt peuters met krokodillenverhaal

Voetje voor voetje schuiven de 
kinderen met hun mama’s, papa’s, 
opa’s, oma’s of kinderdagverblijfbe-
geleidsters naar binnen. Van de kou 
buiten naar de warme en gemoe-
delijke ontvangst binnen in biblio-
theek de Meierij. De deelnemertjes 
die een groenlintje in hun handjes 
gestopt krijgen, hebben geluk. Zij 
mogen vermaakt worden door bur-
gemeester Peter Maas. 

Om het voorlezen nog persoonlijker 
te maken, hebben de kinderen een 
geknutseld hoedje met hun naam 
op. Daar is een leuk plaatje van een 
krokodil naast geplakt, want ze krij-
gen het boek Krrr…okodil van  

Catherine Rayner voorgelezen. Het 
is Prentenboek van het Jaar en staat 
daarom centraal tijdens de Nationale 
Voorleesdagen. Een krokodil heeft 
geen vriendjes en gaat daarom maar 
de andere dieren plagen. De bur-
gemeester brengt het verhaal door 
middel van interacties met de kinde-
ren op een leuke manier.

Na het voorlezen van het boekje is 
het tijd om krokodillen te gaan “van-
gen.” Er zijn vijf plaatjes uit het boek 
door de bieb verstopt en deze moe-
ten natuurlijk gevonden worden. 
“Ik heb er één”, roept een jongetje 
heel enthousiast. Het is duidelijk te 
merken dat hij niet zoveel verstand 

van dieren heeft, want hij komt heel 
blij met de beroemde grote biebs-
lang aangerend. Gelukkig helpen 
zijn vriendjes goed mee en zijn de 
verstopte dieren zo gevonden. Van 
krokodillenjagen krijg je natuurlijk 
honger en wat is een voorleesontbijt 
zonder ontbijt? De kinderen zitten al 
snel te smullen van een mandarijn, 
krentenbolletje of soepstengel. Om 
de dorst te lessen, krijgen ze een 
pakje appelsap toe. De start van de 
Nationale Voorleesdagen is gemaakt 
met het Nationale Voorleesontbijt. 
Van 22 januari tot en met 1 februari 
wordt het voorlezen aan jonge kin-
deren gepromoot.

In de stromende regen fiets ik naar het Damiaancentrum. Onderweg valt 
er niet veel te beleven. Mijn wereld beperkt zich tot de randen van mijn 
capuchon en de grauwe lucht daaromheen. Mijn gedachten gaan alvast 
vooruit. Hoe zal het eruit zien? Het gebouw van het Damiaancentrum 
was tot nu toe een onopvallende laagbouw, een eenvoudige rechthoek in 
een groene omgeving. Simpel en zonder opsmuk. Maar in de afgelopen 
weken is er een grote houten veranda aangebouwd. Ik ben reuze be-
nieuwd naar het resultaat. Als ik de oprit oprijd trek ik mijn capuchon naar 
achteren zodat ik het bouwwerk goed in me op kan nemen. Wow! Wat 
een verschil. Is dit hetzelfde gebouw? Wat een uitstraling! 

Opgetogen rijd ik door tot onder het nieuwe afdak. Terwijl ik mijn regen-
kleding uithang, neem ik de constructie in me op. Robuuste houten palen, 
grote degelijke bouten, een licht dak en een houten vlonder als vloer. 
Uitnodigend en indrukwekkend ziet het eruit. Een knap staaltje samen-
werking tussen vrijwilligers van het centrum en professionals.
Veel dingen vallen hiermee op zijn plek. Waar het eerst voor scootmobiel- 
en rolstoelgebruikers lastig was binnen te komen, biedt de veranda nu 
een toegankelijke inrit en een droge parkeerplaats. De gezellige tuin is nu 
een echte blikvanger geworden. 

Met een potje thee nestel ik me op de veranda. Nu pas zie ik de droog-
loopmat, “droog “ buiten liggen vóór de deur in plaats van binnen achter 
de voordeur. Op zo’n regenachtige dag als vandaag sloeg het water stee-
vast onder de deur door naar binnen en veranderde de mat weldra in een 
natte soppige dweil. De vanzelfsprekendheid van zijn functie: schoonlo-
pen, drooglopen en welkom heten kon die daardoor niet altijd waarma-
ken. Op deze nieuwe plaats komt de mat helemaal tot zijn recht. Deze 
gedachte geeft me een warm en welkom gevoel.
Laatst werd me gevraagd een column te schrijven over gebeurtenissen in 
en rondom ons centrum. Ik twijfelde nog of ik dat zou doen. Nu ik hier zo 
tevreden onder de veranda zit te genieten, verdwijnt mijn twijfel daarover. 
Door mijn gedachten over de mat verschuift mijn perspectief. Ik ga het 
doen! Ik durf het aan om achter mijn voordeur vandaan te komen en met 
een groter publiek te delen hoe vrijwilligerswerk mijn wereld en die van 
anderen verrijkt en groter maakt.

Henriëtte Snelders
Vrijwilliger bij het Damiaancentrum

We heten u 
welkom 

bij onze kraam

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

‘Het Damiaancentrum’
Door: Henriëtte Snelders
Vrijwilliger bij het Damiaancentrum

Vrijwilligerswerk
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<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

Buy now or cry later

3 halen
1 betalen
3 halen
1 betalen

Finale sale Op=Op!
Topmerken voor bodemprijzen!

Nieuw in onze collectie
Selected Homme

3 overhemden voor 99,95
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Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear
Eet- en Muziekcafé de Ossekop

Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

“Ouderwets Gastvrij” 

Vernieuwde 
menukaart

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

za. 1 febr.

Dr. Bloezz 
(bluesband) 

za. 8 febr.

Stash 
(unplugged rock) 

za. 15 febr.

Generation 
(allround band) 

Komende maand 
3-gangen keuzemenu € 24,50

Huisgemaakte tomaten- of uiensoep
xxx

Varkenshaasspies 
met oosterse tomatensaus 

of kabeljauw 
met romige witte portsaus

xxx
Créme brulèe of ambachtelijk ijs

Nieuw: onze 'van alles wâ plank' 
€ 17,95 p.p.

Amigos Menswear gaat vernieuwen

‘Vernieuwen en verrassen’ daar 
draait het om bij Amigos Mens-
wear. Alweer zes jaar geleden zijn 
de vrienden Bart Passier en Paul 
van den Biggelaar gestart met hun 
modezaak. Een mooie winkel waar 
klanten in een gezellige en ver-
trouwde atmosfeer worden gehol-
pen hun fashion outfit te vinden. 

Afgelopen zes jaar hebben zij een 
grote vaste klantenkring opge-
bouwd door deze aanpak. Een 
breed, gevarieerd publiek, van jong 
tot oud. En sinds de verhuizing naar 
de Heuvel, drie jaar geleden, is ook 
de inloop van winkelend publiek 

sterk toegenomen. Vernieuwen doet 
Amigos Menswear door altijd in te 
spelen op laatste trends en de mo-
debewuste (jonge)man te voorzien 
van de kwalitatieve, mooie fashion 
merken, aansprekend voor zowel 
jong als oud. En ook nu blijft Amigos 
Menswear vernieuwen. Zo wordt 
komende lente het populaire merk 
Jack and Jones toegevoegd aan het 
brede merkportfolio zoals Scotch & 
Soda, Bjorn Borg,  Diesel en Cast 
Iron. Ook betaalbare merken Blend, 
LTB en Selected Homme zijn vanaf 
nu toegevoegd aan het assortiment. 
Om dichtbij hun klanten te staan 
en ze te steunen, sponsort Amigos 

Menswear Rhode, tennisclub de 
Kienehoef, MHC Sint-oedenrode en 
VV Mariahout. Naast het aanbieden 
van exclusieve merken, vinden Bart 
en Paul het belangrijk om ook hippe 
en betaalbare kleding aan te bieden 
aan hun klanten met de kwaliteit 
die je kunt verwachten bij Amigos 
Menswear. Daarom zijn er vanaf 
dit seizoen ook jeans vanaf 69,95, 
T-shirts vanaf 19,95 en overhem-
den vanaf 39,95 (zelfs 3 stuks voor 
maar 99,95). Een toegankelijke prijs-
klasse, dat is duidelijk. Voor iedere 
portemonnee is Amigos Menswear 
geschikt. Loop er eens binnen. Bart 
en Paul heten je van harte welkom.

advertorial

Het succes van de Hoepelman App
Hoepelman Kappers werkt al enkele 
maanden met de speciale Hoepel-
man App. Het is nu met zekerheid 
te zeggen dat het een groot succes 
is. Al meer dan zeshonderd klanten 
hebben de App gedownload. Vanaf 
oktober zijn de digitale afspraken 
(via de site of via de App) verdub-
beld. De mensen ervaren het gemak 
van snel en simpel, van 24/7 bereik-
baarheid en altijd 100% connected 
zijn. 

Zowel voor de klanten als voor de 
ondernemer Patrick Janssen van 
Hoepelman Kappers is de Hoepelman 
App gebruiksvriendelijk, effectief en 
doelmatig. “Voor mij als ondernemer 
is het voordeel dat ik zelf last minute 
acties uit kan zetten en alle content in 
de App met één druk op de knop aan 
kan passen. Ik heb al diverse acties 

opgezet die een positief effect heb-
ben gehad. Daarnaast werkt de App 
perfect op het gebied van afspraken. 
Steeds meer mensen ervaren het 
gemak van online een afspraak ma-
ken.”

Wachten behoort voortaan tot het 
verleden. Klanten maken gewoon 
24/7 realtime een afspraak met de 
favoriete kapper van Hoepelman. 
Bellen is niet nodig, wachten in de 
salon evenmin. Je afspraak staat vast 
en je maakt hem vanuit je woonka-
mer, vanuit de trein of even snel na 
het sporten. Wat een gemak! 

Hoepelman Kappers, Borchgrave 11, 
Sint-Oedenrode.

Hoepelman Kappers is de Hoepelman 
App gebruiksvriendelijk, effectief en 
doelmatig. “Voor mij als ondernemer 
is het voordeel dat ik zelf last minute 
acties uit kan zetten en alle content in 
de App met één druk op de knop aan 
kan passen. Ik heb al diverse acties 

mer, vanuit de trein of even snel na 
het sporten. Wat een gemak! 

Hoepelman Kappers, Borchgrave 11, 

Hoepelman Kappers is de Hoepelman 
App gebruiksvriendelijk, effectief en 
doelmatig. “Voor mij als ondernemer 
is het voordeel dat ik zelf last minute 
acties uit kan zetten en alle content in 
de App met één druk op de knop aan 
kan passen. Ik heb al diverse acties 

het sporten. Wat een gemak! 

Hoepelman Kappers, Borchgrave 11, 
Sint-Oedenrode.

 

‘t Succes van onze App  
In oktober 2013 gestart, al meer dan 600
keer gedownload, verdubbeling van alle digitale 
afspraken ( online of via de App ), snel en 
simpel, 24/7, altijd 100% connected  
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Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Bart Passier (l) en Paul van den Biggelaar
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Beleven doet leren op de Springplank
Afgelopen week leek het wel op 
een proeflokaal in groep 7 van de 
Springplank. Het afsluitende project 
van Natuniek sprak tot de beleving 
bij de kinderen. Natuniek is een 
methode voor natuur en techniek. 
Onze school heeft voor deze me-
thode gekozen, omdat wij het be-
langrijk vinden dat kinderen de les-
stof kunnen ervaren door de theorie 
te koppelen aan de praktijk. 

Voor de afsluiting van het thema 
‘Lucht is niet niks’, zijn de kinderen 
uit groep 7 zelf een eigen waterraket 
gaan bouwen. Drie lessen kregen de 
kinderen de tijd voor het onderzoe-
ken en het bouwen van hun eigen 
raket. Op de laatste dag gingen de 
raketten de lucht in. Wat een erva-
ring dat je eigen gemaakte raket ook 
werkelijk de lucht in gaat. Ben je be-
nieuwd naar het resultaat dan is deze 
te zien op de groepspagina van groep 
7 op www.obs-despringplank.nl

Moderne techniek onthult raadsels over grafveld

Geschiedenis boeit, dat bleek vori-
ge week dinsdagavond. Toen zat de 
zaal van de Gouden Leeuw bomvol 
en niet zonder reden. Heemkundige 
kring 'De Oude Vrijheid' hield die 
avond een lezing met als thema 'Het 
grafveld rond de Sint-Odakerk'. De 
van oorsprong Rooise archeoloog 
Sem Peters vertelde samen met fy-
sisch antropologe Constance van de 
Linde over de opgravingen rondom 
de burcht van Rode in de jaren 2003 
tot en met 2008. 

De archeologische vondsten vooraf 
aan de bouw van de woningen, 
winkels en parkeerkelder rondom 
de Borchgrave waren veel groter 
dan verwacht. Om die reden zijn 
toen niet alle vondsten gedetail-
leerd onderzocht. Omdat er nu weer 
subsidie beschikbaar was gesteld, 
kon dat nu wel. Met behulp van de 
C14-methode en door fysisch an-
tropologisch onderzoek ontdekten 
de  archeologen nog veel boeiende 
informatie.

Stenen kerk
Wat al langer werd vermoed beves-
tigden de opgravingen tussen 2003 
en 2008. Iets ten zuiden van de hui-
dige Sint-Martinuskerk stond in de 
elfde en twaalfde eeuw de burcht 
van de heren van Rode. Binnen de 
grachten van die burcht stond ook 
de Sint-Odakerk. Dat was een van 

de eerste stenen kerken. De stenen 
daarvoor, zogenaamd tufsteen, wer-
den aangevoerd vanuit de Duitse 
Eifel. Dat was zo'n duizend jaar ge-
leden zeker geen gemakkelijk werk. 
Het zegt dan ook iets over de rijk-
dom van de heren van Rode. Van 
deze kerk bestaat nu alleen nog het 
hoogkoor, dat nu een zijkapel is van 
het hoogkoor van de Martinuskerk.

Duizend jaar oud
Bij de opgravingen in het begin van 
deze eeuw werden op voormalige 
kerkhof van de Sint-Odakerk ne-
genendertig graven ontdekt. Enkele 
van deze graven waren nog in zeer 
goede staat. Maar omdat in de peri-
ode 2003-2008 niet voldoende geld 
beschikbaar was om deze menselijke 
resten te bewaren zijn die destijds 
onder goede condities bewaard. Nu 
er wel geld was voor nader onder-
zoek is de ouderdom van de been-
deren bepaald. De verwachting dat 
deze resten uit de tiende en elfde 
eeuw kwamen, werd met dat C14 
onderzoek bevestigd.

Ook toen konden mensen 
oud worden
Naast het bepalen van de ouderdom 
van de beenderen, is door fysisch 
antropologisch onderzoek ook veel 
over de gezondheid van de mensen 
in die tijd vastgesteld. Constance van 
de Linde vertelde na de pauze over 

haar onderzoek. Door bestudering 
van de botten en de tanden is nu 
bijna duizend jaar later met een vrij 
grote zekerheid vast te stellen hoe 
de gezondheid van de mensen in die 
tijd was. Het is zelfs, als er voldoende 
beenderen van een skelet bewaard 
zijn gebleven mogelijk om vast te 
stellen of het om een man, vrouw 
of een kind ging. Als het gebit, de 
schedel, de bovenarm, het dijbeen 
en het bekken nog bij elkaar liggen, 
dan is met vrij grote nauwkeurigheid 
het geslacht, maar ook de leeftijd op 
het moment van overlijden vast te 
stellen. En, zo bleek, ook in de elfde 
en twaalfde eeuw konden mensen al 
de respectabele leeftijd van zeventig 
jaar bereiken. Al was dat toen meer 
uitzondering dan regel. 

DNA veilig gesteld
Of en welke relaties de gevonden 
menselijke resten met elkaar hadden 
is aan de hand van de onderzoeken 
die nu zijn gedaan niet vast te stel-
len. “Maar”, zo antwoordde Sem 
Peters op een vraag uit het publiek, 
“we hebben van verschillenden 
beenderen DNA-monsters geno-
men. Uit die monsters kunnen we 
in de toekomst nog veel meer gege-
vens vaststellen”. Tegen die tijd zal 
dan ook duidelijk worden of er naast 
familie van de graven van Rode, ook 
gewone mensen zijn begraven bij de 
Sint-Odakerk.

Tai chi & Qigong een goede manier om te ontspannen

We weten allemaal dat ontspan-
nen goed voor ons is, maar nemen 
er niet altijd de tijd voor. Vanaf nu 
kunnen we op een eenvoudige en 
leuke manier leren hoe we kunnen 
ontspannen door middel van bewe-
ging.

We kennen Tai Chi van de Chinese 
mensen die in parken mooie ont-

spannen bewegingen maken, die 
langzaam en rustig in elkaar over-
vloeien. Hoewel Tai Chi is ontstaan 
vanuit de oosterse kunst van de 
zelfverdediging. Wordt het tegen-
woordig vooral beoefend om de 
gezondheid en de ontspanning te 
verbeteren.
In de lessen leer je stapsgewijs hoe 
je makkelijk lichamelijk en geestelijk 

kunt ontspannen, en je ademhaling 
kunt verbeteren. Tai Chi is vanwege 
het zachte karakter een goede basis 
voor iedereen die iets aan de ge-
zondheid wil doen of op een rustige 
ontspannen manier sportief willen 
bewegen.

De lessen worden geven door Kay 
Aras. In het dagelijkse leven een Mo-
tivatie trainer & Coach voor bedrijven 
en sporters. Hij geeft hij al meer dan 17 
jaar met veel plezier Tai Chi & Qigong 
les. Er wordt op een leuke en nuchtere 
manier les gegeven. De rustige bewe-
gingen ontspannen het lichaam en de 
geest. En de oefenstof makkelijk en 
toegankelijk voor iedereen.

De lessen vinden vanaf maandag 3 
februari iedere maandag van 19.00 
tot 20.00 uur plaats in de sportzaal 
van De Odaschool. Kosten € 145,- 
per halfjaar. Het is altijd mogelijk om 
een proefles te volgen.

Voor vragen of aanmeldingen voor 
een proefles Kay Aras 0413-840687.
Of kijk voor meer info op: 
www.dewegvandecirkel.nl

advertorial

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

Voor die ene muur waar 
je anders niets passends 
voor kan vinden

Soms is de kracht van 
meerdere delen gewoon 
één strakke kast
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Superopa of Superoma van het jaar
Heb jij een echte SuperOpa of - Oma? Doet jouw 

opa of oma iets wel heel bijzonders, Is jouw oma of 
opa de liefste, stoerste, gekste, of op zijn of haar 
eigen speciale manier helemaal super? Dan ver-

dient jouw opa of oma misschien wel de titel: 
SuperOpa of -Oma van het jaar! 

Als je denkt dat jouw opa en/of oma hiervoor 
in aanmerking komt, geef hem/haar dan op 
voor de SuperGrootouderVerkiezing van 

2014. Stuur een foto van jouw opa/oma 
naar redactie@demooirooikrant.nl  en 
schrijf er in 100 woorden bij waarom 
jouw opa of oma zo super is. Insturen 
kan tot vrijdag 14 maart! 

Na dat alle inzendingen zijn verzameld barst de verkiezing los op Facebook. 
Via de Facebookpagina van DeMooiRooiKrant mag iedereen stemmen. 
Rond de maand mei zal blijken wie van deze ‘Superhelden’ gaat strijken met 
de titel SuperOpa of – Oma van 2014.

Win kaarten

oldtimers pur sang in het Autotron

Liefhebbers van oldtimers moe-
ten zaterdag 8 en zondag 9 fe-
bruari 2014 zeker vrij houden in 
hun agenda. Want in het tweede 
weekend van februari is weer de 
Internationale Oldtimerbeurs in het 
Autotron van Rosmalen. Natuurlijk 
kunnen de lezers van DeMooiRooi-
Krant weer toegangskaarten winnen 
voor deze beurs.

Tijdens deze beurs kunt u genieten 
van de auto's die in de vorige eeuw 
onze wegen bereden. Auto's uit de 
jaren tachtig, maar ook oldtimers van 
ver voor de oorlog. U kent ze wel, die 
statige koetsen waar het paard bijna 
letterlijk is vervangen door mechani-
sche paardenkrachten. Van die auto's 
waar de 'koetsier' niet meer op de 
bok zat, maar voor het eerst achter 
het stuur mocht kruipen.

Maar er is tijdens deze beurs meer te 
zien in het Autotron. Handleidingen 
met daarin de beschrijving hoe u uw 
eigen oldtimer het beste kunt onder-
houden. Ook vindt u op het beursplein 
natuurlijk weer de talloze stands met 
originele onderdelen.  Maar ook als 
u (nog) geen eigen oldtimer heeft, is 
een bezoek aan de Internationale Old-
timerbeurs meer dan moeite waard.

Wilt u vrijkaarten winnen voor deze 
beurs dan kan dat. Tegenwoordig 
hebben Nederlandse kentekenplaten 
zwarte letters op een gele reflecte-
rende achtergrond. Vroeger waren 
dat witte letters op een donkerblau-
we achtergrond. Als u kunt vertellen 
sinds wanneer de gele nummerbor-
den in Nederland worden gebruikt, 
dan dingt u mee naar een van die 
vrijkaartjes voor de Oldtimerbeurs 
in het Autotron. Stuur uw antwoord 

uiterlijk zondag 2 februari naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Als u 
tot de winnaars behoort, dan leest u 
dat volgende week in deze krant.

Het Autotron is op zaterdag en zon-
dag van 10.00 uur tot 17.00 uur ge-
opend. De toegangsprijs bedraagt 
10,00 euro en kinderen tot 15 jaar 
mogen onder begeleiding van een 
volwassene natuurlijk gratis mee naar 
deze beurs.

Bedankt lieve mensen, 
voor uw kaarten, bloemen,
aanwezigheid en attenties.
Daarmede is ons 50-jarig 

huwelijksfeest onvergetelijk 
geworden

Jan & Rikie 
Foolen- van Hommel

gewordengeworden

Jan & Rikie 
Foolen- van Hommel

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

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.
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Autorijles bij Chris,

vraag familie/vrienden hoe dat is !

€ 38,50 per lesuur

Wat heb ik nu weer aan mijn voet hangen?
Dat is waarschijnlijk wat een 
paard gedacht moet hebben 
toen het voorwerp aan zijn 
of haar voeten werd vastge-
maakt. Wil Markus uit Olland 
zag het voorwerp enkele ja-
ren geleden bij een vriendin 
van zijn dochter aan de muur 
hangen en vroeg zich af wat 
het was. Enkele jaren later 
kreeg hij het van die vriendin 
cadeau. Wat het is weet hij 
echter niet. Wil vermoedt dat 
het werd gebruikt om aan paarden hoeven vast te maken, 
maar waarom dat dat zou gebeuren? Wil heeft geen idee.  Weet u het wel 
en kunt u het ons vertellen, dan geven wij het weer door aan Wil. Als u 
denkt het antwoord op de vraag van Wil Markus te kennen, laat het ons dan 
weten redactie@demooirooikrant.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

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

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

Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Francis Frijlink en
Asli Bicakci

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

 

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

www.rijschoollestbest.nl

Trots en blij verwelkomen wij 
onze zoon
Milan

10-1-2014
Patrick en Sandra van Osch

Irisstraat 8
5492 JK Sint-Oedenrode

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Mooi in de buurt
D’n Achterhoek, een hechte ollandse buurtvereniging

Vanuit Sint-Oedenrode gezien lig-
gen de Slophoosweg, Boxtelseweg, 
Horst en Stok achter Olland. Of dat 
de vijftig gezinnen die daar wonen, 
hun buurtvereniging daarom ook 
'D'n Achterhoek' noemen is niet be-
kend. Wel blijkt als je met de men-
sen uit 'D'n Achterhoek' in gesprek 
raakt, dat het een hechte buurt is. 
In goede en in slechte tijden staan 
ze elkaar bij.

Voor de rubriek Mooi in de Buurt 
van januari zijn we te gast bij Wil en 
Martje Markus. Aan de keukentafel 
zijn ook Hein Bekkers en Jo Tim-
mermans aangeschoven. Binnen de 
kortste keren gaat het gesprek over 
het dagelijkse leven in 'D'n Achter-
hoek' en hoe nauw dat verknoopt 
is met dat in Olland. Maar ook de 
herinneringen aan de Tweede We-
reldoorlog zijn er voor Hein Bekkers 
nog dagelijks. Tijdens de bevrijding 
van Sint-Oedenrode in de sep-
temberdagen van 1944 zag hij als 
tienjarige jongen zijn ouderlijk huis 
afbranden. Amerikaanse troepen 
schoten dat met een fosforgranaat 
in brand, omdat de Duitsers er zich 
in hadden verschanst. Wat volgde 
was een leven in schuilkelders en de 
evacuatie naar Boxtel. Een week na 
de bevrijding van Olland en Boxtel 
kwam het gezin Bekkers weer op de 
plaats die eens hun thuis was, maar 
nu niet meer was dan een kippen-
kooi en zwartgeblakerde resten van 
de boerderij. “Het enige dat over is 
gebleven, is dit boekje”, zegt Hein 
terwijl hij het boekje van de boeren-
bond uit 1929 laat zien.

Vroeger was hier alles Horst B
Wil Markus woont nu alweer zo'n 
twintig jaar aan de Stok. Hij woont 
met zijn vrouw Martje in haar ou-
derlijk huis. “Vroeger had dit huis 
het nummer Horst B125”, zegt Wil 
en hij laat een oud roestig huisnum-
merplaatje zien. “De buurman was 
hier tegenover aan het ploegen en 

kwam met dit plaatje naar me toe. 
Hij vertelde me dat dit waarschijnlijk 
het huisnummer was van het huis 
dat hier vroeger stond. Ik herkende 
het niet, maar voor Martje was het 
duidelijk, dat was het huisnummer 
van haar ouderlijk huis”, zegt Wil. Jo 
Timmermans vult Wil aan. “Vroeger 
hadden hier alle huizen nummers die 
met de B begonnen. Wij hadden op 
de Boxtelseweg nummer B132, toen 
ik in 1962 in Nieuw Guinea diende 
stuurde ik mijn post nog naar Horst 
B132. Pas kort daarna kwamen er 
straatnamen. De gemeentearchitect 
August van Breugel heeft de straat-
namen bedacht”. Hein Bekkers be-
vestigt het verhaal van Jo, “in die 
tijd was ook de Slophoosweg nog 
gewoon Boxtelseweg. Wij hadden 
toen nummer B133. Alles heette bij 
ons toen Boxtelseweg. In die tijd gin-

gen de mensen binnendoor of ach-
terom naar Boxtel”.

Buurtvereniging voor jong en oud
In 'D'n Achterhoek' hebben ze een 
actieve buurtvereniging. In totaal 
staan er in het gebied tussen de Hof-
stad, het Duits lijntje, de Slophoos-
weg en de Schootsedijk zo'n vijftig 
huizen. Bijna iedereen is wel lid van 
de buurtvereniging. “We kaarten 
elke maand en dan zijn we toch altijd 
wel met vier tot vijf tafels. Maar ook 
voor de kinderen komt Sinterklaas 
elk jaar speciaal langs. Daarnaast 
hebben we wandel- en fietstoch-
ten en die kennen altijd een hoge 
deelname”, zegt Wil. Ook voor het 
carnaval maakt 'D'n Achterhoek al-
tijd tijd. Een van de initiatiefnemers 
daarvan is Jo Timmermans. “Bij mij 
thuis hebben we altijd 't overschot. 

Na carnaval breken we de wagen af 
en als we ook maar denken dat er 
nog maar iets bruikbaar is, dan be-
waar ik dat. Bij het bouwen van de 
wagen voor het volgende carnaval 
komt dat altijd wel weer van pas”, 
zegt Timmermans. De bouw van de 
nieuwe wagen is alweer een paar 
weken bezig. Wil Markus is alweer 
een paar keer wezen kijken, maar 
bouwen doet hij niet. “Ik ben schil-
der, als ze zover zijn dat er geschil-
derd kan worden, dan ben ik aan de 
beurt”.

Ik pakte de fiets om de trein te zien
Aan de noordwestkant van het 
buurtschap 'D'n Achterhoek' liggen 
nog steeds de rails van de spoorlijn 
die ooit van Boxtel naar het Duitse 
Wesel liep. Tegenwoordig lopen de 
rails niet meer verder dan Veghel en 

treinen rijden er al tien jaar niet meer. 
Maar Wil kan zich nog herinneren 
hoe vroeger een paar keer per week 
een trein met zo'n twintig tot dertig 
wagons naar de CHV in Veghel reed. 
“Die trein stopte bij elke overweg en 
toeterde dan luid om het verkeer te 
waarschuwen. Als ik de trein hoor-
de claxonneren bij de Boxtelseweg 
pakte ik vaak mijn fiets en ging dan 
bij de Hofstad kijken. Het was altijd 
imposant om die trein te zien rijden. 
Jammer dat het voorbij is”, mijmert 
Wil.

Een straaljager voor en één achter 
het huis
“Maar hier heb ik nog heel iets an-
ders”, zegt Wil terwijl hij een versle-
ten veiligheidsriem laat zien. “Dit is 
de riem van een schietstoel van een 
Starfighter. Die heb ik enkele jaren 
geleden gevonden in de Geelders in 
de buurt van het spoor”. Die heeft 
zo'n vijftig jaar in een boom gehan-
gen en is afkomstig van één van de 
twee vliegtuigen die hier in 1963 
neerstortten”. Dan vertelt hij dat 
in 1963 twee Starfighters van de 
Koninklijke Luchtmacht boven de 
Geelders met elkaar in botsing kwa-
men en in de buurt van het spoor 
zijn neergestort. Daarbij kwam één 
piloot om het leven en kon de an-
dere zich met de schietstoel redden. 
“Een van de straaljagers kwam voor 
het huis van Wim van Heeswijk op 
de grond, het andere vliegtuig net er 
achter”, zegt Jo Timmermans. “Mijn 
vader haalde in die tijd met paard en 
wagen de melkbussen bij de boe-
ren op. Die dag zei Van Heeswijk, 
dat mijn vader de lege bussen maar 
aan de Boxtelseweg moest zetten. 
Hij zou ze dan wel meenemen naar 
huis. Precies op dat moment stortte 
die ene straaljager neer op de plaats 
waar mijn vader anders op dat mo-
ment de melkbussen neer had ge-
zet”. 

v.l.n.r.: Jo Timmermans, Hein Bekkers en Wil Markus

De hoogsten der aarde kwamen in olland

Ten noordwesten van Olland, door 
de Geelders liggen nog steeds de 
rails. Maar het is alweer tien jaar 
geleden dat de laatste trein over het 
Duits lijntje reed, zoals de spoorlijn 
van Boxtel naar het Duitse Wesel 
in de volksmond heet. Ooit was 
het de snelste verbinding tussen 
Londen en Sint-Petersburg. Maar 
tegenwoordig hebben flora en 
fauna bezit genomen van de route 
die Britse vorsten, Duitse keizers en 
Russische Tsaren namen om elkaar 
te ontmoeten.

De spoorlijn Boxtel-Wesel, zoals 
het Duits lijntje officieel heette, is 
in de zomer van 1878 geopend. De 
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoor-
weg-Maatschappij (NBDS) liet de 
spoorlijn aanleggen en exploiteerde 
de treinverbindingen tussen Boxtel 

en Wesel aan de Rijn. Vanaf 15 mei 
1881 gebruikten D-treinen deze 
lijn als kortste en snelste verbinding 
tussen Londen en Berlijn. Passagiers 
vanuit Engeland konden vanaf Vlis-
singen zonder over te stappen naar 
de Duitse hoofdstad reizen. Van-
daar uit reden er weer treinen naar 
Sint-Petersburg en overstappen op 
de Transsiberië-express naar Vla-
divostok aan de Stille oceaan was 
zelfs mogelijk.

Van top naar flop
In de laatste twee decennia van de 
negentiende eeuw en de eerste vijf-
tien jaar van de twintigste eeuw flo-
reerde het Duits lijntje. Direct na de 
opening maakten jaarlijks 190.000 
passagiers gebruik van de lijn. Bijna 
dertig jaar later, in 1907, was dat 
aantal gegroeid naar iets meer dan 

800.000. Met het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog in 1914 kwam 
er een einde aan het succes van de 
spoorlijn tussen Boxtel en Wesel. Na 
1918 kwam het levendige perso-
nenverkeer op het Duitse lijntje niet 
meer terug. De NBDS ging failliet en 
het Staats Spoor, de voorganger van 
de Nederlandse Spoorwegen nam 
het Nederlandse deel van de lijn 
over. De Deutsche Reichsbahn deed 
datzelfde met het Duitse deel van 
het spoor. Doorgaande internatio-
nale treinen reden nooit meer door 
de Geelders.

Koningen, keizers en Tsaren
Tot de miljoenen reizigers, die ooit 
met de trein door de Geelders reden 
behoorden de hoogsten der aarde. 
Talloze Europese diplomaten, konin-
gen, keizers en tsaren maakten ge-
bruik van het Duits lijntje. In de tijd 
dat het vliegtuig nog moest worden 
uitgevonden bezochten de Europese 
vorsten elkaar per trein en de snel-
ste verbinding tussen de toenmalige 
metropolen Londen, Berlijn en Sint-
Petersburg ging door de Geelders. 
Of de hoogwaardigheidsbekleders 
ooit hebben geweten dat ze in Ol-
land zijn geweest is de vraag. Maar 
wij weten wel dat zij er waren en er 
zijn niet veel plaatsen in ons land of 
zelfs op de hele wereld, die kunnen 
zeggen dat een Duitse Keizer, En-
gelse Koning en Russische Tsaar bij 
hen op doorreis zijn geweest.

“De Achterhoek“ -  Stok, Horst en ommeland

de Ollandse Waterloop is een beek
die zijn water afvoert naar de Dommel

op dit plekje zie ik uit over het landschap
dat voor de mensen hier 
in buurtschapsverband
“ De achterhoek heet “

een uitgestrekt gebied, 
waar de boer nog boert 

en in de nabijheid 
de geschiedenis verhaalt van
een kartuizers stichtende stap

rondom Horst en Stok
staan de huizen verspreid

het oogt stil en uitgestorven
maar de bewoners hebben

over generaties heen hier hun 
wereld met eigen thuis verworven

waar de natuur, in gras, hout en dier 
zijn getijden nog vertoont

en de mens soms met een zaag, 
en jachtgeweer de natuur verschoont

in oude tijden reed over het spoor
langs de Geelders treinen met

hoge edelen en bestuurders voorbij
zelfs de Russische Tsaar naar verluidt

op weg van Sint-Petersburg naar London

nu zijn de rails, als stille monumenten,
versierd met eigenzinnig kruid, 
nog een boegbeeld van de ooit 

voor uitstormende industriële lente

soms hoor ik een nostalgische geluid
als ik hier overdag droom

van een dampend en sissend gefl uit
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"Gebrek aan privacy en wachttijden zaten me niet lekker"
John ten Ham is alweer sinds het 
jaar 2000 apotheker in Sint-Oeden-
rode. Daarvoor had hij een apotheek 
in Nistelrode. Ten Ham kwam kwam 
onlangs in het nieuws als koper van 
het Martinushuis. Daar wil hij vanaf 
1 september 2014 de twee huidige 
Rooise apotheken onder één dak on-
derbrengen. Als klap op de vuurpijl 
en tot vreugde van veel Rooienaren 
blijft in dat plan ook de bibliotheek 
in het Martinushuis gehuisvest.

“Het is eigenlijk al jaren niet naar 
mijn zin, dat de wachtruimte in de 
huidige apotheek zo krap is. Daar-
door lijkt het altijd veel drukker dan 
dat het is. Als mensen in een drukke 
ruimte moeten wachten, lijkt dat al-
tijd lang te duren. Maar bovendien 
hebben mensen recht op privacy en 
dat lukt nu niet altijd”, zegt John ten 
Ham. “Daarom ben ik eigenlijk al 
jaren op zoek naar een ander pand, 
maar kon steeds niets naar mijn zin 
vinden. Want”, zo zegt hij, “een van 
mijn voorwaarden was dat de apo-
theek in het centrum zou blijven. De 
discussie rondom de verkoop van het 
Martinushuis kwam voor mij eigen-
lijk op een heel mooi moment

Grote wachtruimte
Terwijl de apotheker de tekening met 
de bouwplannen openvouwt, legt hij 
uit wat zijn plannen met het Marti-
nushuis zijn. “Hier aan de zijde van 
de Deken van Erpstraat maken we 
een nieuwe voorkant. Er komt een 
glazen pui en tijdens winkeltijden 
kan iedereen via een passage naar 
de Markt lopen. In het gedeelte van 
het pand waar eerst de Wereldwinkel 
zat, komt het publieksgedeelte van 
de apotheek. De wachtruimte wordt 

veel groter en daarmee zijn het pri-
vacyprobleem en de gevoelsmatige 
drukte ook meteen opgelost. Boven-
dien komen er twee spreekkamers, 
waar we als dat nodig is rustig met 
klanten kunnen praten”. 

“EEN BIBLIOTHEEK EN 
APOTHEEK VULLEN 

ELKAAR UITSTEKEND 
AAN. HET ZIJN BEIDE 

INSTELLINGEN DIE 
PUBLIEK TREKKEN EN 
DAT IS GOED VOOR 

HET CENTRUM.”

Meteen een goed gevoel
Intussen wijst Ten Ham al op de me-
dicijnuitgifteautomaat. “Die gaat 
mee naar het nieuwe pand en komt 
in het midden van de passage tus-
sen de Deken Van Erpstraat en de 
Markt. In de ruimte achter ‘De Pas-
torie’ komt straks de bibliotheek. Dat 
was helemaal geen bewuste keuze. 
Over de maatschappelijke invulling, 
die de gemeente vroeg, had ik nog 
niet nagedacht. Maar toen de biblio-
theek me belde, had ik daar meteen 
een goed gevoel bij. Een bibliotheek 
en apotheek vullen elkaar uitstekend 
aan. Het zijn beiden instellingen die 
publiek trekken en dat is goed voor 
het centrum”. 

Steeds meer generieke geneesmid-
delen
Dat de apotheken van nu niet meer 
zijn te vergelijken met die van twin-
tig jaar geleden, blijkt wel als we het 

onderwerp dienstverlening aansnij-
den. “Een van de dingen die de laat-
ste jaren zijn veranderd is het werk 
van de apotheker”, vertelt Ten Ham. 
“Vroeger had iedere arts wel zijn ei-
gen middeltjes, die de apotheker ver-
volgens maakte. Maar de artsen van 
tegenwoordig schrijven steeds vaker 
generieke geneesmiddelen voor. Het 
is dan aan de apotheker om de pati-
ent dat medicijn te verstrekken, dat 
door de zorgverzekering van de pa-
tiënt wordt vergoed”. Want, zo blijkt 
uit het verhaal van John ten Ham, de 
verzekering bepaalt welk merk medi-
cijn een patiënt krijgt. Dat hangt niet 
van de arts of de apotheker af, maar 
van de verzekering. Pas als blijkt dat 
een voorgeschreven merk medicijn 
niet doet waarvoor het bedoeld is, 
dan mogen de arts en de apotheker 
op zoek gaan naar een alternatief”.

Landelijk schakelpunt kan het ver-
schil maken
Ook nieuw is het Landelijk Schakel-
punt (LSP). Dat is eigenlijk de opvol-

ger van het mislukte Elektronische 
Patiënten Dossier. “Met het LSP 
geeft de patiënt per zorgverlener toe-
stemming om zijn of haar medische 
gegevens op aanvraag beschikbaar 
te stellen aan andere zorgverleners. 
Dit betekent dat je als patiënt aan de 
apotheker, de huisarts of een specia-
list toestemming kunt geven om jouw 
gegevens aan andere zorgverleners 
te verstrekken. Geeft een patiënt die 
toestemming niet, dan kan een arts 
of apotheker jouw gegevens niet in-
zien”, legt Ten Ham uit. Het systeem 
is volgens de apotheker zo opgezet 
dat altijd na is te gaan wie, wan-
neer welke gegevens heeft ingezien. 
“Maar”, zo zegt Ten Ham, “het kan 
als je ooit onverwachts in een vreemd 
ziekenhuis moet worden opgenomen 
adequate hulpverlening wel bevorde-
ren. Een arts of apotheker waar dan 
ook in het land, kan binnen enkele 
seconden alle relevante informatie 
over een patiënt opvragen”. Dat 
laatste kan in sommige gevallen mis-
schien wel eens het verschil maken.

Rooise wind door ‘Huiskamer van Bavaria’ 

foto’s: Marcel van de Kerkhof 

Bavaria was op zoek naar meer le-
ven in de brouwerij. Niet zozeer in de 
brouwerij zelf, die draait immers op 
volle toeren, maar in de zogenaamde 
‘huiskamer’ van de brouwer uit Lies-
hout, het voormalige café Morees. 
Die frisse wind heeft het bedrijf nu 
gevonden. Sinds enkele maanden run-
nen Anja (35) en Marjan (33) Corsten 
de tent, die is omgedoopt tot Bavaria 
Brouwerijcafé.

Heel vroeger stonden Anja en Marjan 
samen achter de bar in café de Beurs 
en hielpen ze mee in de kantine van 
Mariahout. Wie had ooit gedacht dat 
ze nog eens het favoriete café van 

familie Swinkels mochten runnen? 
Niemand, zelf ook niet eigenlijk. Toch 
is het vanaf afgelopen vrijdag offici-
eel. Toen vond de officiële opening 
plaats van het geheel verbouwde 
restaurant/café, middenin Lieshout. 
Marjan en Anja zijn geboren in Ma-
riahout, maar Marjan woont al jaren 
in Sint-Oedenrode. Ze is getrouwd 
en heeft twee kinderen. Twee minder 
dan zus Anja. Drukbezette moeders 
dus, maar dat zagen ze niet als be-
lemmering. “In eerste instantie wel”, 
geeft Anja toe. “Maar bij Bavaria zei 
iemand ‘denk niet in beperkingen, 
maar in kansen.’ Toen kwam vanuit 
het bedrijf het idee om mijn zus te 

benaderen.” Marjan en Anja had-
den het er over en al snel volgde de 
conclusie: ‘ze gingen het doen’. “Anja 
gaat zorgen dat de tent vol komt en 
ik zorg dat hij draait”, legt Marjan de 
rolverdeling uit. Bang voor conflicten 
zijn de zussen niet. Marjan: “We wer-
ken hier bijna nooit tegelijk, dus kun-
nen we ook geen ruzie maken, haha. 
Nee, zonder gekheid. Op natuurlijke 
basis deden we al veel samen, dus dat 
komt goed.” 
‘De huiskamer van Bavaria’ is nu klaar 
voor de toekomst. De complete ver-
bouwing heeft er voor gezorgd dat 
het een uiterst toonbaar visitekaartje 
is geworden. Dat moet ook wel, want 
het café fungeert als start- en eind-
punt van de totaal vernieuwde Ba-
varia-tour. Twee jaar lang werkte fa-
milie Swinkels aan het moderniseren 
en verfijnen van de rondleiding door 
het bedrijf. Het is een mix geworden 
van moderne technieken op het ge-
bied van beelden en licht, historie 
en ambacht. De geschiedenis van de 
Lieshoutse brouwerij wordt prachtig 
weergegeven, evenals de stormach-
tige ontwikkelingen van de laatste 
decennia. Bavaria mikt op zo’n 15000 
bezoekers per jaar voor de toer. De 
zussen zien dat wel zitten. ‘Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd’, vinden ze. 
Dat was vrijdag al wel te zien tijdens 
het knallende openingsfeest.

Marjan (l) en Anja

Johannes Swinkels is nieuw leven ingeblazen. Hij opent de nieuwe toer. 

Thema: Hoera, het is kermis

Leiding/vrijwilligers gezocht voor 
54e Jeugdvakantieweek
Het lijkt nog ver weg, maar de voor-
bereidingen voor de jeugdvakan-
tieweek 2014 zijn alweer in volle 
gang. Wij zijn ons erg bewust van 
het feit dat de JVW en Rooi Kermis 
dit jaar gedeeltelijk samen zullen 
vallen en hebben bedacht om daar 
maar eens één groot Kermisfeest 
van te maken! 

Er zijn veel vrijwilligers nodig voor 
allerlei facetten binnen de organisa-
tie om ook dit jaar de JVW tot een 
grandioos succes te maken! Wij zijn 
daarom ook weer hard op zoek naar 
enthousiaste mensen die het leuk 
vinden om bijvoorbeeld een groepje 
kinderen te begeleiden tijdens de 
week die plaats zal vinden van 18 
t/m 22 augustus. Dus ben jij 16 jaar 
of ouder en hebben jij en je vrienden 
zin om één van deze enthousiaste 
leiders te zijn? Of ben jij beschikbaar 
in die week om je als vrijwilliger in te 
zetten op andere facetten? Geef je 

nu dan snel op bij Eric Markgraaff, 
tel. 0413 767290 of beter nog: meld 
je aan via de  website www.jeugdva-
kantieweek.nl onder de tab: Vrijwil-
ligers. Jullie onmisbare hulp is ook dit 
jaar weer heel erg welkom!  
Tevens willen wij nogmaals het be-
lang benadrukken van de welwil-
lendheid van de Rooise gemeen-
schap om bij te dragen tijdens deze 
week, want zonder jullie hulp is er 
geen Jeugdvakantieweek. Geef je 
daarom vroegtijdig op, zodat wij op 
tijd zeker zijn dat het ook dit jaar 
weer een groot succes zal worden!

De inschrijving voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8 vindt plaats op 
donderdag 24 april van 18.30 uur – 
19.30 uur in ‘Dommelzicht’ te Dom-
melstraat 18. 

in die week om je als vrijwilliger in te 
zetten op andere facetten? Geef je 
in die week om je als vrijwilliger in te 
zetten op andere facetten? Geef je 

Behoort nu tot verleden tijd, 
maak gewoon 24/7, realtime een afspraak met je 
favorieten kapper, 
 

Download nu onze Hoepelman App  
 

 Hoepelman I Kappers  Borchgrave 11, Sint Oedenrode 

Wachten…… 

Heuvel 15a  
5492AC Sint-Oedenrode  

Tel.: 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Nachtkleding 
50 % 

korting 

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
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen 26
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S ‘en 
in haar “vaandel” staan: Signale-
ring, Stimulering, Samenwerking 
en Steunverlening. Dit zijn de ba-
siselementen van haar werk voor 
het bevorderen van het welzijn van 
senioren. Daarom zal de SRO twee-
maal per maand met de rubriek Se-
niorenRAADgevingen verschijnen 
in de weekbladen met onderstaan-
de 5 thema’s.  

1.In Rooi: 
particuliere thuiszorg op maat
Particuliere thuiszorg op maat bete-
kent dat u mij niet alleen kunt in-
schakelen voor uw persoonlijke ver-
zorging, zoals het helpen bij wassen, 
aankleden, steunkousen e.d. Ook 
voor het organiseren van al die klus-
sen die nu eenmaal moeten gebeu-
ren om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen, kunt u bij mij terecht: bood-
schappen, kleine reparaties, admi-
nistratie, verstelwerk e.d. Van een 
paar uur per week tot intensieve 
terminale zorg. En waar ik het al-
leen niet afkan, werk ik samen met 
bemiddelingsbureau Standby Thuis-
zorg voor het samenstellen van een 
zorgteam: professioneel, betrokken 
en zorgzaam.
Mirjam Bindels, Wampie Thuiszorg, 
Kofferen 36, Sint-Oedenrode   
0413-479015 of 0613 602 902 

2.Uit de regio: 
Ouder worden en depressies.
Ouder worden kan heel mooi zijn, 
maar helaas het gaat vaak gepaard 
met verlies aan vrienden, familie en 
kennissen, waardoor sociale con-
tacten afnemen.  Ook kunnen vaak 
lichamelijke gebreken en geheugen-
verlies ontstaan waardoor men in 
een depressie kan raken.
Een op de vijf ouderen hebben in 
meer of mindere mate last van de-
pressies en deze veroorzaken een-
zaamheid, somberheid, slecht sla-
pen en lusteloosheid.
Het fonds psychische gezondheid 
zet zich in voor maatregelen tegen 
depressies. (zie www.psychischege-
zondheid.nl, depressie bij ouderen 
of bel anoniem 0900-1450 (15 ct. 
Per min.)

3. Tip van de week:  
Senioren plezier
Met veel plezier ouder worden dat 
willen we allemaal. Er wordt in Rooi 
al heel veel georganiseerd. Prima, 
maar er is nog meer. Vraag de gratis 
brochure aan via 
www.seniorenplezier.nl 

4.Activiteit:  
Meld en/of zoek een klus.
Het Oranjefonds gaat ook dit jaar 
opnieuw de jaarlijkse Doe-dag  or-
ganiseren en wel op 21 en 22 maart.
Iedere vereniging of organisatie kan 
een klus aanmelden. Maar ook kan 
iedereen zich persoonlijk melden 

om mee te helpen om een klus uit 
te voeren.
Ga naar www.nldoet.nl  en je ziet de 
reeds aangemelde klussen van Sint-
Oedenrode en omgeving.

5. Agenda: Tuinbeurs in Den Bosch.
In de Brabanthallen in den Bosch 
vindt van donderdag 20 tot en met 
zondag 23 februari de jaarlijkse 
Tuinbeurs plaats.
Tuin Idee heeft dit jaar als thema ge-
kozen: Vijftig tinten groen.
Er zijn in  225 stands met o.a. voor-
beeldtuinen, leuke ideeen en op 
de podia zijn diverse demonstraties 
over bloemschikken, snoeien e.d. 
te zien. Bovendien kan de bezoeker 
gratis een tuinontwerp of een goed 
advies ontvangen.
Er zijn verspreid over de beurs di-
verse gezellige terrasjes.
Tot 19 februari kunt u online in de 
voorverkoop kaarten bestellen met      
€ 4,- korting. Ga naar daarvoor 
naar www.tuinidee.nl  of bel 073-
6293939.

Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de senioren-
raad of de secretaris van de Senio-
renraad, Bert Heijen tel. 474508, of 
stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.

Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.

MIK Pieter Brueghel expo in odendael Sint-oedenrode
Bewoners en bezoekers van Oden-
dael in Sint-Oedenrode kunnen mo-
menteel een overvloed aan kleurige 
kunst bewonderen in de gangen van 
het zorgcentrum. Teken- en schil-
dercursisten van Maria Kemps fleu-
ren de wanden op met hun schilde-
rijen, deze zijn te zien op de begane 
grond en de eerste verdieping. MIK 
Pieter Brueghel organiseert de ten-
toonstelling op locatie. 

‘Het is natuurlijk fantastisch om op 
deze plek te exposeren. Zo kunnen 
we ook mensen die niet zo snel een 
cultureel centrum binnenstappen laten 
zien wat wij doen’, aldus een cursist. 
Ruim veertig schilderijen, die de cur-
sisten de afgelopen drie jaar, onder 
de bezielende begeleiding van Maria 
Kemps maakten, worden tentoonge-
steld. Thema’s variëren van bloemen-
pracht tot gebouwen, van portretten 
tot voorstellingen met dieren. Ook 
landschappen, abstract werk en expe-
rimenten met verschillende schilder-
technieken komen aan bod. Van elke 
cursist hangt één werk op de begane 
grond en op de eerste verdieping vindt 
de bezoeker twee extra kunstwerken 
per amateurkunstenaar als toegift. 

De tentoonstelling loopt tot en met 
20 maart en is tijdens openstelling-
uren te zien in zorgcentrum Oden-

dael in Sint-Oedenrode. De ten-
toonstelling is gratis toegankelijk 
voor iedereen. 

Met KBo naar lunchpauzeconcert 
Philips Muziekcentrum
De KBO cultuurclub organi-
seert voor alle senioren van Sint-
Oedenrode een bezoek aan het 
lunchpauzeconcert (repetitie) door 
de Philharmonie Zuidnederland 
in het Philips Muziekcentrum te 
Eindhoven. Groots bezette meester-
werken van Strauss, Mahler, Wag-
ner en Stravinsky zijn partituren 
die het orkest makkelijk aankan. 
Daarnaast kan het orkest waar no-
dig opgesplitst worden in meerdere 
kleinere kamerorkesten, niet alleen 
voor vele klassieke en andere klei-
ner bezette partituren, maar ook 
voor educatieve doeleinden.

Het lunchpauzeconcert is op 20 fe-
bruari en begint om 12.30 uur in 
de grote zaal. De kosten voor het 
bijwonen van dit concert bedragen  
€ 2,00 per persoon. Aanvang van 

het concert is 12.30 uur. U wordt ui-
terlijk om 12.15 uur verwacht. Het 
is belangrijk op tijd aanwezig te zijn, 
want tijdens het concert worden 
geen toehoorders meer toegelaten.  

Het muziekgebouw is gemakkelijk 
te bereiken, het ligt dicht bij het sta-
tion. Als u desondanks problemen 
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 weer bij 
Harry van Oorschodt tot 12 februari, 
liefst per mail, harry.vanoorschodt@
gmail.com òf telefonisch 0413-
477179 òf bij de plaatselijke voorzit-
ter van de KBO. De entreeprijs van 
€ 2,00 p.p. kan voor aanvang van 
het concert ter plaatse betaald wor-
den.

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

Concert mannenkoor 
De Karawanken in odendael
Op donderdag 13 februari 19.30 uur 
brengt het koor ‘de Karawanken een 
gevarieerd programma in zorgcen-
trum Odendael te St. Oedemrode.  
Het koor zingt o.a. enkele zangstuk-
ken uit opera, maar ook uit het klas-
sieke liedrepertoire. Daarnaast wor-
den luchtigere liederen niet vergeten. 
Tevens zijn er op muziek van Karl 
Jenkins, een hedendaagse  Engelse 
componist, nieuwe poëtische teksten 
gemaakt met een lofzang op Brabant 
en op het gebergte de Karawanken. 

Het mannenkoor De Karawanken, 
gevestigd in Uden e.o. is in 1977 
in Volkel ontstaan uit een dubbel 
mannenkwartet met  de naam "Die 
Kartoffelsänger"  en het is uitge-
groeid tot het grootste mannenkoor 
in de regio, met momenteel 76 le-

den. De naam "De Karawanken"  is 
ontleend aan een gebergte uit het 
gebied waaruit aanvankelijk het re-
pertoire (Duits- en Slavischtalig) 
vandaan kwam. 
Het Mannenkoor De Karawanken 
staat onder de bezielende leiding van 
dirigent Sophia Brink en zingt een  
uitgebreid repertoire. Het profane 
deel bestaat uit liederen in vele ta-
len uit het klassieke en hedendaagse 
repertoire alsook diverse opera- en 
musicalwerken. Daarnaast is er ook 
een religieus programma met enkele 
meerstemmige missen, negrospiritu-
als en kerstliederen. 

Het belooft een mooi concert te 
worden. Het concert begin om 
20,00 uur, de toegang is gratis. U 
bent van harte welkom.

KBo verzorgt cursus I-pad en digitale 
fotobewerking in Sint-oedenrode
Vorige week stond er een persbe-
richt in de lokale media over een cur-
sus omgaan met de i-pad en digitale 
fotobewerking. Deze cursus wordt 
georganiseerd door Welzijn De 
Meierij en vindt plaats in Schijndel. 

Deze cursus is bedoeld voor senio-
ren uit Schijndel en is per abuis  ook 
in Sint-Oedenrode gepubliceerd. Het 
gevolg is dat tien mensen zich hebben 

aangemeld voor deze cursus. De afde-
ling KBO-Sint-Oedenrode is  momen-
teel bezig met de voorbereiding om de 
cursus omgaan met de i-pad en om-
gaan met een tablet aan te gaan bie-
den voor mensen uit Sint-Oedenrode.
De mensen, die zich in Schijndel 
hebben aangemeld kunnen dus ko-
mend voorjaar deelnemen in hun ei-
gen woonplaats en ontvangen hier-
van binnenkort bericht van de KBO.

Gymmen maakt vrolijk en is gezond
Lichaamsbeweging maakt vrolijk en 
is gezond voor ieder mens. Naarmate 
mensen ouder worden is lichaamsbe-
weging onmisbaar. Beweging en ze-
ker extra beweging, houdt de spieren 
soepel en daarmee de lichaamscondi-
tie op peil. 

Met een gezellige groep mannen en 
vrouwen is de Boskantse gymclub al 
ruim dertig jaar actief. Onder leiding 
van Karin Willems trainen zij elke week 
hun gebruikte en ongebruikte spieren 
via oefening en een gezellig spel. Ie-
der doet mee op eigen niveau en naar 

eigen kunnen. De gymclub heeft nog 
plaats voor nieuwe leden. Wilt u ook 
op een vrolijke manier en met be-
kende Boskantse mensen uw lichaam 
extra verwennen via beweging? Dat 
kan dicht bij huis in de Boskantse 
gymzaal. De gymclub traint elke dins-
dagochtend van 10.45 tot 11.45 uur. 
Uiteraard kunt u via gratis proefles-
sen ontdekken wat de gymclub voor 
u betekent of op dinsdagochtend ge-
zellig met ons meedoen. Opgeven en 
vragen over kosten bij Nelly van der 
Heijden, telefoon: 0413-472936.
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Lezing: Voortplanten, een in- en ontspannende bezigheid
Voor deze bijzondere beamerlezing 
heeft de heemnatuurgroep uit Sint-
Oedenrode Rini Kerstens uitgeno-
digd.  Deze lezing wordt gehouden 
op maandag 3 februari 2014 en be-
gint om 20.00 uur in het ontmoe-
tingscentrum van kringloop “d’n 
einder”, gelegen aan de Sluitappel 
17a in de wijk Eerschot te Sint- 
Oedenrode. 

Voortplanten. Naast eten en adem-
halen, behoort de voortplanting tot 
de meest wezenlijke levensverschijn-
selen. Voeding en ademhaling zijn 
voorwaarden voor het in stand hou-
den van het individu, als doel van 
voortplanten wordt vaak het in stand 
houden van de soort genoemd. Tij-
dens de lezing zal dit laatste duide-

lijk worden genuanceerd. Ingegaan 
wordt op de ongeslachtelijke en de 
geslachtelijke voortplanting, het we-
zen van beide typen voortplanting, 
de “voor- en nadelen”.

Ook het ‘van twee walletjes eten’ 
via generatiewisseling komt aan de 
orde. De geslachtelijke voortplan-
ting krijgt deze avond de meeste 
aandacht. Welke mechanismen han-
teren planten om zelfbestuiving te 
voorkomen en hoe ‘garanderen’ ze 
toch bevruchting ? Wat is de rol van 
vrouwtjes respectievelijk mannetjes 
bij de voortplanting bij dieren, wat 
houdt het mechanisme van seksuele 
selectie in? Aan de hand van verschil-
lende voorbeelden wordt toegelicht 
welke ingenieuze verleidingstactie-

ken en voortplantingstechnieken in 
de dierenwereld bestaan.

De avond wordt besloten met een 
aantal mogelijke “tips voor thuis”,  
die – zoals het gehele verhaal – 
worden geïllustreerd met schema’s, 
overzichten en opnames uit de na-
tuur. Wil je weten hoe Rini deze le-
zing gaat verzorgen, kom dan naar 
deze boeiende avond. Zijn manier 
van vertellen zal veel mensen aan-
spreken. Iedereen die wil komen om 
te luisteren wat hij weet over deze 
bijzondere materie is van harte wel-
kom bij de heemnatuurgroep. Niet 
leden van de heemkunde “De Oude 
Vrijheid” betalen slechts € 2,00 en-
tree, dit als bijdrage in de onkosten.

Jubilerend Roois Kamerkoor in interactie 
met het publiek

In 2014 is het  veertig jaar geleden 
dat  het Roois Kamerkoor werd opge-
richt door Ad van de Wetering. Klein 
begonnen  op een zolderkamer van 
zijn huis heeft het koor inmiddels een 
herkenbare plek verworden in Sint-
Oedenrode en omgeving. 

Kenmerkend voor het koor is  het ge-
varieerde  repertoire dat zich uitstrekt 
over de gehele muziekgeschiedenis 
en een breed scala van muziekstijlen. 
Dat dit door het publiek  zeker ge-
waardeerd wordt, bewijst de grote 
vriendenkring  en de groep van vaste 
toehoorders door wie het koor zich 
omringd weet. Zij waarderen de ei-
genheid en de persoonlijke stijl waar-
mee  Ad van de Wetering het koor 39 
jaar geleid heeft.

Noodgedwongen moest hij in het na-
jaar van 2013 afscheid nemen van zijn 
kamerkoor. Het programma voor het  
jubileumjaar had hij op dat moment 
al voor een deel in de steigers staan.  
Dit programma wordt nu verder uit-
gewerkt  en voorbereid  onder leiding 
van een drietal dirigenten. Zij nemen 
ieder een programmaonderdeel voor 
hun rekening. 

Het feestprogramma
“Zingen nodigt uit tot meedoen” dat 
ervaart het Roois Kamerkoor  vrijwel 
jaarlijks bij het kasteelconcert. Het is 
daar inmiddels de traditie dat het con-
cert wordt afgesloten met een samen-
zang met het publiek. De toehoorders 
zingen uit volle borst mee en ervaren 
dan dat zelfs meestemmig zingen niet 
zo moeilijk is wanneer het  goed opge-
bouwd en ondersteund wordt.  Op 22 
maart organiseert het koor een “mee-
zinggelegenheid” voor mensen die het 
leuk vinden om samen met de zangers 

van het Roois Kamerkoor te zingen.  
Tijdens de zogenaamde Sratchdag 
werken ze    aan een aantal eenvou-
dige, lichte, meerstemmige liederen. 
De bladmuziek en oefenbestanden  
krijgen ze thuisgestuurd  zodat zich 
al enigszins kunnen voorbereiden als 
ze dit willen. Onder leiding van de 
ervaren kamerkoor-dirigent Peter van 
Aerts wordt er gewerkt naar een korte, 
bescheiden uitvoering.

Op 14 september volgt de tweede 
activiteit: Het muzikaal fortuin.  Bij dit 
concert  krijgt de interactie op een an-
dere manier vorm. Vrienden en beken-
den van het koor kiezen uit het rijke 
repertoire van het koor de pareltjes 
die ze graag nog eens zouden willen 
horen. Onder leiding van dirigente  
Monique Joosten bereiden de zangers 
deze stukken voor.  Tijdens  het con-
cert op  14 september gaat het publiek  
bepalen welke stukken gezongen 
gaan worden en in welke volgorde dat 
gebeurt. 

Voor het slotconcert op 22 en 23 no-
vember krijgt de interactie vorm in de 
samenwerking met  de slagwerkgroep 
van Harmonie Sint Antonius uit Nijnsel 
en dansers van het CKE in Eindhoven. 
De samenwerking van zangers,  dan-
sers en slagwerkers leidt naar een ver-
rassend slotconcert als apotheose van 
een  gevarieerd  jubileumjaar. Dirigent 
Ton Slegers is verantwoordelijk voor 
dit deel van het  feestprogramma

Op de website 
www.rooiskamerkoor.nl  brengt het 
koor een muzikale toost  uit op het 
jubileumjaar. Daar zijn ook de voor-
bereidingen en de vorderingen voor 
het jubileumprogramma te volgen. 
Belangstellenden voor de scratchdag 

vinden op deze  site ook informatie en 
de mogelijkheid zich aan te melden.

Golf & Country Course Sint-Oedenrode BV 
zoekt ter versterking van haar restaurant/horecateam een

ZELFSTANDIG WERKEND KOK M/V
en een

MEDEWERKER BEDIENING M/V
Het gaat in beginsel 

om de periode maart t/m oktober.
24-28 uur per week.

Ben je ervaren, gemotiveerd, 
flexibel & enthousiast 

stuur dan je sollicitatie met cv 
naar info@golfbaandeschoot.nl 

t.a.v. Wilbert of Marita van Erp

Boonman  beddenspeciaalzaak, gepositioneerd in het midden en hoger 
segment, is dealer van gerenommeerde merken zoals Auping, Eastborn, 
M-Line, Stretchtop, Pullman en Norma. 
Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een

Commercieel verkoper 
Fulltime/parttime/weekend

en

Chauffeur/monteur
Fulltime/Parttime

Functie-eisen
• Ruime commerciële/technische vaardigheden.
• Doortastendheid en doorzettingsvermogen
• Aantoonbare ervaring in de branche is een pre

Wij bieden
• Een interessante, zelfstandige baan met toekomstperspectief
• Goede arbeidsvoorwaarden (cao wonen)
• Leuk team van enthousiaste collega’s

Geïnteresseerd?
Stuur dan binnen twee weken een schriftelijke sollicitatie met cv naar 

Boonman Bedden t.a.v. de heer Boonman, 
Nieuwe Eerdsebaan 10, 5482 VS Schijndel 
of e-mail naar info@boonmanbedden.nl. 

PeRSoneeL

Ook toe aan 
een nieuwe 

professionele 
coupe en 

kleuring voor 
in 2014?
en/of een 

professionele 
gezichtsbehandeling? 

van 14 jan. tot 14 maart 
Actie Savohs 

14%  korting 
voor iedere Coupe knip en 

Sebastian kleurbehandeling.
(evt. Cellophanes)

Ook hebben we aan de 
heren gedacht: 
10% korting 

als u binnen 5 weken een 
nieuwe afspraak maakt.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

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

NORMALE OPENINGSTIJDEN!
WIJ WENSEN U FIJNE 

FEESTDAGEN!

T: 0413-478388 E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl
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Groeit mi februari ’t gras, mi Paose ‘nnen dikke jas
Op een warme februari volgt een koud voorjaar
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek van Mandos

BRABANTSE SPREUKEN

Hennepafval in buitengebied 
Nijnsel gevonden 

Kijk..
een doos vol 

tipjes

Bewaar
die maar, ik denk
dat ze daar bij

tipmooirooi.nl nog
wel wat mee

kunnen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

oplossing 
vorige week:

Jacq. van Rossum

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Astrid Riem

Lieshoutseweg 27
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

20%
KORTING
OP ALLES!*

DA DAG & 
DAUW DEAL

ZATERDAG 
1 FEBRUARI 

TOT 11:00 UUR

*Vraag in de winkel 
naar de voorwaarden.

20%
KORTING
OP ALLES!*

DA DAG & DAUW DEAL
ZATERDAG 1 FEBRUARI
VAN 8:00 TOT 11:00 UUR

Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur.
Voor iedere klant koffie/thee met 

een croissant.

Heuvel 2 | 5492 AD Sint-Oedenrode | T: 0413-472404 | E: winkel@da-vanderlinden.nl*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

20%
KORTING
OP ALLES!*

DA DAG & 
DAUW DEAL

ZATERDAG 
1 FEBRUARI 

TOT 11:00 UUR
TIJDENS DEZE AKTIE:

VOOR IEDERE KLANT 
KOFFIE OF THEE MET 

EEN CROISSANT

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

20%
KORTING
OP ALLES!*

DA DAG & 
DAUW DEAL

ZATERDAG 
1 FEBRUARI 

TOT 11:00 UUR

KORTING
OP ALLES!

DA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEALDA DAG & DAUW DEAL
ZATERDAG 1 FEBRUARIZATERDAG 1 FEBRUARI
VAN VAN 8:008:008:008:008:008:00 TOT 11:00 UUR TOT 11:00 UUR

TIJDENS DEZE AKTIE:TIJDENS DEZE AKTIE:TIJDENS DEZE AKTIE:TIJDENS DEZE AKTIE:

VOOR IEDERE KLANT VOOR IEDERE KLANT VOOR IEDERE KLANT 

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:  
JUWELIER OPAAL

H. GROENENDAAL,
VOORTSTRAAT 7 SCHIJNDEL
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,  

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

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
pi, xi, tau, chi, rho, alfa, jota, zeta, igrec, kappa, gamma, 

lambda, sigma, epsilon, omicron, ypsilon
 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Soms

soms is alleen
niemand om je heen
vaak echter een gevoel
ieder weet wat ik bedoel
vertoeven in een woestijn

onherkenbare slijtende pijn
of verlaten van praten
met vragende ogen
die niemand binnen laten
een woord dat niet wordt 
gehoord
waar doofheid soms bekoort

lege straten
holle vaten
dode maten
open gaten met een verleden 

het is de herinnering beleven
van de schenkende moeder
soms ja, ook diep doordringend
in het onbewuste heden
of verlies, de adem bedwingend
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Zevensprong 2014; voorbereidingen in volle gang

De Zevensprong tovert met kleuren
De voorbereidin-
gen voor de Zeven-
sprong 2014 zijn 
al in volle gang. 

De hoogste tijd om een tipje van de 
sluier op te lichten van wat weer een 
geweldige editie van de Zevensprong 
gaat worden. Het thema van de Ze-
vensprong,  die dit jaar plaats gaat 
vinden van dinsdag 15 juli tot en met 
vrijdag  18 juli is: “de Zevensprong 
tovert met kleuren!”.

De kerngroep is druk doende met het 
bedenken van leuke activiteiten in het 
thema kleuren en toveren. Natuurlijk 
zullen ook onder andere de traditio-
nele zeskamp, het sport- en spellen-
circuit en de vossenjacht helemaal in 
het teken hiervan staan. En gaan we 
natuurlijk ook weer met de bus een 
dag op uitstapje!

De sponsorcommissie benadert mo-
menteel al onze sponsoren van de 
voorgaande jaren, en probeert ook 
nieuwe sponsoren te vinden. Deze 
commissie is afgelopen maanden uit-
gebreid met enkele nieuwe leden. Hier 
zijn we erg blij mee.

De inschrijfavond voor de Zeven-
sprong is op donderdag 17 april om 
19.30 uur bij Mariendael. De Zeven-
sprong is bedoeld voor alle kinderen 
van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. 
Ook kinderen die naar het speciaal 

(basis)onderwijs gaan, mogen deelne-
men.

Vrijwilligers gezocht!
Ieder jaar hebben we ongeveer 60 vrij-
willigers nodig die ons een handje hel-
pen bij het begeleiden van een groepje 
kinderen tijdens de activiteiten. Het is 
de bedoeling dat 2 vrijwilligers een 
groepje begeleiden van ongeveer 11-
13 kinderen.  Wij hebben al een groot 
aantal aanmeldingen van vrijwilligers 
gekregen, maar zoeken nog een aan-
tal jongeren die een groepje willen be-
geleiden.

Wat bieden wij?
Een fantastische start van je vakantie, 
veel plezier met leeftijdsgenoten, evt. 
stageplaats voor Pabo-studenten of 
vergelijkbare opleiding (in overleg en 
aangemeld voor 1 mei), evt. stage-
plaats voor maatschappelijke stage (in 
overleg en aangemeld voor 1 mei) en 
een leuke feestavond om de week te 
beginnen en jullie alvast te bedanken.

Wat vragen wij van onze vrijwilligers?
Enthousiast in omgang met kinderen, 
verantwoordelijkheidsgevoel, bereid-
heid tot samenwerken met andere 
vrijwilligers, bereidheid tot aanpakken 
en na afloop mee opruimen, bijwo-
nen van de vrijwilligersvergadering ter 
voorbereiding en minimale leeftijd van 
16 jaarvan groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. 

Ook kinderen die naar het speciaal 
van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. 
Ook kinderen die naar het speciaal 

16 jaar

Vanuit je luie stoel, ‘s avonds of  
in het weekend, het maakt niet meer uit. 
 

Altijd connected met jouw favoriete Kapper!  
 

Download nu onze Hoepelman App  
 

            Hoepelman I Kappers  Borchgrave 11, Sint Oedenrode 

Gemak…… 

De Inlijsterij bestaat 20 jaar

“een familiestuk is meer waard dan een Picasso”

Als veertigers wilden Harry en Jeanne 
Passier iets anders. Waar veel mensen 
blijven steken in werk dat ze eigenlijk 
beu zijn, koos het duo voor een nieuw 
leven. Harry liet zich in Turnhout (B) 
omscholen tot volleerd lijstenmaker. 
Dat maakte hem in één klap tot één 
van de weinige gecertificeerde lijs-
tenmakers van Nederland. Nu, twintig 
jaar later, behoren ze tot de laatsten 
der Mohicanen, want het vak dreigt 
uit te sterven.

Er is in Nederland geen opleiding tot 
lijstenmaker. Dat is in Frankrijk en 
België wel anders. Vooral in Frankrijk 
wordt het als een zeer vooraanstaand 
ambacht gezien. Je kunt je er op-
werken van leerling tot gezel en van 
gezel tot meester. “Fransen groeien 
op met prachtige lijsten”, prikt Harry 
een beetje jaloers. “Ze weten het te 
waarderen en zien wat een schilderij 
nodig heeft. Helaas is dat in Neder-
land een beetje verloederd. Mensen 
kopen heel makkelijk een ‘schilderij’ of 
poster bij Ikea en hangen het prompt 
zonder lijst in de huiskamer. En zo ziet 
elke huiskamer er al snel hetzelfde uit, 
waardoor het persoonlijke aspect vaak 
ontbreekt. 

Inlijsten schept een band
Een gratis tip van Harry en Jeanne: pak 
dierbare foto’s, diploma’s, oorkondes, 
een tekening of schilderij. Laat ze in-
lijsten en maak je huiskamer persoon-
lijk. “Het klinkt gek, maar een familie-
stuk is meer waard dan een Picasso”, 
vertelt Jeanne. “Dat hebben we in-
middels wel gemerkt. Mensen komen 
hier binnen met mooie werken, of met 
heel dierbare voorwerpen waar veel 
emotie in zit, zoals doopjurkjes, siera-
den, onderscheidingen en oorkondes. 
We horen hier de meest boeiende en 
emotionele verhalen. Dat schept zeker 
een band met je klant. “We lijsten al-
les duurzaam in”  zegt Harry vol trots. 
“Duurzaam in de zin van dat het altijd 
mooi blijft. Tegenwoordig heb je veel 
technieken, die we hier beheersen. 

Altijd zijn we met 
vern ieuwingen 
bezig. Zo kunnen 
we zelfs kogel- en 
brandvrij inlijs-
ten en ook 100% 
UV-werend. Ja, 
er komt meer bij 
kijken dan alleen 
het maken van een 
lijstje. En zo wei-
nig mensen weten 
dat!”  Juist deze 
onderdelen van het 
ambacht onderscheiden de top van 
de inlijstwereld van de rest. Omdat er 
geen opleidingen zijn, wordt dat ver-
schil alleen maar groter.

“ONZE KLANTEN 
BRENGEN MET HUN 

KOSTBARE WERK VAAK 
HEEL VEEL 

EMOTIE MEE.”

Opleiding
Als bestuurslid van de startende bran-
chevereniging heeft Harry zich 7 jaar 
lang ingezet om een Nederlandse lijs-
tenmakersopleiding van de grond te 
krijgen. Het bleek een onmogelijke op-
gave om een dergelijke opleiding on-
der te brengen in het bestaande leer-
systeem. Wel lukte het om Nationale 
Lijstenmakerswedstrijden na jaren van 
stilte terug te brengen. Zelf hadden 
ze al meerdere keren in het verleden 
prijzen gewonnen. In 1998 werden ze 
Nederlands Kampioen.

Rembrandt
De Inlijsterij van Harry en Jeanne zit 
in de Emmausstraat. Zowel de ge-
middelde Rooienaar als mensen van 
ver buiten de regio weten het adres 
bijna blindelings te vinden. Het  bedrijf 
staat in Nederland hoog aangeschre-
ven. Bekende Nederlanders als Marco 
Borsato, Luchtmacht-Generaal Schnit-

ger en zelfs Koning Willem-Alexan-
der hebben ingelijste stukken van de 
Inlijsterij aan de muur hangen. Ook 
van Astronaut André Kuipers hebben 
zij een bijzondere opdracht gehad. 
“Voor hem hebben we een embleem 
ingelijst met daarbij een foto van de 
ruimtecapsule met op de achtergrond 
de Aarde. Hij nam dat voor een vriend 
mee de ruimte in en heeft het daarna 
door ons voor hem in laten lijsten. Dat 
was een heel bijzondere opdracht.”

“Door de jaren heen hebben we veel 
connecties opgebouwd”, vertelt Jeanne. 
“Bijvoorbeeld bij de Luchtmacht en de 
Universiteiten van Leiden en Amster-
dam.” Ook hebben Jeanne en Harry 
originele werken van bekende kunste-
naars in handen gehad. Bijvoorbeeld 
van Mondriaan en Picasso, maar ook 
etsen van Rembrandt en steendrukken 
van Escher. Misschien kent u de Vogels 
en Vissen van Escher? Dat schilderij heb-
ben Harry en Jeanne gerestaureerd en 
ingelijst. Al die verschillende werken uit 
verschillende era’s. Kennis van kunstge-
schiedenis is hierbij noodzakelijk. 

Harry en Jeanne hebben niet alleen 
duizenden lijsten, maar ook duizen-
den verhalen. Achter veel projecten 
zit een geschiedenis. Geboorte en 
dood, liefde, herinneringen, promo-
ties, kortom pieken en dalen. Inlijsten 
is een bijzonder ambacht, dat nog op 
weinig plaatsen in ons land te vinden 
is. Gelukkig gaan Harry en Jeanne nog 
wel even door.  

Jaren geleden werkten Harry en Jeanne 

aan het beroemde kunstwerk van Escher.

HUISHOUDBEURS

 Busreis incl. entree € 32,00
 Zaterdag 15 en 
dinsdag 18 februari

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

HET BESTE VOOR UW HOND! 
Voor iedere hond een passende voersoort, 

o.a.: kiprijst, lamrijst en als topper: 
BARCA PREMIUM! Ook vers (diepvries)vlees. 

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

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 je 
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.
--------------------------------------

WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel 06-13492866
--------------------------------------
Te huur per direct
Vrijstaande woning met garage/schuur
in het buitengebied + opslagruimte
06-23325081
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor 
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
a.s. zaterdag outlet kinderkleding, hui-
dige wintercollectie!!
topmerken tegen stuntprijzen!!!
van 10.00 tot 16.00 uur, Kiddooz, 
Nieuwstraat 35 te Liempde (pand DA)
--------------------------------------
50 pakken 1e klas hooi te koop : 
€ 4,00 per pak, tel 06-40519422
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Interieur

Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat. Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
NIEUW: GEZELLIG OPVOEDEN
U wilt advies/hulp bij het opvoeden 
van uw kind?
U wilt niet meer boos worden over het 
gedrag van uw kind?
U wilt gewoon gezelligheid!
Bel: 06-53626126; Leo, pedagoog.
Voor hulp aan huis!
--------------------------------------

Gezondheid

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

   

Een geweldige groepsfoto deze week. Wie herkent mensen op deze 
foto en wat is de bezigheid van dit gezelschap? We horen het graag 
van u. Reacties zijn welkom via redactie@demooirooikrant.nl, 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. De koffie staat 
klaar!

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Voor een gezonde toekomst van uw 
kinderen: HappieKids voor basis-
schoolkinderen met (beginnend) over-
gewicht. Deskundige begeleiding.
Informatie en aanmelding: 
Annette Broekman tel. 0413-475673/
06-22241325
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-foto
In februari 2014 starten er weer nieu-
we cursussen Fotografie.
Wil je ook jouw camera leren kennen 
of jouw cameratechniek uitbreiden?
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------
Workshop Gelukkig Zijn: genieten van 
het leven zoals het in al zijn vormen is,
za 8 febr. ‘De Boerderij Breugel’
Info Levenscoach Karin Poorthuis, tel 
0499- 471061/06- 10446444
--------------------------------------
Voor-proeverij in de Borgmolen. Zin in 
zelf-ontdekking?
Doe mee aan de voor-proeverij sei-
zoensvertellingen: cursus intuitïef 
schrijven.
Di 11 febr. 20.00-22.00 uur. Meer 
info: www.birgitjeuken.nl. Opgeven 
via info@birgitjeuken.nl of b.jeuken@
deborgmolen.nl 
--------------------------------------

Gezocht

Zalencentrum De Beckart zoekt per 
direct enthousiaste en representatieve 
vrijwilligsters. Horeca ervaring is een 
pré. Bent u geïnteresseerd, bel dan 
met 06-51952174.
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren:
wit/geel gouden trouwring. (recht-
hoekig) voor info: DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17.
--------------------------------------
Verloren:
vrijdag 24 januari IN DE DOMMEL, 
drijvend van Nijnsel naar Sint-Oeden-
rode: donkerblauw babymutsje met 
witte stippen. Tel: 06 55701632
--------------------------------------

Diversen

2 feb. vlooienmarkt Sporthal de Tempel 
Henegouwelaan 2 Eindhoven.
9-16 uur. 80 kramen bomvol!
€ 2 p.p.06-20299824.
--------------------------------------
CV de Heikneuters komt uw bruik-
bare spullen voor de vlooienmarkt de 
1e zaterdag van de maand graag bij u 
ophalen.
Even een telefoontje naar 0413-
472654 en het wordt opgehaald.
Uiteraard geen grote meubels en geen 
witgoed.
--------------------------------------
2 zangers (koortje) + zangeres (duo)
Berkenhof zangers
Emmaustraat 15
0413-477308 of m.berk@chello.nl
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

Tweezijdig bestaan
De kamer veertienhoog in tijdelijkheid gedragen,
met ramen waar het licht in woont, de nachten en
de dagen, weerspiegels soms beslagen trotseren
vuisten zomerhitte, zweepslagen winterregen

gedwee laten zij zich beademen door de bronst
van een verliefd voorjaar, luisteren naar de rauwe
hoest van een verkouden herfst, blijven onaangedaan
bij wind die koortsig door hun sponningen trekt

naar binnen kijken zij en zien de vleugel van
een componist, schilder en dichter, pianist,
zijn schilderijen, katten, een muur van boeken,
kazemat van wetenschap, cultuur

het zicht op buiten biedt de stad die onafzienbaar is,
een panoramafoto waarop een vloot van huizen,
gebouwen, straten, daken die lang geleden
en voorgoed roerloos voor anker is gegaan

zoals de voor- en achterkant van een gedicht
in onlosmakelijk verband houden twee werelden
aan binnen- en buitenkant van glas elkaar volmaakt
in evenwicht en dit bestaan in stand

     Kees Hermis

Vriendschap bij Meidenplaza in 
Sint-oedenrode
Bij de Meidenplaza in Sint-Oeden-
rode vinden iedere woensdagmid-
dag van 14:00 tot 16:30 uur leuke 
activiteiten plaats voor meiden in 
de leeftijd van 11 tot 15 jaar in Sint-
Oedenrode. 

Zo ook nu, woensdag 29 januari. 
Dan worden er vriendschapsarm-
bandjes gemaakt. De meiden bij de 
Meidenplaza kennen elkaar nu al 
een tijdje en nemen deel aan activi-
teiten binnen de Meidenplaza. Om 
deze tijd samen met elkaar te vie-
ren gaan we vriendschapsarmband-
jes maken. Lijkt het je leuk om ook 
deel te nemen aan deze activiteit, 
dan kun je contact opnemen met de 
Meidenplaza. Ook als je nog nooit 
bij de Meidenplaza bent geweest, 

kun je meedoen met de activiteiten. 
De activiteiten vinden plaats van 
14:00 tot 16:30 uur. Voor de activi-
teit vriendschapsarmbandjes maken 
kost het € 1,50 om mee te doen. Bij 
Meidenplaza hebben we gratis acti-
viteiten of activiteiten tegen een ge-
ringe vergoeding van € 1,50. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij:
Jongerenwerk Welzijn De Meierij
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
Contactpersonen: M. Stegenga en 
N. Bax. Telefoon 073 – 544 14 00 of 
06 – 457 701 41
E-mail: 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl 
en Nathalie.wdm@outlook.com 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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De neije Prins van Papgat
Volgens mij nog zo’n 32 dagen en 
dan barst het feest der feesten echt 
los! Naarmate de dagen aftellen, 
nemen de carnavalsactiviteiten en 
nevenactiviteiten van de prins ook 
toe. Het rustig een avondje op de 
bank zitten of een avondje niets 
doen, al ben ik daar toch al niet zo 
goed in, is er afgelopen week echt 
bij in geschoten.

De week na de laatste column heb 
ik me eerst bezig gehouden met een 
stukje schrijven voor de nieuwe Prins 
van Deerd, waar we die zondag op 
receptie moesten. Vrijdag daarvoor 
stond de Pronkzitting in Zijtaart op 
het programma. Hier waren we nog 

nooit geweest, dus erg benieuwd 
hoe zo’n avond buiten Rooi er uit 
zou zien. Met wel tien andere prin-
sen uit de regio was het een ware 
verendans. De zittingen zelf zaten 
goed in elkaar en ook goede acts 
werden er opgevoerd. Na de zittin-
gen werden de tafels aan de kant 
gezet en kon het echte feest begin-
nen. Ook deze avond verliep boven 
verwachting en toen de kleine wijzer 
bijna op de drie stond was het mooi 
geweest.
Elk jaar worden er rond de carnaval 
bierviltjes in Rooi verspreid van de 
Prins van dat jaar. Ook dit jaar is dat 
weer de bedoeling. Paul en ik zijn die 
zaterdagmiddag dan ook enthousi-

ast begonnen aan een rondje door 
Rooi om sponsors te werven die op 
het viltje willen komen. Na een paar 
uur rondgang en een aantal tele-
foontjes hadden we al een mooi re-
sultaat. Afgelopen dinsdag hebben 
we de overige bedrijven gedaan en 
was het zover dat de viltjes ontwor-
pen en gemaakt konden worden. 
Sponsors bedankt voor de enthousi-
aste medewerking!!
Vorige week zondag zijn we naar 
de receptie van de Prins van Deerd 
geweest, samen met ’t Skrothupke 
die voor de muzikale begeleiding 
zorgde. Dit jaar vindt in Deerd al-
les in een grote tent plaats, wat ook 
wel weer iets heeft.  Ook daar heb-

ben we ons weer van de goede kant 
laten zien en een gezellige middag 
gehad, met ook daar vele bekende 
gezichten van vroeger.
Afgelopen week was het vooral din-
gen verzinnen en uitwerken. Een 
repetitie van Tiona bijgewoond, zo-
dat we met hen (iedereen behalve ik 
natuurlijk!) nog een toontje kunnen 
meeblazen en afgelopen woensdag 
nog een bezoekje aan de bouwers 
van onze prinsenwagen gebracht. 
Ook die mensen staan net als ande-
re bouwers in de kou te klussen. Het 
zal een bijzondere ervaring worden 
om tijdens de optocht boven op de 
prinsenwagen te mogen staan.
Afgelopen vrijdag nog met de PK bij 

elkaar geweest, om een kleine act 
in elkaar te zetten voor onze Jeugd-
prins Willem. A.s. zondag vindt daar-
voor de receptie plaats in de Beurs, 
dus ook daar zullen we natuurlijk 
aanwezig zijn. Komende week staan 
natuurlijk de Rooise Prinsenzittingen 
op het programma. Misschien zijn 
er nog enkele kaartjes verkrijgbaar, 
want het zijn toch avonden die je 
niet mag missen. Papbuiken en Pap-
buikinnen dit waren weer twee ge-
weldige weken, we gaan weer ver-
der met aftellen en genieten!!

Prins Erwin Pap d’n Urste

Zondag 2 februari vanaf 13.00 uur in De Beurs

Receptie Jeugdprins, Adjudant, 
nar & Raad van elf van Papgat
Op zondag 2 februari zal er door 
Stichting Jeugdcarnaval een recep-
tie worden aangeboden aan onze 
Jeugdprins Willem, Adjudant Stan, 
Nar Ot en de leden van de Raad 
van Elf, Martijn, Kevin, Twan, Bart, 
Bram, Martijn, Jelle, Wout, Daan, 
Rik en Thomas.

Bij deze nodigt SJC u uit om onze 
Jeugdprins Willem, Adjudant Stan, 
Nar Ot en de Raad van Elf te feli-
citeren en ze een geweldig carna-
valsfeest toe te wensen. Naast de 
verschillende optredens van dans-
school Sunrise zullen ook Prins Erwin 

en Adjudant Paul en de Raad van 
Elf van Stichting Papgat, verenigin-
gen, scholen en carnavalsclubs  onze 
Jeugdprins Willem, Adjudant Stan, 
Nar Ot en de Raad van Elf komen fe-
liciteren. De presentatie is in handen 
van Frank van den Brand, de muzie-
kale omlijsting zal worden verzorgd 
door de Neultuuters.
Hopelijk mogen we jullie begroeten 
a.s. zondag 2 februari bij De Beurs.
Aanvang receptie 13.00 uur tot 
16.30 uur.

Namens Stchting Jeugdcarnaval.

Commissie Wollerich; voorzitter Wil van der Linden
Deze commissie zorgt voor de voor-
bereidingen van het Culinair Papgat 
Diner. Dit diner komt tot stand door 
middel van het bespreken van avond-
vullend programma, versturen uitno-
digingen, maken van een tafelinde-
ling, regelen van het entertainment en 
het begeleiden van de gasten. 

Op culinair gebied onder leiding van 
Patron Cuisinier Gerard Wollerich, ho-
pen wij er op 11 februari weer een top-
avond van te maken. Naast het team 
van restaurant Wollerich wordt er as-
sistentie in de bediening verleend door 
leden Raad van Elf. Het diner wordt dit 
jaar voor de 15e  keer georganiseerd, 
iets waar we trots op zijn. Destijds is 
deze commissie opgericht door Piet 
Spanjers en Jan van Vlokhoven. Met 
deelname aan dit Culinair Papgat Diner 
sponsort u carnavalsstichting Papgat. 

Met behulp van de opbrengst kan de 
stichting allerlei activiteiten organise-
ren, zoals onder andere het bezoek aan 
de afdelingen van zorgcentrum Oden-
dael en de jaarlijkse grote optocht die 
op carnavalszondag door Papgat trekt. 
De commissie bestaat uit zeer enthou-
siaste mensen;  Christo Slabbekoorn, 
Nellie Spanjers, Frank van den Brand, 
Alita van de Koevering, John van der 
Linden, Wil en Sandra van der Linden. 
Ook dit jaar is er weer veel belangstel-
ling. Alle beschikbare plaatsen waren 
in korte tijd gereserveerd. Graag ver-
welkomen wij u volgend jaar bij Culi-
nair Papgat Diner Wollerich 2015!

Met carnavaleske groet, 
Commissie Culinair Papgat Diner 
Wollerich

Laatste kaarten Prinsenzittingen 2014
Bijna is het weer zover, de Rooise 
Prinsenzittingen: een avond vol ver-
rassingen! Er zijn nog enkele kaar-
ten verkrijgbaar voor de Prinsenzit-
tingen 2014 maar we durven ook 
dit jaar al wel weer op voorhand te 
stellen dat we op 31 januari, 1, 7 en 
8 februari 2014 weer vier volle za-
len zullen hebben. 

Niet vreemd als je naar het schitte-
rende programma kijkt dat er op deze 
avonden gebracht wordt. Overigens: 
het programma is op alle avonden 
gelijk. Er komen maar liefst vier klet-
sers in de ton, er is volop zang en 
dans, en ook dit jaar zullen er weer 
enkele groepen voor het toneellicht 
verschijnen die afgelopen jaren hun 

optredens met staande ovaties za-
gen beloond. Denk hierbij maar eens 
aan De Buuven, Hedde Efkes, de 
Narrekap en het Prinselijk Vermaak. 
Weer terug op de bühne is Marga 
van Acht die samen met Albert van 
Stiphout een act neer zal zetten. Ga-
rantie voor succes en het stijgen van 
de toegestane decibellen bij De Beurs? 
We zullen het snel weten. En als je 
het over lachsalvo’s hebt dan kunnen 
we niet onder het kletsgeweld uit 
dat Rooi kent. Naast Dennis van der 
Steen en Rien van Genugten komen 
ook Teun Leenderts en Ad van Acht 
in de ton. Vele Rooienaren passeren 
de revue van politicus tot student, en 
van dokter tot vrachtwagenchauf-
feur.  Zoals al eerder aangekondigd 

zullen de dansgroepen van Sunrise 
en Infinity met hun schitterende op-
tredens zorgen voor vuurwerk, maar 
ook muzikaal kom je absoluut aan je 
trekken. Wat te denken van Tiona die 
naast het begeleiden van alle arties-
ten ook nog zorgt  voor de muzikale 
omlijsting na afloop.  Maar ook de 
zang van Lydia de Weert is niet te 
onderschatten. Er zit veel muziek in, 
dat is zeker! En dan als laatste. Er is 
gelekt door de Commissie Prinsenzit-
tingen. Voor het eerst op het podium 
op de zittingsavonden: Four Inspi-
ration. Zorg dat je erbij bent en laat 
je verrassen! Kaarten zijn (nog)  ver-
krijgbaar bij Boekhandel ’t Paperas, 
Zalencentrum De Beurs en bij Piet 
Klaasen Ollandseweg 131. 

Wijkvereniging eerschot
Nu het buiten weer kouder wordt 
kom dan warm en gezellig mee kaar-
ten in Meerschot. Vrijdag 31 januari 
liggen de tafels voor het jokeren en 

rikken weer klaar. Alle leden vanaf 16 
jaar zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur. Maar iedereen is vanaf 
19.30 welkom want dan is de koffie 

en thee al klaar. Ook wordt er na af-
loop weer een loterij gehouden. Heb 
je geen geluk in de loterij. Alle kaarters 
gaan weer met een vleesprijs naar huis

STICHTING PAPGAT SINT OEDENRODE

TOEGANGSKAARTEN    € 11,00  INCLUSIEF GARDEROBE

Kaartverkoop op onderstaande adressen: 
- Grand café & zalencentrum de Beurs
- Boekhandel ‘t Paperas Markt 25
- Piet Klaasen Ollandseweg 131 

vrijdag      31 januari 
zaterdag   1 februari
vrijdag       7 februari (uitverkocht)
zaterdag    8 februari (nog enkele kaarten beschikbaar)

IN ZALENCENTRUM
“DE BEURS”
AANVANG HALF ACHT

2014 TOPARTIESTEN VAN ROOISE BODEM

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

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

Nu jong gebruikte Dell latitude E6500 
• 15,4” scherm 
• 4gb intern geheugen 
• 250gb harddisk
• snelle core 2 duo 2,66ghz 
• wifi 
• dvd brander 
• inc garantie 

Nachtegaal 39, 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284

nu slechts € 225,-  

Bent u ook van plan om over te stappen van Windows XP 
naar Windows 7 omdat vanaf april 2014 Microsoft stopt 
met de ondersteuning van Windows XP?
Bij ons kan dat wel erg voordelig!
U betaalt geen €200 (Windows 7 pro 64 bit licentie + installatie) 
maar slechts €75 voor de licentie + installatie (tegen 
meerprijs incl. backup).  Voor deze aktie geldt op=op !!
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Verkiezingsprogramma’s laten zien 
waar een partij voor staat, maar zijn 
zelden verrassend. In aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen gaat 
DeMooiRooiKrant daarom iedere 
week een stelling voorleggen aan de 
nieuwe lijsttrekkers. Het gaat daar-
bij om theoretische situaties die zich 
voor zouden kunnen doen in de ko-
mende raadsperiode, met de vraag 
hoe hun fractie daarop zou reage-
ren. 

Stelling week 5: Er moet 5 ton struc-
tureel geïnvesteerd worden om de 
Dommel veilig te houden. Schijndel 
en Veghel hebben al laten weten 
dat dit voor hun straks een lage pri-
oriteit krijgt (De Dommel stroomt 
immers alleen door Rooi). Wat gaat 
uw fractie daartegen doen? - dit tot 
elke prijs tegenhouden, niet alleen 
op politiek maar ook op juridisch 
terrein - de fusiegemeentes een ver-
bindende overeenkomst voorleggen 
die niet vrijblijvend is: bij weigering 
trekt Rooi zich terug uit het fusie-
traject - dit laten gebeuren maar 
waarschuwen dat de fusiegemeen-
tes straks allemaal opdraaien voor 
de eventuele gevolgen

Piet Klaasen, lijsttrekker VVD: “Zo-
als u allen weet staat bij de VVD niet 
alleen economie maar ook veiligheid 
hoog in het vaandel. Bij veiligheid 
gaat het primair om onze persoon-
lijke veiligheid, vervolgens gaat het 
om onze eigendommen. In 2012 is 
helaas het aantal inbraken en dief-
stallen in Rooi toegenomen; De VVD 
wil daarom een hogere pakkans en 
boeven harder aanpakken. Als voor 
onze veiligheid een investering ge-
vraagd wordt om onze Dommel op-
timaal en functionerend te houden 
voor € 500.000, zullen we alles in het 
werk stellen om dit gerealiseerd te 
krijgen. Ook deze veiligheid is voor 
de VVD een kwestie van algemeen 
belang en zullen we dus met elkaar 
moeten dragen. Het maakt daarbij 
niet uit of een investering -waarvan 
de noodzaak eerst aangetoond moet 
worden- vereist is voor de veiligheid 
van inwoners van Sint-Oedenrode, 
Schijndel of Veghel. De VVD is er 
van overtuigd dat alle genoemde 
gemeenten hun verantwoordelijk-
heid zullen nemen (zowel voor als na 
de fusie). Wij vinden een gedegen 
onderzoek naar de staat van onze 
fusiegemeenten van groot belang. 
De VVD wil er zeker van zijn dat ons 
geen onaangename verrassingen te 
wachten staan. We kunnen en zul-
len daarom ook lering trekken uit de 
ervaringen bij andere gemeentelijke 
herindelingen. Hiermee kunnen we 
teleurstellingen voorkomen en er 
ons voordeel mee doen. 
De VVD is er van overtuigd dat ons 
een mooie toekomst wacht.”

Tilly van den Tillaart, lijsttrekker 
DGS-BVT Rooi: “Om de Dommel 
veilig te houden moet vijf ton wor-
den geïnvesteerd. Dit maar op z’n 
beloop laten en de overige twee fu-
sie gemeenten waarschuwen dat zij 
straks mee betalen aan de eventuele 
gevolgen lijkt ons geen goed idee. 
Ook het tegengaan van het veilig 
houden van de Dommel is geen op-
tie. Wanneer de veiligheid van onze 
inwoners, op welke wijze dan ook in 
het geding komt, moet er actie wor-
den ondernomen. De tweede optie 
lijkt dan het meest voor de hand te 
liggen, maar elke keer dreigen om 
uit het fusietraject te stappen is geen 
slimme onderhandelingsstrategie. In 
de besprekingen over de fusie kun-
nen afspraken gemaakt worden over 
wat er gaat gebeuren in geval van 
onvoorziene calamiteiten, zoals een 
investering van vijf ton voor de Dom-
mel. Veghel ligt aan de Aa en ook 
voor deze rivier kunnen op termijn 
grote investeringen nodig zijn. Ook 
in de gemeente Schijndel kunnen 
onverwachte tegenvallers optreden. 
Met elkaar afspraken maken is voor 
ons de meest voor de hand liggende 
optie. Interessanter is de vraag waar 
aanvullende financiële middelen ge-
vonden kunnen worden, zoals bij het 
waterschap of de provincie, of bij een 
mogelijke veroorzaker van de schade: 
een nader onderzoek waard.”

Janneke van Vugt, lijsttrekker Hart 
voor Rooi: “We zullen dit tot elke 
prijs tegenhouden. Niet alleen op 
politiek maar ook op juridisch ge-
bied. Bij Hart voor Rooi staat veilig-
heid voorop, dus gaan we de andere 
partijen overtuigen dat er geïnves-
teerd moet worden. Niets doen, niet 
investeren in een veilige Dommel is 
geen optie. Dan draaien we straks 
allemaal voor de gevolgen op en 
dat willen we niet! Stel de Dommel 
treedt buiten haar oevers en er ge-
beuren ongelukken, dan ben je per 
definitie al te laat en zal het nog 
veel meer gaan kosten.... en niet al-
leen maar geld. Om nu meteen bij 
de eerste tegenslag de handdoek in 
de ring te gooien en met de fusie 
te stoppen, vinden we een zwak-
tebod. Een fusietraject ga je samen 
aan en is een groeiproces waar we 
van elkaar kunnen leren. Hart voor 
Rooi is ervan overtuigd dat ons dat 
lukt. Want alle drie de gemeenten 
hebben zaken binnen hun grenzen 
die de anderen niet hebben. Dat is 
de eigenheid van de drie individuele 
dorpen. Daarin moeten we voort-
aan gezamenlijk in investeren. Niet 
alleen de lusten maar ook de lasten, 
ook dat is fusie. Juist onze verschillen 
zijn onze kracht als grote gemeente 
en die zijn het meer dan waard om in 
te investeren.”

Coby van der Pas, lijsttrekker CDA 
Rooi: “CDA Rooi is voor schaalver-
groting, niet klakkeloos maar wel-
overwogen, zo schreven wij in reac-
tie op de eerste stelling. Rooi moet 
er samen met Schijndel en Veghel 
op vooruitgaan, niet achteruit. Wa-
ter is de basis voor ons leven, onze 
gezondheid en onze veiligheid. Vei-
ligheid is essentieel voor elke ge-
meente, of er de Dommel, de Aa of 
de Biezenloop doorheen stroomt. En 
dat geldt ook voor de nieuwe fu-
siegemeente. Het fundament voor 
fusie met Schijndel en Veghel is een 
gemeenschappelijk gedragen visie. 
We zetten ons in en zijn verantwoor-
delijk voor álle inwoners van die 
nieuwe gemeente. Schijndel en Veg-
hel zullen net zo goed vraagstukken 
hebben, die om oplossing vragen. 
Uitgangspunt bij de fusie is gelijk-
waardigheid van de drie gemeen-
ten, daar houden we elkaar aan. We 
zoeken daarbij het overleg, niet de 
confrontatie. Gelukkig is het CDA 
zowel in Rooi, Schijndel als Veghel 
lokaal stevig geworteld. Het CDA is 
vanaf 19 maart zelfs de enige partij 
die in alle gemeenteraden zit en daar 
maken we nu al gebruik van. We 
trekken samen op en stemmen ge-
meentelijke vraagstukken met elkaar 
af. CDA Rooi is hierdoor bij uitstek in 
staat de belangen van onze Rooise 
inwoners duurzaam te borgen, met 
oog en oor voor de belangen van de 
inwoners van Schijndel en Veghel. 
CDA Rooi kiest voor samen sterk!
 

12 maart: verkiezingsdebat TV Meierij en DeMooiRooiKrant

Heeft u een vraag aan één van de lijsttrekkers?

Stuur deze naar redactie@demooirooikrant.nl 

en wellicht wordt uw vraag gesteld tijdens het debat!

Wie zijn wij?

Wij zijn Hart voor Rooi, Hart voor Rooi 
is een lokale politieke partij en bestaat 
sinds 28 november 1997, vanaf 1998 
hebben we zitting in de gemeenteraad 
van Sint-Oedenrode.

Ons Logo
Het logo geeft in één oogopslag weer 
welke plek ons mooie dorp in ons hart 
inneemt. In ons logo staat het rode 
hart centraal. Dat staat voor ons sociale 
hart. In dit hart bevinden zich 4 stippen, 
zij staan voor de kern Sint-Oedenrode 
en de drie kerkdorpen, ons lokale hart. 
Het groen duidt op ons groene hart, 
het hart voor onze leefomgeving, voor 
milieu, natuur en erfgoed. Kortom, wij 
hebben hart voor Rooi!
 
Onze missie
Als lokale politieke partij met een soci-

aal groen hart gaan wij voor een leef-
baar Rooi voor alle Rooienaren:
•  Inwoners, die ondersteuning nodig 

hebben, hulp bieden,
•  de sociale binding tussen de inwoners 

verbeteren,
•  Rooi voor de jeugd aantrekkelijk hou-

den,
•  respect hebben voor onze leefomge-

ving,
•  economische activiteiten  s t i m u l e -

ren.

Deze uitgangspunten zijn ons kompas 
waarop wij de komende vier jaar be-
slissingen willen baseren en waarbij de 
menselijke maat altijd voorop staat. 

Hoe verschillend wij als Rooienaren ook 
zijn, bij iedereen bestaat de behoefte 
aan een persoonlijke benadering en 
aan een warme sociale omgeving. Er is 
behoefte aan menselijk maatwerk. Of 
het nu om zorg en welzijn, ouderen, 
jeugd, leefomgeving of economie gaat, 
In de visie van Hart voor Rooi is de ge-
meenteraad de menselijke “maat” van 
de Rooienaar. Zij speelt een hoofdrol 
om de menselijke maat op alle beleid-
sterreinen te bewaken. En de mensen 
van Hart voor Rooi zullen zich hier sterk 
voor maken. Hart voor Rooi: Hart voor 
Rooienaren!

Al geruime tijd ben ik, achter de 
schermen als secretaris van DGS, ac-
tief in de Rooise politiek. De laatste 
jaren ben ik ook commissielid van 
diezelfde partij. Nu de gemeente-

raad van Rooi aan de vooravond 
van een aantal belangrijke uitdagin-
gen staat, wil ik een nog actievere 
rol spelen. Namens DGS-BVT, die de 
krachten gebundeld hebben, wil ik 
graag mijn ervaring op het gebied 
van veiligheid delen in de raad.

Nu ik wat meer op de voorgrond 
treed, zal ik mezelf verder voorstel-
len. Mijn naam is Jos Beerens. Ik ben 
getrouwd en heb twee volwassen 
kinderen. Ik woon 34 jaar in Rooi. Ik 
heb diverse hobby 's, waarvan mo-
torrijden de leukste is.

Verder klus ik graag en doe ik vrijwil-
ligerswerk bij hockeyclub MHC Sint-
Oedenrode en ook bij "Dichterbij" 
een leefgroep voor medeburgers 
met een verstandelijke beperking. 

Ik werk al 34 jaar bij de politie. De 
eerste 14 jaren heb ik hier in Rooi 
gewerkt en op dit moment ben ik 
teamleider van de gemeenschappe-
lijke meldkamer van politie, brand-
weer en ambulance in Den Bosch. 
Daar valt ook Rooi onder. Mijn hele 
loopbaan heeft veiligheid centraal 
gestaan. Veiligheid is een erg ruim 

begrip. Verkeersveiligheid, milieuvei-
ligheid, een veilige woonomgeving. 
Allemaal facetten van het begrip 
veiligheid. Elk daarvan is van levens-
belang voor een goede gezondheid 
en het welbevinden van mensen. Bij 
DGS-BVT Rooi zijn we van mening 
dat de gemeente daarin een belang-
rijke taak heeft. Bijvoorbeeld: goed 
onderhoud van alle wegen in zomer 
en winter, zodat iedereen er veilig 
gebruik van kan maken. Openbare 
verlichting bij voet- en fietspaden en 
in brandgangen.

Daarnaast vindt onze partij dat er 
voor de gemeente een aantal be-
langrijke WERKwoorden bestaan: 
regelen, onderhouden, handhaven 
en uitnodigen. De inwoners van Rooi 
kunnen daarbij een belangrijke rol 
spelen. In eerste plaats betekent dat 
verantwoordelijkheid nemen. Voor 
de eigen veiligheid, maar natuurlijk 
ook voor die van medeburgers. Ook 
hier is participatie van groot belang. 
Onze partij wil dat graag stimuleren 
en ondersteunen. Kies daarom lijst 1: 
DGS-BVT Rooi.

Schijndel of Veghel. De VVD is er 
van overtuigd dat alle genoemde 
gemeenten hun verantwoordelijk-
heid zullen nemen (zowel voor als na 
de fusie). Wij vinden een gedegen 
onderzoek naar de staat van onze 
fusiegemeenten van groot belang. 
De VVD wil er zeker van zijn dat ons 
geen onaangename verrassingen te 
wachten staan. We kunnen en zul-
len daarom ook lering trekken uit de 
ervaringen bij andere gemeentelijke 
herindelingen. Hiermee kunnen we 
teleurstellingen voorkomen en er 
ons voordeel mee doen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Lijsttrekkers nemen stelling…

foto: robertgovers.nl

Den Haag kan wel wat zachte G  
gebruiken

KiesKlaas.nl  #16 KiesCora.nl   #13

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Voelsprieten “d’n einder” vinden toegewijd nieuw bloed
Toen het bestuur van kringloop- en 
ontmoetingscentrum “d’n einder” 
op zoek was naar een penning-
meester en een voorzitter werden 
de spreekwoordelijke voelsprieten 
gebruikt. Met meer dan honderd 
vrijwilligers ontstaat dan direct een 
enorm netwerk. Daaruit rolden de 
namen van Ton van den Enden en 
Jan Verhoeven. Zij werden bereid 
gevonden om de rol van respectie-
velijk penningmeester en voorzitter 
te vervullen, vanaf 1 januari 2014.

Sfeer proeven
Om helemaal ‘thuis’ te zijn in “d’n 
einder” en om te weten wat er alle-
maal speelt, liepen de heren tijdelijk 
stage. Ze proefden de sfeer en keken 
in de keuken van de verschillende 
takken van sport die het kringloop-
centrum beoefent.   Volgens allebei 
een leerzame en nuttige periode. Nu 
zijn ze letterlijk klaargestoomd om 
hun functies zo goed mogelijk te 
vervullen.
Jan Verhoeven komt uit het onder-
wijs. Acht jaar lang was hij leraar in 
Nijnsel en dertig jaar zwaaide hij de 
scepter op een basisschool in Schijn-
del. Hij was blij dat “d’n einder” op 
zijn pad kwam. “Na mijn carrière 
in het onderwijs koos ik ervoor om 
even niets te doen. Daar was ik aan 
toe”, vertelt Jan. “Ik dacht: er komt 
vast wel iets langs wat bij me past, 
iets interessants.” Dat gebeurde 
ook. Het bestuur van “d’n einder” 
klopte bij de Rooienaar aan. Ze pols-
ten hem voor de functie als voorzit-
ter. Jan: “Een mooi aanbod. Ik kende 

“d’n einder” al en vond al direct een 
link met het onderwijs. Het is ook 
een mensgerichte non-profit organi-
satie. Een sociaal-maatschappelijke 
organisatie ligt mij wel. Dertig jaar 
lang heb ik gemanaged. Nu mag 
ik de bestuurskant leren kennen en 
daar heb ik veel zin in.” 

“IK PROEFDE EEN 
ENORME DOSIS 

ENTHOUSIASME.”

Bereidheid en passie
Zijn nieuwe collega Ton van den En-
den, die jarenlang een financiële rol 
bij de gemeente vervulde, krijgt om 
de haverklap aanbiedingen om hier 
en daar de rol van penningmeester 
te vervullen. Sterke en ervaren fi-
nanciële mensen die vrijwillig iets 
willen betekenen zijn schaars. Ton 
was bereid om te komen luisteren, 
was zoals altijd op zoek naar een klik 
en vond die. “Ik proefde een enor-
me dosis enthousiasme”, weet Ton 
nog van zijn eerste kennismaking 
met “d’n einder”, een organisatie 
waar hij nog nooit mee te maken 
heeft gehad. “Daarom voelde ik me 
prettig en ik dacht ‘hier wil ik wel bij-
horen.’ Ik vervul nog meerdere be-
stuursfuncties, maar ik kan dit prima 
inpassen. Als je het doet, moet je 
het de tijd geven die het verdient. 
Daar ga ik voor zorgen.” Ton neemt 
de taken over van Mari van der 

Vleuten die na vijftien jaar afscheid 
heeft genomen als schatbewaarder 
van de club. Hij heeft “d’n einder” 
financieel op poten gezet. “Hij heeft 
zijn taken altijd met veel enthousias-
me vervuld en ik heb gezien dat hij 
het met pijn in zijn hart overdroeg. 
Dat zegt genoeg over de bereidheid 
en de passie die de vrijwilligers van 
d’n einder in zich hebben”, merkt de 
troonopvolger op.

Toekomstvisie
Dit jaar bestaat het kringloopcen-
trum 15 jaar. Het floreert als nooit 

te voren, vooral ook omdat de or-
ganisatie de laatste twee jaar flink 
is doorgelicht. Er ligt een duidelijke 
toekomstvisie op de plank. Is het 
gras voor de voeten van Jan wegge-
maaid? Zo ziet hij het zelf niet. “Het 
is geweldig dat het bestuur dit werk 
al heeft verricht”, complimenteert 
de nieuwe voorzitter. “Bovendien is 
het een visie waar ik me in kan vin-
den. Het is nu aan mij om het han-
den en voeten te geven.” 

Er liggen genoeg uitdagingen. Hoe-
wel “d’n einder” nu 108 vrijwilligers 

heeft, is het immer op zoek naar 
meer hulp. Daarnaast wordt een be-
roep gedaan op de flexibiliteit van 
de huidige vrijwilligers. Misschien is 
het mogelijk om met dezelfde men-
sen meer te doen? Jan: “Natuurlijk 
moeten de mensen zelf meer willen 
doen, maar zoals gezegd is de be-
reidheid hier enorm. Het is een ge-
weldige club mensen die staat voor 
duurzaamheid en naast ontmoeting 
en zinvol bezig zijn als oogmerk 
heeft om zoveel mogelijk geld voor 
goede doelen in te zamelen.” 

Kok voor  Zorgboerderij de Dommelhoeve
Zorgboerderij de Dommelhoeve is 
op zoek naar een vrijwilliger die een 
dag in de week, bij voorkeur dins-
dag of donderdag,  voor een groep 
mensen wil koken. Het gaat om een 
groep van ongeveer 15 mensen, in 
de leeftijd tussen de 50 en de 100 
jaar. Onze gasten zijn zeer  tevreden 
met de gewone  Hollandse kost. 
Hoewel een keertje macaroni of rijst 
ook gewaardeerd wordt.

Je bent er ongeveer een dagdeel 
aan kwijt. Er wordt gestart om 9 uur 
waarna eerst de boodschappen wor-

den gedaan. Hierna gaan we aan de 
slag. Onze gasten helpen graag mee 
met het schillen van de aardappelen 
en het schoonmaken van de groen-
te. Rond de klok van half 11 wordt 
er gestart met het koken om zo om 
12.00  uur aan tafel te kunnen.

Als u houdt van koken en het leuk 
vindt om dit voor een grotere groep 
te doen en dit samen met de gasten 
van de Dommelhoeve op wilt pak-
ken bent u van harte welkom op één 
van de voorgenoemde dagen.

Als u interesse heeft of als u graag wat 
meer informatie wilt dan kunt u tele-
fonisch contact opnemen met Welzijn 
de Meierij;  073-5441400 of mailen 
naar;  info@welzijnde meierij.nl.
Voor meer informatie omtrent vrijwil-
ligerswerk vacatures kunt u ook onze 
website www.welzijndemeierij.nl be-
zoeken.

Maandelijkse inloopavond voor starters op woningmarkt

De ontwikkelingen binnen de wo-
ningmarkt volgen elkaar in rap tempo 
op. We kunnen ons voorstellen dat 
dit vragen oproept. Kan ik als starter 
een hypotheek krijgen? Kan ik het 
huis betalen? En wat worden mijn 
netto woonlasten per maand? Ik heb 
een tijdelijk contract, wat zijn nu mijn 
mogelijkheden? En kunnen mijn ou-

ders mij helpen bij de aankoop van 
mijn huis?   

Stel iedere eerste maandag van de 
maand je vragen!
Om antwoord te kunnen geven op 
jouw woonvragen organiseert Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel ie-
dere eerste maandag van de maand 

een inloopavond. Medewerkers zitten 
tijdens deze avonden van 17.00 tot 
20.00 uur voor je klaar om je woon-
vragen te beantwoorden. Ook als je 
geen klant bent bij de Rabobank. Loop 
bijvoorbeeld aankomende maandag 3 
februari zonder afspraak binnen bij het 
Rabobank Adviescentrum aan de Jan 
Tinbergenstraat 1 in Sint-Oedenrode 
voor een oriënterend en kosteloos ge-
sprek. Samen kom je tenslotte tot een 
beter advies.

In maart vindt er geen inloopavond 
plaats in verband met Carnaval.  De 
volgende bijeenkomst na 3 februari zal 
zijn op maandag 7 april. 

Wat moet je je voorstellen bij een ori-
enterend gesprek?
De adviseurs kunnen op basis van je 
inkomensgegevens een inschatting 
maken van het bedrag wat je kunt 
lenen en welke maandlasten dat met 
zich meebrengt. Natuurlijk kunnen 
ze ook antwoord geven op algemene 
vragen over het kopen van een eerste 
huis.

Wat moet je meenemen?
Om een goede inschatting te maken 
van het bedrag wat je kunt lenen, 
hebben we je loonstrookje nodig en 
daarnaast een geldig legitimatiebewijs. 
Neem je deze gegevens mee naar het 
gesprek? 

Toon van den Enden (l) en Jan Verhoeven.

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

NIEUW: 
TULPEN 
OP BOL

25 STUKS VOOR € 8,95

GEWONE TULPEN 
2 BOSSEN VOOR € 4,95
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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

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 21 januari tot en met 
27 januari 2014  zijn de volgende aan-

vragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van SV Fortuna ’67 voor het houden 

van een 24 uursloop op 31 mei en 1 
juni 2014 op sportpark Kienehoef te 
Sint-Oedenrode.

•  Van Stichting Rooi Events voor het 
plaatsen van een grootbeeld scherm 
tijdens de voetbalwedstrijden van het 
Nederlands Elftal tijdens het WK op 13, 
18 en 24 juni 2014.

Evenementen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Inloopavonden samengaan Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel
Op maandag 10 februari en woensdag 
19 februari zijn er inloopavonden. Op 
deze avonden geven wij u uitleg over 
het voornemen van de gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
om per 1 januari 2018 één gemeente te 
vormen. 
Centraal staat informatie over de argu-
menten van de gemeenteraden om te 
kiezen voor samenvoeging in het alge-
meen en met elkaar in het bijzonder. 
U bent als inwoner van deze gemeenten 
van harte welkom op deze avonden. U 

kunt even binnen lopen en vragen stel-
len aan de aanwezige leden van de ge-
meenteraad en het college. Ook kunt 
u aandachtspunten aandragen die vol-
gens u belangrijk zijn. 
 
In Sint-Oedenrode start de eerste avond 
op maandag 10 februari vanaf 19.00 
tot 21.00 uur. De tweede avond staat 
gepland op woensdag 19 februari, ook 
vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Beide avon-
den houden we in het gemeentehuis 
van Sint-Oedenrode. 

Meldingen: nu makkelijk en snel via de website
Geef voor een betere leefomgeving uw 
melding aan ons door!
Losse stoeptegels, een gat in de weg, 
rondzwervend vuil, omgereden palen, 
overhangende takken, kapotte lampen… 
Die situaties kunt u wel eens tegenko-
men in uw woonomgeving. Blijf u niet 
ergeren aan de situatie, maar meld het 
bij de gemeente. Zo helpt u mee Sint-
Oedenrode schoon en veilig te houden.

Makkelijk melden via 
sint-oedenrode.nl/meldingen
Melden kon altijd al, maar nu kunt u dit 

nog eenvoudiger en sneller doen via het 
e-formulier op onze website. Op elk tijd-
stip van de dag! U bent niet gebonden 
aan kantooruren. Door een e-formulier 
in te vullen meldt u snel en direct de 
situatie bij onze gemeente. U kunt even-
tueel een foto meesturen, zodat direct 
duidelijk is wat er aan de hand is.

De snelheid waarmee uw melding op-
gepakt wordt, hangt af van de urgentie. 
Zo krijgt olie op de weg een hogere pri-
oriteit dan een kapotte straatlantaarn in 
een straat die verder goed verlicht is.

Beleidsregel kruimelgevallen, 4e wijziging 
Voor de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 Wabo

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat zij op 21 
januari 2014 de beleidsregel kruimelge-
vallen, 4e wijziging hebben vastgesteld.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 
werking getreden. Deze wet maakt het 
mogelijk om medewerking te verlenen 
aan kleine afwijkingen van het bestem-
mingsplan voor onder andere het op-
richten van een bijbehorend bouwwerk 
bij woningen of het gebruik van een ge-
bouw.
Het college heeft hiervoor een beleids-
regel opgesteld. Hierin staat in welke 
gevallen medewerking verleend kan 
worden met een ontheffing.
De 4e wijziging van deze beleidsregel 

was nodig gelet op de bijgebouwenre-
geling in het Bestemmingsplan Buiten-
gebied 2012. Ook  is een aantal onder-
geschikte aanpassingen/verbetering 
opgenomen.
De volledige tekst van de beleidsregel 
kruimelgevallen kan digitaal worden 
ingezien op de gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl. Uiteraard kunt 
u de beleidsregel ook inzien in het ge-
meentehuis tijdens de openingstijden.
De beleidsregel treedt in werking daags 
na publicatie. 
Tegen het besluit tot vaststelling van 
deze beleidsregel is geen bezwaar of 
beroep mogelijk (artikel 8:2 Algemene 
wet bestuursrecht)

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Liempdseweg 31 5492 SM 20-01-2014 Aanleggen inrit
Knapenhoek 4 5492 AG 17-01-2014 Kappen 2 bomen
Koeveringsedijk 5 5491 SB 20-01-2014 Bouwen 3 dubbele vakantiebungalows
Leerlooierspad ong. ------ 20-01-2014 Bouwen woonhuis
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Heikampenweg  ------ 21-01-2014 Kappen 1 berk
thv nr 12 
Van Homberghlaan –  ------ 21-01-2014 Kappen 11 elzen en 5 lindebomen,
Laan ten Bogaerde    met herplant
Pad tussen  ------ 21-01-2014 Kappen 3 eiken
Zonnedauw 
en Bremhorst 
Kasteellaan 2 5492 BR 22-01-2014 Verbouwen woonhuis
Schoorse Hoefstraat 7 5492 TA 22-01-2014 Wijzigen gebruik stal
Berkstraat 28 5492 EB 27-01-2014 Vestigen kapsalon
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Besluit omgevingsvergunningvrij
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Boskantseweg 67 5492 VA 28-01-2014 Herbouw serre en plaatsen dakkapel

Vergunningen

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Gouden oorbel ringvorm

Gevonden voorwerpen
• Witte Ice-Watch

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 4 februari  t/m 4 maart 
2014 vindt er een militaire oefening 
plaats binnen de gemeente. 

De oefening wordt gehouden in het kader 
van opleiding en training van militairen 
bij de Koninklijke Landmacht. Praktisch 

gezien houdt dit in dat de militaire ver-
plaatsen over bestaande wegen en paden. 

Aan deze oefening nemen 26 personen 
en 12 militaire wielvoertuigen deel.
Er wordt geen gebruik gemaakt van oe-
fenmunitie. 

Inzameling oud papier
Donderdag 30 januari
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur 

Zaterdag 1 februari
•  Ouderraad van basisschool De 

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

•  Ouderraad basisschool   
Dommelrode; container op parkeer-
terrein bij sporthal De Streepen op 
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur;

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover  
Ollandseweg 98 van maandag t/m za-
terdag. Tijdens de wintertijd van 08.00 
uur tot 17.00 uur. 

Er starten weer nieuwe lessen sjors sportief, 
schrijf je snel in!

Kennismakingslessen voor de leerlin-
gen van groep 1 tot en met 8. 
Alle basisschoolleerlingen hebben via 
de scholen in het begin van het school-

jaar de flyer van Sjors Sportief ontvan-
gen. De Rooise kinderen van deze groe-
pen die onderwijs buiten de gemeente 
volgen hebben de flyer per post op hun 
huisadres ontvangen.  Er is voor het na-
jaar van 2013 volop ingeschreven!

Er is nog voldoende plaats in het voor-
jaar 2014!
Er starten weer allerlei leuke kennis-
makingslessen. Heb je je nog niet inge-
schreven? Doe dit dan snel via de web-
site van Sjors Sportief: 
www.sjorssportief.nl.  

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Bernie de Brouwer

Van ouds gemoedelijk…
dat is mijn Sint-Oedenrode!



Woensdag 29 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 21

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

112 Sint-OedenrOde

Hennepafval in buitengebied 
nijnsel gevonden
In het buitengebied van Nijnsel, aan 
de Ostayweg middenin het Vressels 
Bos, is afgelopen zondagochtend 
een hoeveelheid hennepafval ge-
vonden. Het zou gaan om onge-
veer een kuub.

Een oplettende burger ging op de 
wietlucht af die tot ver in de om-
trek te ruiken was. Toen de man 
het afval vond, waarschuwde hij de 
politie. Van de wiet was niets meer 
over, dus de politie kon niet tot ver-
der onderzoek over gaan. Heeft u 
in die buurt iets verdachts gezien? 

Bel dan naar de politie. Iedere tip is 
welkom: 0900-8844.

AeD-apparatuur ollandia 
gestolen en teruggevonden
Zondagmiddag werd bij voetbal-
club Ollandia ontdekt dat er AED-
apparatuur is weggehaald. De po-
litie vermoedde dat het vrijdag of 
zaterdag was gestolen. Afgelopen 
dinsdagmiddag brachten de jonge 
gasten Stan Knoops en Stijn Wou-
ters het AED apparaat terug bij Ol-
landia voorzitter Erik Huijbregts. De 
jongens hadden het AED apparaat 
gevonden in de bosjes achter een 
kapelletje.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

evenementenbeleid sterk verruimd
Als het aan het college van B en W 
ligt, mogen in Rooi voortaan grotere 
evenementen zonder voorafgaande 
vergunning worden gehouden. De 
sluitingsdatum is verruimd naar 1 
uur, voorheen was dat middernacht. 
Zelfs het toegestane maximum ge-
luidsvolume is verruimd, al worden 
de lage tonen voortaan nauwkeuriger 
gemeten.

Het nieuwe beleid past in de deregu-
lering die het college voorstaat, aldus 
burgemeester Peter Maas. Op deze 
manier wordt ook invulling gegeven 
aan het “Bruisend Rooi” imago dat 
wordt nagestreefd. Voortaan hoeft pas 
bij evenementen en feesten met een 

bezoekersaantal van meer dan 250 
een vergunning worden aangevraagd, 
voorheen was dat 100. Eveneens kun-
nen meer straten dan voorheen zon-
der vergunning worden afgezet, als 
dat wenselijk is om een evenement 
of feest te kunnen houden. De ge-
meente krijgt daardoor minder leges 
binnen, maar heeft er ook minder 
werk mee. Hoe de organisatoren van 
evenementen over het nieuwe beleid 
denken is niet medegedeeld, wel dat 
ze tevreden zijn over het bestaande 
beleid van de gemeente. De gemeen-
teraad stelt de gewijzigde Algemene 
Plaatselijke Verordening vast waarin 
het nieuwe beleid is vastgelegd.   

Vellingen in het Belders Bos, Boskant.

Het Belders Bos, het bosgebied ten zui-
den van de kern Boskant, is vanaf de 
60-jaren van de vorige eeuw aangelegd. 
Daarvoor was dit een kleinschalig  cul-
tuurlandschap met smalle, natte weitjes 
omzoomd door populieren. Het gebied 
van zo’n 8 hectare en eigendom van de 
gemeente is sindsdien bloksgewijs als 
productiebos aangeplant met overwe-
gend populieren en enkele vakken met 
wilgen.
Na begeleidend snoeionderhoud in de 
jeugdfase heeft het bos zich sindsdien 
sterk ontwikkeld. Door een terughou-
dend beheer hebben zich spontaan aller-
lei kruidachtige en houtachtige gewassen 
gevestigd. Inmiddels is er hierdoor spra-

ke van interessante natuurwaarden met 
zeldzame, soms wettelijk beschermde 
soorten. Een deel van de bomen verkeert 
nu echter ook in de eindfase. Met een 
toenemend aantal dode en afgebroken 
bomen neemt de vitaliteit zichtbaar af. 
Ook bewoners uit Boskant hebben in dit 
verband hun bezorgdheid uitgesproken.

Voorbereiding en uitvoering.
De gemeente heeft in het voorjaar en 
zomer 2013, samen met het Roois Land-
schap en het IVN, het bosgebied meer-
dere malen bezocht. Hoewel voor alle 
partijen wel duidelijk dat op een aantal 
plaatsen maatregelen onvermijdelijk 
waren is aan het Roois Landschap en IVN 

ook advies gevraagd hoe daarbij de hui-
dige natuurwaarden het best te bescher-
men. Door nu de velling van populieren 
in het gebied te faseren kunnen vogels 
en andere diersoorten beschutting en 
nestgelegenheid in andere delen van 
het terrein vinden. Ook is stil gestaan 
bij de wijze van herplant na de vellin-
gen. Omdat groot belang wordt gehecht 
aan de huidige  natuurontwikkeling is 
er juist voor gekozen om na de velling 
geen grote aantallen populieren terug 
te planten. Herplant van populieren zal 
zich nu beperken tot een rij aan weers-
zijden van het wandelpad (zie situatiete-
kening). Bij de velling van de populieren 
tijdens uitvoeringsfase 1 zullen echter 
onvermijdelijk ook delen van de onder-
begroeiing  beschadigd raken. Wanneer 
daarvan sprake zal deze beplanting wor-
den teruggezet waarna deze opnieuw zal 
uitlopen. Zonodig zal pleksgewijs nog 
worden bijgeplant met inheemse loof-
houtsoorten als es, eik, els en hazelaar.

Inmiddels is de vereiste kapvergunning 
verleend en zijn wettelijk beschermde 
flora- en faunabelangen in kaart ge-
bracht en getoetst. Hiermee kunnen de 
werkzaamheden  begin februari starten 
en zullen enkele weken in beslag ne-
men. Tijdens deze periode is het bos uit 
veiligheid afgesloten voor wandelaars. 
Om schade door voertuigen te beperken 
wordt het wandelpad door het bos tijde-
lijk van rijplaten voorzien. Stam- en top-
hout worden tijdelijk in de berm van de 
Goeiendonk in depot gezet. 

Veilig Verkeer Sint-oedenrode: 
“We willen niet opnieuw het wiel uitvinden”

Tanja Walter, Rob van Berkel en 
Joyce van Laarhoven glimlachen 
terwijl ze de grote erkenningsvlag 
van Veilig Verkeer Nederland vast-
houden. Ze vormen na een korte 
inwijding door secretaris districts-
bureau Jeanne Derks het team dat 
Veilig Verkeer Sint-Oedenrode gaat 
vertegenwoordigen. Een aanspreek-
punt voor alle Rooise burgers om 
samen het verkeer in het dorp nog 
veiliger te maken.

Kent u het CADO-bord? Het be-
tekent calamiteitendoorsteek, een 
term die het in de raadzaal op het 
gemeentehuis goed deed. Het geeft 
aan dat er nog steeds borden en 
tekens zijn, waarvan niet iedereen 

weet waar het voor is of wat het 
betekent. Door de veranderingen 
in de verkeerstekens en regels is 
dit een probleem waar ouderen in 
het verkeer over het algemeen veel 
last van hebben. Veilig Verkeer is er 
om daar extra aandacht aan te be-
steden, maar ook de basisscholen 
zullen niet uit het oog worden ver-
loren. “We hebben in korte tijd dit 
initiatief genomen”, zegt voorzitter 
Tanja Walter. “We proberen zo veel 
mogelijk maatschappelijke groepen 
aan bod te laten komen door middel 
van samen te werken en naar elkaars 
ideeën te luisteren. We willen het zo 
laagdrempelig mogelijk houden en 
dus niet opnieuw het wiel uitvinden. 
Samen staan we sterk en kunnen we 

meer mogelijk maken.”
Het groepje is nog maar net begon-
nen en doet tijdelijk alles met z’n 
drieën. Ze hopen dat er in de toe-
komst meer vrijwilligers aansluiten. 
Ondanks de kleinschaligheid hebben 
ze al wat grote activiteiten opgezet. 
Dat komt mede doordat ze samen-
werken met de Katholieke Bond voor 
Ouderen, de Seniorenraad, Stichting 
Toegankelijkheid en Welzijn de Mei-
erij. De komende maanden worden 
basisscholen bezocht om het belang 
van verkeersouders te onderstrepen, 
komt er een verkeersquiz voor kin-
deren, volgt er een e-bike cursus bij 
Bike Center en wordt op een bijzon-
dere manier de verkeerskennis van 
vijftigplussers bijgespijkerd. 

v.l.n.r.: Jeanne Derks, Rob van Berkel, Tanja Walter en Joyce van Laarhoven

Politie bedankt!!!

Wij schrijven dit verhaal naar aanleiding van het politiebericht van  
22-01-2014 in DeMooiRooiKrant.

Daar stond namelijk in dat de politie en burgervrijwilligers controles had-
den gehouden in Boskant en in de wijk Cathalijne. Ze wilden daarmee 
mensen bewust maken van inbraakgevoelige situaties.
Op zich een prima plan.
Want zoals de conclusie luidde: de wijk Cathalijne had het prima voor 
elkaar. De boel was goed afgesloten. Maar dan het gastvrije Boskant. Bij 
75% van de gecontroleerde huizen waren de achterdeur/poort niet afge-
sloten en stonden twintig auto’s niet op slot.

Politie, zoiets zet je toch niet in de krant? Die informatie deel je met de 
bewoners van Boskant en niet met heel Sint-Oedenrode en omgeving. Je 
nodigt de inbrekers bijna uit. ‘Jongens, ga naar Boskant, want daar is het 
te halen!’

Wij hopen met dit verhaal te bereiken dat voor de toekomst zulke gevoe-
lige informatie gedeeld wordt met de bewoners van de gecontroleerde 
gebieden.

Met vriendelijke groet,

de “gastvrije” Boskanters

Jolanda van Acht
Iepenstraat 5
Boskant

Lezerspodium....
Door: Jolanda van Acht

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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28 januari           
Doopvoorbereiding Oda
20.00-21.30 uur
Infoavond toekomst De Goede
Herder kerk 19.30-21.00 uur
                               
30 januari            
Bijeenkomst pastoraal team                                                                                                    
12.30-14.00 uur

31 januari            
Overleg jeugd en jongeren
19.45-21.30 uur

1 februari            
Huwelijksvoorbereiding                                                                                                            
09.00-15.00 uur

1 t/m 7 februari               
Activiteiten rondom bezoek bisschop 
Hurkmans, zie elders in dit blad.

2 februari            
KRO-TVMis 10.30-11.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

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

Het is makkelijk om God in het gebed van alles te vragen; 
dat doen we allemaal. Maar wanneer leren wij om Hem te 
danken en te aanbidden?

Paus Franciscus

genda

ontmoet de bisschop
Onze bisschop, Mgr. Hurkmans, be-
zoekt in de maand februari ons de-
kenaat Sint-Oedenrode/ Veghel. Hij 
start zijn bezoek in onze parochie. 
Van 1 tot 7 februari is Mgr. Hurkmans 
op bezoek in de H. Odaparochie. In 
deze week zal de bisschop bedrijven, 
instellingen en ook parochianen thuis 
gaan bezoeken. Het persoonlijk con-
tact staat voor de bisschop heel cen-
traal bij deze bezoeken. Daarnaast zal 
hij ook spreken met alle leden van het 
pastorale team. 
Graag wil de bisschop ook parochia-
nen, en de vele vrijwilligers die onze 
parochie kent ontmoeten en kennis 
nemen van wat hen beweegt. Daar-
toe zijn er enkele ‘ontmoetingen’ 
met de bisschop georganiseerd. Voor 
deze ontmoetingen nodigen wij u van 
harte uit.

Zondag 2 februari in 
Sint-Oedenrode
10.30 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de St. Martinuskerk ter 
opening van het bezoek aan parochie 
en dekenaat. Vertegenwoordigers 
van alle parochies van het dekenaat 
zijn in deze viering aanwezig. Deze 
viering valt samen met de TV-mis van 
RKK / KRO.

Maandag 3 februari in Boskant
9.30 uur Eucharistieviering en 
Blasiuszegen met Mgr. Hurkmans in 
de Heilige Ritakerk in Boskant.

10.30 uur Ontmoeting met Mgr. 
Hurkmans in uitspanning ‘De Vriend-
schap’ in Boskant. 

Dinsdag 4 februari in Breugel
16.00 uur Ontmoeting met Mgr. 
Hurkmans in Den Bauw, 
Genovevastraat in Breugel.
17.00 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de Sint 
Genovevakerk in Breugel.

Woensdag 5 februari in Eerschot 
(Sint-Oedenrode)
19.00 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de kerk van de Goede 
Herder in Sint-Oedenrode. 
20.00 uur Ontmoeting met Mgr. 
Hurkmans in de parochiezaal van de 
Goede Herder.

Tijdens deze ontmoetingen zal de bis-
schop enkele woorden spreken en is 
er vooral gelegenheid tot het stellen 
van vragen. De ontmoeting wordt af-
gesloten met een gezellig samenzijn, 
waarbij de bisschop ook aanwezig is.
Het is niet mogelijk in elke kern een 
ontmoeting te organiseren. U bent 
daarom allen uitgenodigd bij deze 
bijeenkomsten, ongeacht of u in de 
betreffende kern woont of kerkt.
Wij zien uit naar uw komst en hopen 
op mooie ontmoetingen.
Een overzicht van het weekprogram-
ma van de bisschop vindt u op de 
website van onze parochie.

Zout van de Aarde 
Licht van de wereld 

Familieviering  
zondag 9 februari 9.30 uur 
Kerk van de H. Martinus van Tours Sint-Oedenrode 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze viering denken we na over de lichten van onze wereld. 
Kunnen wij ook een licht zijn?  

TV-mis

Zondag 2 februari wordt de eucha-
ristieviering vanuit de St. Martinus-
kerk door RKK / KRO uitgezonden 
op Ned. 2. De viering begint om 
10.30 uur. Vanwege zijn bezoek 
aan parochie en dekenaat is Mgr. 
Hurkmans hoofdcelebrant tijdens 

deze viering van het feest van de 
Opdracht van de Heer in de tempel; 
Maria Lichtmis. Het geloofsgesprek 
staat in het teken van de komende 
diocesane Lourdesbedevaart. Leo 
Fijen spreekt met Deken Theo van 
Osch uit Uden.

 
 
 
 
 

  
 
 
 
AKTIE KERKBALANS 2014 
 
Ook dit jaar weer houden de gezamenlijke kerken in Nederland de actie 
Kerkbalans. Het motto voor dit jaar is: ‘wat is de kerk jou waard?’. Het 
doel van deze actie is om iedereen te stimuleren een financiële bijdrage te 
geven aan de parochie. Onze parochie doet aan deze actie mee, en zij 
hoopt u ook. 
 
De financiële bijdragen van de parochianen zijn voor onze parochie de 
belangrijkste bron van inkomsten. Met die bijdragen kan de parochie 
blijven functioneren. Daar komt heel wat bij kijken: voorbereiding van 
doopsel, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk en uitvaarten. Een 
goed verloop van de vieringen met alles wat daarbij komt kijken zoals 
kaarsen, bloemen, misboekjes, koren en de salariskosten voor de leden 
van het pastorale team. Te veel om op te noemen. Wij prijzen ons 
gelukkig met de inzet van vele vrijwilligers en vrijwilligsters, maar dat 
neemt niet weg dat voor onze parochie een gezond huishoudboekje meer 
dan belangrijk is. 
 
Als we allemaal meedoen aan deze actie en naar draagkracht bijdragen, 
geven we onze parochie met zijn allen toekomst. Daarom willen wij u ook 
dit jaar weer vragen om uw bijdrage. Een groot aantal parochianen draagt 
al jaren trouw een geldelijk steentje bij. Wij hopen dat u dit jaar ook uw 
bijdrage geeft aan de kerkbijdrage. Voor de toekomst en instandhouding 
van onze locale geloofsgemeenschap is uw steun meer dan nodig. Dank 
daarvoor. 
 
Bestuur parochie H. Oda 
 

 
 

 
U kunt uw bijdrage overmaken 
op rekeningnummer: (IBAN) NL48RABO 0198203462 
Parochie Heilige Oda 
www.heiligeodaparochie.nl team@heiligeodaparochie.nl 

Pastor Rens heeft nu een dank-
baar hart!
Gedurende mijn afwezigheid, heb ik 
gemerkt hoeveel mensen uit de paro-
chie  met mij hebben meegeleefd!
Gelukkig kan ik u laten weten dat het 
met mij een stuk beter gaat. Ik wil u al-
len van harte bedanken voor uw mede-
leven. Vele kaarten en mailtjes mocht 
ik ontvangen en dat deed mij geweldig 
goed. Ik ben er ook van overtuigd dat 
velen van u voor mij hebben gebeden 
en kaarsjes hebben laten branden. Dat 
gaf mij een geweldige kracht om over-
eind te blijven.
Op 2e Pinksterdag, vorig jaar, werd ik 
tijdens de viering in het centrum ge-
troffen door een hartritmestoornis, die 
geheel onverwachts kwam.
Ik kwam in het Catharinaziekenhuis te-
recht in Eindhoven waar ik werd gehol-
pen. In de afgelopen maanden moest 
ik er nogal eens heen, voor gesprekken 
met cardiologen en voor behandelin-

gen.
Nu ben ik voor het laatst daar geweest 
op 09 en op 13 januari. Bij dit laatste 
bezoek moest ik opgenomen worden. 
Twee cardiologen hebben mij geope-
reerd. Het duurde 4 uur. Maar zij slaag-
den erin om mijn hart weer op orde te 
krijgen.
Ik ben ze zeer dankbaar!
Geleidelijk aan probeer ik de draad 
weer op te pakken. De artsen hebben 
mij wel aangezegd om het in de toe-
komst wat rustiger aan te gaan doen. 
Ik heb daarover met ons pastorale 
team goede afspraken gemaakt. 
Aan u allen nogmaals veel dank en  ho-
penlijk ontmoeten we elkaar in de toe-
komst weer.

Pastor Paul Rens
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Vieringen ook voor de allerkleinsten
Jezus heeft gezegd, ‘laat de kinde-
ren tot mij komen.’ 

De kinderen zijn ons grootste bezit. 
Dit geldt voor ouders en grootou-
ders maar evengoed voor een le-
vende parochie. 

Als Oda Parochie willen wij de kin-
deren na hun geboorte welkom he-
ten in warme en persoonlijke doop-
vieringen. Vaak zijn dit heel intieme 

vieringen met familie, buurtgenoten 
en vrienden.

Door de doop worden de kinderen 
echter ook opgenomen in de grote 
geloofsgemeenschap die wij willen 
zijn. Daarom organiseert de Oda 
Parochie steeds in januari een zoge-
naamde terugkomviering waarvoor 
alle dopelingen van het afgelopen 
jaar met hun ouders en grootouders 
worden uitgenodigd. Ook dit jaar 

was het in Nijnsel een drukke vie-
ring waarin met vreugde de nieuwe 
kleine parochianen uit alle kerken 
van de Oda Parochie werden voor-
gesteld, het doopwater van deze 
kerken werd bijeengebracht, de 
kinderen de zegen ontvingen en tot 
slot de ballonnen met een bood-
schap werden losgelaten bij helder 
en windstil weer. De eerste berich-
ten uit Duitsland zijn al teruggeko-
men. Foto’s kunt u zien op 

www.heiligeodaparochie.nl/actueel.
shtml.

Samen parochie zijn is stimulerend, 
bindend en geeft kracht en vertrou-
wen.

Alle (groot)ouders die er misschien 
niet meer helemaal mee bekend zijn 
hoe de doop anno 2014 plaatsvindt, 
zijn van harte uitgenodigd te komen 
kijken bij een doop, een doopvoor-

bereiding of, niet te vergeten, een 
peuter- of kleuterviering.

De vreugde van de kinderen mag 
een voorbeeld voor ons allen zijn, 
precies zoals Jezus het heeft be-
doeld.

Diaken Frank van der Geld       

Kerkberichten
Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag 1 februari. is er geen Eu-
charistieviering. Maandag 3 febru-
ari om 9.30 uur Eucharistieviering
met zang van het Ritakoor.

Misintenties: Pastoor Broeken Ge-
rard Persoons, Mevr. Bullens van 
Genugten, Toon en Sjaan Bekkers. 
Wim Janssen, Ine van de Brand en 
Cee Van Der Schoot v.d. Heijden.
Maandag 3 febr. is er geen spreek-
uur i.v.m. afsluiting van de kerk

odendael
Zondag 2 februari om 10.00 uur. 
Woord- en Communieviering met 
Odendael koor. Intenties: Nina van 
den Bogaart - de Korte.

Vrijdag 7 februari om 10.00 uur: 
Eucharistieviering, 1e vrijdag van de 
maand met Odendael koor.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 1 februari
18.30 uur: Eucharistieviering (via de 
analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Harrie en Maria de 
Vries-van Erp, overleden ouders 
Swinkels-Geven.

Zondag 2 februari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Mies Merks-
van de Rijt, Jan Versantvoort, 
Marius van de Ven en ouders en 
schoonouders.

Dinsdag 4 februari
16.00 uur informele ontmoeting 
parochianen met mgr. Hurkmans in 
Den Bauw 17.00 uur Eucharistievie-
ring met mgr. Hurkmans

Zaterdag 8 februari 
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

De Goede Herder
Zaterdag 1 februari: Geen Eu-
charistieviering i.v.m. TV mis in 
Martinuskerk

H. Martinus olland
Zaterdag 1 februari  
Geen eucharistie. 

Martinuskerk
Zondag 2 februari 10.30u. Eucha-
ristie met alle kerkkoren.

Intenties: Toos Timmermans-van 
den Broek, Agnes en Leon Verwilg-
hen-van der Wielen, Marie Louise 
Timmermans-van de Pas, Theo en 
Jaan Ketelaars-van Kaathoven, Piet 
Verhagen, Ton van Boxtel, Tiny en 
Jan Habraken-van Iperen, Anton 
van Kleef, Johannes Hurkx, Cor 
de Bever, Harold en Els Sanders-
van Bergen, Jan Poels, Door Blom-
van Dijk, Martien Dortmans, Fam. 
Verhagen-Kronenburg, Jans van de 
Meerakker, Sientje van Laarhoven-
Klerkx, Overl. fam. Linders-Pepers. 
Doopviering van Pleun Dortmans.

Maandag 9.00u. Eucharistie.

Dinsdag 9.00u. Eucharistie.

Woensdag 9.00u. Eucharistie.

Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
19.00u. Verg. Stichting Behoud 
Martinuskerk.

Vrijdag 10.00u. Eucharistie in 
Odendael i.v.m. 1e vrijdag v.d. 
maand.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
Zondag 2 februari, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. Pilon.

Sint Antonius nijnsel
Zondag 2 febr.  
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
 
Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 1 februari
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)

Zondag 2 februari, Opdracht van 
de Heer, Maria Lichtmis
11.00 uur: Eucharistieviering
intentie: Pim Prinsen

Maandag 3 februari
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 5 februari
19.30 uur: Woord- en communie-
viering

Vrijdag 7 februari, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering

Traject naar kerksluitingen ingezet
Het parochiebestuur heeft een drie-
tal commissies ingesteld ter voor-
bereiding op 6 april, de dag waarop 
de kerkgebouwen van Eerschot en 
Boskant aan de ere-dienst worden 
onttrokken. Twee commissies gaan 
de laatste vieringen voorbereiden 
die in het weekend van 5 en 6 april 
in genoemde kerken worden ge-
houden. Daaraan gekoppeld wordt 
voor beide locaties ook een samen-
zijn georganiseerd voor alle betrok-
ken vrijwilligers en vrijwilligsters. 

In de commissies hebben zitting: 
vertegenwoordigers van het pasto-
rale team en het parochiebestuur en 
kernvrijwilligers uit de beide ker-
ken. Hen wordt gevraagd om een 
passende invulling te geven aan de 
kerksluiting van de Goede Herder 
en de H. Rita.

Deze commissies zijn voor een eer-
ste overleg bijeen geweest. Besloten 
is om het weekend van 5 en 6 april 
als volgt vorm te geven:

- Zaterdag 5 april om 19.00 uur: 
Eucharistieviering (dankviering) in 
de Goede Herderkerk. Aansluitend 
informeel samenzijn voor parochia-
nen en vrijwilligers in de kerk en de 
zaal

- Zondag 6 april om 11.00 uur: 
Eucharistieviering (dankviering) in 
de H. Ritakerk. Aansluitend infor-
meel samenzijn voor de vrijwilligers 
in De Vriendschap.

- Zondag 6 april om 17.00 uur: 
In zowel de Goede Herderkerk als 
de H. Ritakerk worden de vespers 
gebeden en gezongen rond het H. 
Sacrament. In aansluiting op de ves-
pervieringen wordt het H.Sacrament 
overgebracht naar de St. Martinus-
kerk alwaar om 17.45 uur een korte 
gebedsviering wordt gehouden.

Daarnaast is een commissie vanuit 
het parochiebestuur gestart om een 
inventarisatie te maken van de beide 

kerkgebouwen en te bezien welke 
zaken een plaats kunnen krijgen in 
de andere kerken van de parochie. 
Te denken valt aan heiligenbeelden, 
vaatwerk, doopvont, kerkbanken, 
klokken en orgels. Tevens wordt 
daarbij betrokken de herinrichting 
van de doopkapel van de H. Rita-
kerk tot devotiekapel. De commissie 
zal zijn werk doen in samenspraak 
met de lokale gemeenschappen en 
de dienst kerkelijke kunst van het 
bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Donderdag 11 t/m vrijdag 19 september

nog enkele plaatsen vrij voor busreis naar Lourdes

Het gaat goed met de aanmeldingen 
voor de busbedevaart naar Lourdes 
in september. Er hebben zich nu al 
44 mensen aangemeld.  Het is niet 
alleen een bedevaart maar ook een 
mooie toeristische tocht door Frank-
rijk. 

Onderweg wordt o.a. in Reims de 
prachtige kathedraal en in Nevers 

de kapel van het klooster waar de 
H. Bernadette ligt opgebaard, bezocht. 
Op zaterdagmiddag aankomst in Lour-
des, de grootste Maria bedevaarts-
plaats van Europa. Daar sluiten we 
ons aan bij de grote groep pelgrims, 
zieken en gezonden, die met de trein 
of vliegtuig zijn gekomen. In Lourdes 
nemen we deel aan de officiële inter-
nationale vieringen, vieringen van de 

N.L.Z bedevaart of van de eigen groep. 
Ook worden de verschillende plaatsen 
bekeken die belangrijk zijn geweest in 
het leven van Bernadette o.a. het ge-
boortehuis, de doopvont waarin zij ge-
doopt is, het cachot waar zij woonde 
tijdens de verschijningen, de grot en 
nog verschillende andere bezienswaar-
digheden. Er is een uitstapje naar de 
Pyreneeën met als belangrijkste doel 
het imposante berggebied Cirque de 
Gavarnie. Op de terugreis bezoeken 
we de bedevaartplaats van de Zwarte 
Madonna in Rocamadour  waar in een 
van de prachtige kerkjes de afsluitende 
viering zal plaatsvinden. Er is in de bus 
nog plaats voor acht pelgrims! U kunt 
dus nog mee.
Voor nadere informatie over pro-
gramma, kosten en / of aanmelding 
kunt u contact opnemen met:
•  Jos van der Heijden,   

tel. 0499 - 373779.   
e-mail:  vwkn.lourdes@gmail.com 

•  kantoor bedevaartsbureau N.L.Z. 
043 - 321 57 15 ( Chantal Piters)

•  Pastoor A. Verschure   
040 – 2051575                                                                            

(na aanmelding wordt u bezocht 
door de reisleider, vooraf is er een 
kennismakingsbijeenkomst met alle 
deelnemers.)

De deelnemertjes smulden samen 
van hun eigen gebakte brood en 

kregen het Bijbelverhaal “de erva-
ring van Ismaél” voorgelezen. 

Vervolg voorpagina

Communicanten alsnog naar kerk 
Boskant

Hertog Jan II Laan 42a - Schijndel 
www.maskeradekledingverhuur.nl

Wegens collectie vernieuwing 
houden wij een grote:

Honderden stuks verkleed-,  
gala-, carnavalskleding en  

accessoires tegen stuntprijzen!
Sla nu je slag voor:

uuuuuiiuiuiiuiu kkkkitttititttiti kookokookokookokooooooooooooooovvtvtvvtvtveeveveevev ppopoppopokrkrkkrkrererrkrkkrkrere p!p!pp!p!!p!pp!p

Zaterdag 8 en zondag 9 februari 
van 10.30 tot 16.00 uur
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MooiRooikrantDe24 
Veel extra inschrijvingen na ‘marktactie’ TipMooiRooi

“Wij willen de mening van de Rooi-
enaar in beeld brengen”, roept het 
team van TipMooiRooi over de markt. 
Veel voorbijgangers zien dit wel zit-
ten, want wie wil er nou niet mee-
denken en meepraten over het eigen 
dorp? De meesten luisteren daarom 
goed naar de uitleg over het nieuwe 
inwonerspanel dat Sint-Oedenrode 
rijk is en schrijven zich prompt in.

TipMooiRooi is op zoek 
naar de mening van de 
Rooise burger of van mensen die 
in Sint-Oedenrode werken. Het is 
op eigen initiatief, dus de politiek 
heeft er geen zeggenschap over. 
Sterker nog, het is juist om aan de 
bewindslieden te laten zien hoe het 
burgerpanel denkt over belangrijke 
onderwerpen waar iedereen mee te 

maken heeft.
Als u zich inschrijft, krijgt u iedere 
maand een paar vragen over actu-
ele onderwerpen via de mail toege-
stuurd. Zo kan het over de fusie gaan, 
maar ook over het woningaanbod, 
kunstgras en nog veel meer. De ant-
woorden van alle deelnemers maken 
de mening van Sint-Oedenrode en 
dit komt in DeMooiRooiKrant. Alles 
is anoniem. TipMooiRooi gebruikt 
het e-mailadres enkel om de vragen 
naar toe te sturen.

Bent u woonachtig of werkzaam in 
Sint-Oedenrode en heeft u zich nog 
niet op TipMooiRooi ingeschreven? 
Laat deze kans niet schieten en ga 
naar www.tipmooirooi.nl, want ook 
uw mening telt. Gebruik uw Layar 
app om te zien hoe TipMooiRooi 
zich vrijdag kenbaar maakte op de 
Rooise markt.

Meld u aan voor het 

ROOISE 
BURGERPANEL 

via www.tipmooirooi.nl

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meepraten, meedenken 
over Sint-Oedenrode 

Meld u aan via 
www.tipmooirooi.nl

UW MENING TELT!

Matthijs Vos, stagaire van DeMooiRooiKrant legt een vrouw 
uit wat het burgerpanel van TipMooiRooi inhoudt. Op de 
achtergrond een kersvers panellid dat al overtuigt is geraakt.

0413-472740

Groep 6 BS Dommelrode ruimt 
zwerfafval op

Groep 6 van BS Dommelrode werkt 
aan een project over zwerfafval. Af-
gelopen week zijn ze rond de school 
zwerfafval op gaan ruimen. De klas 

had negen zakken vol afval opge-
raapt, waarvan er drie vol zaten met 
vuurwerk. 

Veel mensen laten dus vuurwerk na 
het afsteken liggen... Groep 6 vindt 
dat niet kunnen, dus komen ze in ac-
tie. Ze hebben zelf posters gemaakt 
en opgehangen met daarop ‘Hou 
op met vervuilen, anders trek je je 
portmefeuille’. Ook zijn een aantal 
kinderen naar de gemeente geweest 
om daar te vertellen wat ze heb-
ben gedaan. De wethouder René 
Dekkers vond het heel goed dat 
groep 6 aan het milieu denkt. Dus 
als je afval ziet liggen, ruim het als-
tublieft op en denk aan het milieu.

Nieuwe eetgelegenheid Eerschot

Magdy Plaza donderdag geopend

Sint-Oedenrode wordt door 
menigeen als een culinair dorp 
gezien. De vele restaurants en 
cafetaria’s die er gevestigd zijn, 
zorgen ervoor dat lekker eten 
voor de meeste Rooienaren 
doodnormaal is. Toch is er plek 
voor meer, bijvoorbeeld in de 
wijk Eerschot. Donderdag opent er 
een nieuwe eetgelegenheid aan het 
Mgr. Bekkersplein: Magdy Plaza.
 
Het wordt een cafetaria, grillroom en 
pizzeria in één. Meerdere eetmoge-
lijkheden zorgen ervoor dat er voor 
ieder wat wils is. De cafetaria zorgt 
voor lekker verse friet en de eigenaar 
en zijn personeel zitten al jaren in het 
vak, omdat ze eerder een eigen zaak 
hebben gehad. Een groot voordeel 
om een goed begin te kunnen ma-
ken. De eetgelegenheid is modern 
met goede apparatuur. De gast zal 
zich er direct thuisvoelen. Een bij-

komstigheid is dat 
het binnenkort mogelijk is om je 
eten te bestellen en het vervolgens 
thuisbezorgd te krijgen. Zo hoef je 
niet per se de deur uit om lekker te 
eten. “Alles wordt van een goede 
kwaliteit ingrediënten gemaakt en 
we hebben zeer goede prijzen”, zo 
luidt de beschrijving op de officiële 
Facebook-pagina van Magdy Plaza.
Magdy Plaza bevindt zich op het 
Mgr. Bekkersplein 6b. Donderdag 
30 januari wordt de zaak geopend 
voor publiek. Vanaf dat moment kan 
iedereen elke dag van 12.00 uur tot 
en met 22.00 uur binnenwandelen 
of bellen.  

advertorial

1. Vreemde vogels
1.3 Puzzelstukjes 

Detective Rien Raavens krijgt van 
Lodewijk de opdracht het bewijs 
te leveren dat diens vrouw Jenny 
vreemd gaat. Rien is Jenny en haar 
geliefde gevolgd en heeft volop 
foto’s gemaakt.

Rien popelt om haar opdrachtgever 
haar foto’s te laten zien. Maar Lode-
wijk is niet te bereiken. Uit nieuws-
gierigheid besluit ze dan maar ach-
ter de vriend van Jenny aan te gaan. 
Ze weet inmiddels dat hij Peter heet 
en monteur is in een Rooise gara-
ge. Als ze even later rondloopt op 
het garageterrein ziet ze plotseling 
Lodewijks auto staan. Lodewijk zelf 
is er niet. Ze heeft meer informatie 
nodig en belt een bevriende politie-
agent. Opgewonden belt ze nog-
maals naar Lodewijk. Ze krijgt hem 
zowaar aan de lijn. ‘Lodewijk, ek 
staan hier in die garage, bij jou bes-
kadigde motor. Ik weet wat er ge-
beurd is. Ik moet u spreken.’ Lode-
wijk mompelt iets onverstaanbaars. 
Dan hoort Rien: ‘Oké, om half 5, op 
dezelfde plek. Tot straks.’ 
Op de afgesproken tijd loopt Rien 
het kerkhof op, naar het bankje. 
Ze voelt zich onbehaaglijk en denkt 
aan de zerk die ze de vorige keer 
zag met ‘Ans…..1974’. Sindsdien 
is haar zus Ans niet meer uit haar 

gedachten geweest. Het familiedra-
ma, de mysterieuze verdwijning van 
haar zus, nu bijna veertig jaar ge-
leden, heeft ze altijd weten weg te 
stoppen. Deze tekst heeft een open 
zenuw geraakt.
‘Dag mevrouw Raavens’, begroet 
Lodewijk haar timide. ‘Goedemid-
dag Lodewijk. Ik blijf maar Lode-
wijk zeggen ook al weet ik nu dat 
u Johan heet.’ Johan, alias Lodewijk, 
is van zijn stuk gebracht maar Rien 
praat gewoon verder. ‘Ik ben veel 
over u te weten gekomen. Uw be-
drijf zit in zwaar weer en bij een al-
coholcontrole bent u doorgereden, 
en tegen een lantaarnpaal beland. U 
hebt een bekeuring gekregen, ont-
zegging van de rijbevoegdheid en 
……’ ‘Ja, ja allemaal waar’, mompelt 
Lodewijk besmuikt. ‘Ik schaamde 
me toch wel om u in te schakelen, 
daarom nam ik een andere naam 
aan. En die drank, als ik het over kon 
doen, zou ik zo stom niet meer zijn. 
Maar weet u mevrouw Raavens, 
toen Jenny zo uitgelaten terugkwam 
van haar afspraak, knapte er iets in 
mij. Mijn eerste vrouw gedroeg zich 
op precies dezelfde manier, toen ze 
een ander had. Kort nadat Jenny 
thuiskwam, ben ik naar de kroeg 
gegaan, heb nog wat drank gekocht 
en ben gaan rijden. Misschien wil 

ze niks meer van me weten omdat 
ik gefaald heb met mijn bedrijf.’ ‘U  
hoeft mij niets uit te leggen’, zegt 
Rien. ‘Ik heb nog wel een vraag.  
Klopt het dat uw eerste vrouw hier 
begraven ligt?’ ‘Dat klopt’, zegt de 
verbaasde Lodewijk. ‘Na een ruzie 
reed ze overstuur weg en kreeg een 
auto-ongeluk. Ze raakte in de slip, 
belandde in de Zuid-Willemsvaart 
en verdronk. Ik blijf me schuldig 
voelen over haar dood, daarom kom 
ik vaak op het kerkhof.’ Rien heeft 
met de man te doen, maar ze moet 
zakelijk blijven. ‘Terug naar Jenny’, 
Rien schraapt haar keel. ‘Jenny had 
een afspraak met een man die Peter 
heet. Ik heb hen gevolgd. Kijk, hier 
zijn de bewijzen.’ Rien overhandigt 
haar opdrachtgever een selectie 
van haar foto’s. ‘Lodewijk, ik vrees 
dat de man op de foto een bekende 
is.’ Wat er dan gebeurt heeft Rien 
niet kunnen voorzien. Lodewijk ver-
bleekt en laat de foto’s uit zijn han-
den vallen. Hij zoekt steun bij Rien 
en drukt zijn hoofd tegen haar borst. 
Rien voelt de nabijheid van deze ge-
voelige man en hapt naar adem. In 
een opwelling slaat ze haar armen 
om hem heen.

Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden 
van Rien Raavens) 
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MooiRooikrantDe 25

Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi

‘‘Schoonheidssalon Eindeloos 
blijft actief bezig met 

nieuwe ontwikkelingen, 
technieken en opleidingen!’’

Daarom ga ik mij weer bijscholen in acné behandelingen. 
Omdat steeds meer mensen last krijgen van acné en de behandelingen 

vergoed kunnen worden door de zorgverzekering ga ik in 
maart beginnen met de opleiding. 

Heeft u of kent u iemand met acné die mij wil helpen als model voor 
de opleiding neem dan contact op en bel 0413-474234

Behandelingen zijn gratis voor het model.

Graag tot ziens bij Schoonheidssalon Eindeloos

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

Bio: 
Saskia van den Eshof is ondernemer en moe-
der van 3 kinderen. Iedere maand schrijft zij in 
DeMooiRooiKrant over haar werk en/of gezins-
leven. Volg haar op twitter @saskiavdeshof.

Of ik deze maand een column kon schrijven met 
het onderwerp wonen was de vraag van de 
redactie. Natuurlijk kan dat! Want de afgelopen 
weken ben ik vrij intensief bezig geweest met het 
onderwerp hypotheken en huizen kopen. Schrik 
niet lieve familie en vrienden, wij gaan niet 
verhuizen! De komende 40 jaar blijven we 
zitten in ons fijne stulpje. Ten eerste omdat we er 
fijn wonen en ten tweede omdat wij besloten om 
nèt in de verkeerde tijd een huis kopen. Enfin, 
de aanleiding was beroepsmatig. De afgelopen 
week was ik druk in de weer met het schrijven 
van teksten voor een nieuwbouwbrochure. Ik 
ben inmiddels helemaal ingevoerd in 
‘de straattaal van de bouwwereld’. Mijn 
vocabulaire is aardig uitgebreid. Ik kende vanuit 
een ver verleden de knipvoeg maar inmiddels 
zijn ook de siermetseldetails als hanenkammen 
en muizentanden bekend. Een berging met 
gepotdekselde planken? Try me! En wat te 
denken van ramen met wienersprossen? Als ik 
deze woorden in Word intik, komt er zo’n rood 
kringeltje onder te staan, wat zou suggereren dat 
deze woorden eigenlijk niet bestaan. Gelukkig is 
mijn opdrachtgever een hele rustige en aardige 

man die engelengeduld met mij heeft; hij heeft 
me gerustgesteld dat deze termen wel bestaan. 
Daarnaast sprak ik voor een magazine twee 
enthousiaste ondernemers van een 
bouwadviesbureau. Leuke gasten met oprechte 
passie voor hun vak. Voor datzelfde magazine 
interviewde ik een jong gezin over hun nieuwe 
woning. Een bijzondere setting want het inter-woning. Een bijzondere setting want het inter-woning. Een bijzondere setting want het inter
view vond daadwerkelijk plaats in het bijzijn van 
hun twee kinderen van 4 en 1 jaar. In mijn 
voorbereiding had ik rekening gehouden dat ik 
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op mijn gezicht terwijl ik dit zit tikken. Misschien 
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leukste feestje van jaar dat dan bijna plaatsvindt 
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Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

NEDERLAND OP 
NEGEN NA BESTE 
LAND OM ALS 
VROUW TE 
WONEN

Een vijftal 
elementen woog mee: de 
juridische status van 
vrouwen, de deelname 
aan de politieke macht, de 
economische positie, de 
gezondheidszorg en het 
onderwijs.

1. IJsland
2. Zweden
3. Canada 
4. Denemarken
5. Finland
6. Zwitserland
7. Noorwegen
8. VS
9. Australië
10 Nederland

Bron: 
www.welingelichtebronnen.nl 

roen
Woontrend 2014

De woontrends 2014 zijn onder andere groen, kleurrijk en 
misschien nog wel de leukste trend: alles kan en mag
‘Groen!’ staat voor natuurlijk, robuust, duurzaam en eco. 
Er wordt in deze woonstijl gewerkt met veel robuuste 
materialen; metaal, hout, zink, glas, papier, vilt en kurk. 
Het liefst verweerd of hergebruikt. De kleuren binnen deze stijl 
zijn vooral koele en warme groentinten. Haal de natuur in huis 
met deze nieuwe woontrend. Van takken in een vaas tot 
houten schalen, hout blijft populair in het interieur. Vooral 
meubels gemaakt van sloophout of steigerhout zijn hip. 
(bron: www.homewebsite.nl)
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Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
5
Lizet van den Akker

Schoonheidssalon Eindeloos

Boeken:
Zusje - Rosamund Lupton
Boeken van Saskia Noort
Waargebeurde verhalen

Films:
Save the last dance
Verliefd op Ibiza
Dear John

Sport:
Zumba
Fitness
Body Attack

Drinks:
Witte wijn
Verse munt thee
IJsthee

Website:
www.schoonheidssaloneindeloos.nl
www.facebook.com
www.mooirooi.nl

De 
favorieten van 

este woontijdschriften voor inspiratie in- en om het huis

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

Woonaccessoires party bij u thuis?

VloerkledenVloerkVloerkleden

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

Kom naar ons shop in het Huys van Waaren 

€4,95

€59,95

€292€29,95

www.PuurBasic.nl

€8,95
v.a.
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LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807
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Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur.
Voor iedere klant koffie/thee met 

een croissant.
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1.  Buitenleven, het tijdschrift voor levensgenieters
 Buitenleven is een tijdschrift voor de echte levensgenieters. 
 Het magazine bevat onder andere artikelen over wonen, koken, tuinieren en de natuur. 

2.  ELLE Decoration, hét mooiste woonblad van Nederland
 ELLE Decoration is het mooiste woonblad van Nederland. 
 Het blad biedt je bruikbare ideeën en snelle tips voor je eigen inrichting.  

3.  Ariadne at Home: Het meest inspirerende woonmagazine van Nederland
 Met  Ariadne at Home wordt wonen echt genieten. 
 Het woonblad biedt je de laatste woontrends, maar volgt ook haar eigen gevoel.  

4.  Met 101 Woonideeën haal je het beste uit jouw huis
 Je vindt artikelen over mooie, bijzondere en inspirerende huizen. 
 In dit blad vind je veel ideeën die je kunt gebruiken voor je eigen huis. 

5.  vtwonen, het magazine met inspiratie voor jouw interieur
 Wil jij graag inspiratie opdoen voor een nieuw interieur? 
 In vtwonen ontdek je elke maand de nieuwste woontrends op het gebied van lifestyle.  

Bianca van Thienen
bel 06-24331743 of 

mail info@balansinmijngewicht.nl

Drukproef van de vermelding

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

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

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

FEET Care

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

uw pedicure aan huis

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

Judith van Laarhoven
Sint-Oedenrode
ook voor:
• produktverkoop  • harsen  • manicure
• bruids make-up  • sieradenlijn

et Nieuwe Werken
Woontrend 2014

‘Het Nieuwe Werken’ klinkt mooi, maar 
wat is het eigenlijk? En hoe richt je je 
werkkamer op Het Nieuwe Werken in.

Met de opkomst van digitale ontwikkelingen 
is Het Nieuwe Werken ontstaan. Flexibeler 
werken naar plaats en tijd, dat is het motto. 
Eén van de woontrends voor 2014 is dan 
ook om werken en wonen te combineren! 
Een werkkamer hoeft namelijk helemaal 
niet saai te zijn. Een prachtig bureau voor de 
werkkamer gecombineerd met stijlvolle 
opbergkasten werkt prima voor Het Nieuwe 
Werken. 
Of combineer bijvoorbeeld een strakke 
bureaustoel met een rond bureau. 
Bureaus, stoelen en andere attributen 
dienen tegenwoordig te passen bij de rest 
van uw interieur! 
(bron: www.homewebsite.nl)  

H
atuur in huis
Woontrend 2014

In 2014 halen we de natuur naar ons interieur, zijn bloemen, kleuren en 
prints een ware beleving en combineren we werken en wonen. 
Denk hierbij aan mooie hout, aluminium, beton, steen en 
leerdetails. 
Alles mag en alles kan in 2014!
(bron: www.homewebsite.nl)

N
Gelukkig is er keuze
Woontrends bepalen voor een groot gedeelte de collectie van de merken en het assortiment in 
de winkels. Gelukkig zijn er verschillende woontrends, waardoor er altijd wel een nieuwe trend 
tevoorschijn komt waar jij iets mee kunt.
Want eerlijk is eerlijk, niet elke woontrend spreekt je aan, aan sommige trends moet je wennen. 
(bron: www.homewebsite.nl)
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Jan Voets

Honda Accord 2.01 Jewel
Belasting: Marge-auto
Bouwjaar: 1998
Km.stand:149.000 km
Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine
Deuren: 4
Transmissie: Handmatig
Basiskleur: Groen

Toyota RAV4 1.8 Linea Luna
April 2004
145.000 km

Autoservice Wehkamp.
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

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

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

carwash 

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

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Volkswagen Touran 1.4 
16V TSI 140pk Highline
Bouwjaar: 2008
Transmissie: Automaat

Km.stand: 53.709 km
Brandstof: Benzine
Kleur: Zwart
Aantal deuren: 5 deuren

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

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

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

BMW X1 1.8i sDrive 
Executive Navigatie
Transmissie: Handgeschakeld
Brandstof: Benzine

bouwjaar: 2010
Km.stand: 43.202
Kleur: Sparkling bronze
Btw auto: Nee

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

Suzuki Alto 1.0 Comfort 
Incl MET LAK E 8999 
bouwjaar: 2013
brandstof: Benzine

transmissie: 
Handgeschakeld
kilometerstand: 
Op aanvraag 

Renault Clio Automaat
Bouwjaar 2010
Km.stand 35.165

Airco/navigatie 
vol opties!

Renault Scenic
bouwjaar: 2001

km.stand: 108.656 km

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

Prijs: € 3.500,- 
Prijs: € 7.949,-

Prijs:  € 12.950,-
excl. btwPrijs:  € 2.350,-

Prijs: € 17.500,-

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Vanaf heden bent u bij ons 
ook op het juiste adres voor 

het automerk KIA
We verzorgen de verkoop 

en het onderhoud!
Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

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.

Schoenmakers

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

Prijs: € 7.999,- 
Kia CEED 1.4 Cvvt x-etutive
Sportywagon
Kenteken: 72-KNH-6
Km.stand: 76.901 km
Bouwjaar 2010

APK bij aflevering
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Handgeschakeld

Prijs: € 10.950,-
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Vind de weg door het doolhof

Rooise Carine Staals speelt mee in musical Labyrinth

Stichting Stage Affairs komt met een 
nieuwe productie op het podium 
van theater De Blauwe Kei in Veg-

hel. Labyrinth is oorspronkelijk een 
verhaal van Terry Jones, dat in 1986 
door regisseur Jim Henson verfilmd 

werd. David Bowie en Trevor Jones 
voorzagen die film van muziek. Het 
was een boek, toen een film en nu 
is het tijd voor een musicalversie. 
Alle originele nummers zijn in het 
Nederlands herschreven en het is 
een voorstelling voor jong en oud. 
De Rooise Carine Staals heeft de eer 
er meerdere leuke typetjes in te mo-
gen spelen.

“ER ZIT EEN 
VELDSLAG-SCENE IN 
DE SHOW, WAARIN 

MIJN BENEN IN VUUR 
EN VLAM KOMEN 

TE STAAN.”

De musical gaat over het tiener-
meisje Sarah, die via haar fanta-
sie de werkelijkheid ontvlucht. Dit 
heeft verschrikkelijke gevolgen, 
want haar halfbroertje Tobi wordt 
ontvoerd door vreemde wezens, de 

Goblins. Ze krijgt van Goblinkoning 
Jareth dertien uur de tijd hem terug 
te halen uit het Goblinkasteel, maar 
ze moet daarvoor door een labyrint 
vol krankzinnigheid.

“Ik mag m’n lelijkste gezicht trek-
ken”, lacht Carine. “Eén van de 
rollen die ik speel, is namelijk een 
Goblin.  In het labyrinth gebeuren 
dingen die het daglicht niet kun-
nen verdragen. Het is voor mezelf 
ook een enge rol want als Goblin 
houd ik van explosieven. Er zit een 
veldslag-scene in de show, waarin 
mijn benen in vuur en vlam komen 
te staan. Dat wordt erg spannend 
voor mij, maar als het misgaat, staat 
er gelukkig een waterbak achter het 
podium klaar. Ook kruip ik  in de rol 
van Capo (barvrouw). Ik zing dan 
een solo om Sarah een louche roke-
rige bar-grot in te lokken!”

De andere twee rollen die Carine 
speelt, zijn een verknipselaar (ie-
mand waarvan alles netjes moet 
zijn en dus veel door de Goblins 
wordt gepest) en een vergetelsteen 
(iemand die al zo lang ronddoolt, 
dat het een steen is geworden). 
“We hebben een geweldig team 
achter de schermen, want we heb-
ben allemaal dezelfde passie en 
samen een goede klik. Je kunt echt 
merken dat iedereen heel gedreven 
is, zowel de volwassenen als kinde-
ren spelen overtuigend. In zo’n kor-
te tijd hebben we een hechte band 

opgebouwd. Toch ben ik de enige 
Rooise actrice die meedoet. Daarom 
wil ik aan alle Rooienaren vragen te 
komen kijken om mij te steunen.”

Kaartjes zijn al verkrijgbaar via de 
theaterkassa van de Blauwe Kei of 
online via www.blauwekei.nl. De 
uitvoeringen zijn op dinsdag 27 
mei (20.15 uur), donderdag 29 mei 
(14.30 uur), vrijdag 30 mei (20.15 
uur), zaterdag 31 mei (20.15 uur) en 
zondag 1 juni (14.30 uur).

Enkele weken geleden publiceerde 
DeMooiRooiKrant al de inleiding 
van de serie die we dit jaar in onze 
krant gaan plaatsen. Vanaf deze 
week zullen we vrijwel iedere uit-
gave berichten over gebeurtenis-
sen, verhalen en gedachtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog, uiteraard 
met een link naar Sint-Oedenrode. 

Op 17 september 1944 startte bij 
Arnhem en langs de zogenaamde 
Corridor, de weg die vanaf de Bel-
gische grens via Eindhoven, Son, 
Sint-Oedenrode, Veghel, Uden en 
Nijmegen tot Arnhem liep, de mili-
taire operatie Market-Garden.
De brug van Arnhem moest door 
Britse luchtlandingstroepen wor-
den ingenomen en de Amerikaanse 
luchtlandingstroepen die langs de 
Corridor gedropt zouden worden, 
hadden tot taak die Corridor te be-
vrijden. Dit hield in dat de weg tot 
Arnhem en een gebied van om en 
nabij de 10 km aan weerszijden van 
die weg moest worden bevrijd. Over 
deze bevrijde weg zouden de Britse 
grondtroepen dan snel naar Arnhem 
kunnen oprukken. De bevrijding 
van Sint-Oedenrode en veel andere 
plaatsen in en bij die Corridor begon 
daardoor in september 1944.

Hoewel de totale operatie Market-
Garden op een mislukking uitliep, 
werd een aantal plaatsen in het 
oosten van Brabant toen al blijvend 
bevrijd. Vanuit dit deel van Brabant 
hebben geallieerde troepen vanaf 
23 oktober 1944 steeds meer ge-
bied, vooral in westelijke richting, 
kunnen bevrijden.

Het centrum van Sint-Oedenrode is 
op die eerste dag van de operatie 
Market-Garden door luchtlandings-
troepen van de 101ste Amerikaan-
se Luchtlandingsdivisie bevrijd. Het 
was Fred Hancock, de captain van 
de C-compagnie van het 502de re-
giment, die op 17 september 1944 
het centrum van Sint-Oedenrode  
binnentrok.

Twee dagen later, op 19 septem-
ber, werd hij tijdens het oprukken 
in de richting van Schijndel bij de 
Pijnhorstweg door een Duitse ko-
gel in de borst getroffen. Volgens 
zijn eigen woorden had hij pas in de 
gaten dat hij getroffen was, toen hij 
moest hoesten en daarbij ontdekte 
dat hij bloed hoestte. Hij is daarna 
op eigen kracht terug gelopen naar 
zijn tijdelijk hoofdkwartier waar-
voor zij de toenmalige melkfabriek 

aan de Lindendijk gebruikten, het 
tegenwoordige  Kamfa. Hij is daar-
na overgebracht naar een zieken-
huis in Noord Frankrijk.  Fred heeft 
de oorlog overleefd en is nog diver-
se keren in Sint-Oedenrode te gast 
geweest. Hij is in 2004 overleden.

In de periode van september en ok-
tober 1944 hebben ook 23 Britse 
soldaten die in en om Sint-Oeden-
rode vochten, hun leven voor onze 
vrijheid gegeven. Zij rusten sinds 
die tijd hier op het St. Martinus-
kerkhof. 
De volgende verhalen over hun le-
ven willen hen een gezicht geven, 
de lezer een passend gevoel van 
diepe dankbaarheid en mogelijk 
ook een antwoord op de vraag: Is 
het goed om deze mensen te blij-
ven herdenken, of moeten we hen 
maar vergeten? 

Deel 1: 
Donald Frederick Tate 

Donald werd op 29 juni 1925 in 
Kettering geboren als zoon van  
Albert Hanning Tite en Elizabeth 
Edith Tite. Hij was een van een 
tweeling. Zijn tweelingzus heette  
Grace.   Verder had hij nog een ou-

dere broer die Albert heette.

Grace vertelde me dat ze heel 
veel dingen samen deden: ze 
speelden samen, zongen samen, 
waren samen op de zondag-
school en toen ze 14 jaar waren, 
gingen ze van school en allebei 
in dezelfde schoenfabriek in de 
buurt werken.

Donald was een vriendelijke jon-
gen die altijd voor iedereen klaar 
stond.
In 1943 moest hij in militaire 
dienst. Zijn broer Albert was ook 
in militaire dienst en werd in 
1944 in India en Birma gestati-
oneerd. Donald echter kwam bij 
het Royal Army Service Corps 
terecht en wel bij de afdeling 
Air Despatch. Dat hield in dat 
hij met een vliegtuig mee moest 
om manden, dozen en kisten te 
droppen voor hun troepen. Bij Sint-
Oedenrode werd zijn toestel op 21 
september 1944 door een Duits 
Focke Wulf 190, jachtvliegtuig, 
neergeschoten. Verdere informa-
tie wordt beschreven bij Reginald 
Adams,Rowland Claxton en Geor-
ge Rhodes die in hetzelfde vliegtuig 
waren. Donald Tite is vanuit zijn 
veldgraf overgebracht naar het St. 
Martinuskerkhof.

Hij werd slechts 19 jaar oud.  
Hoogstwaarschijnlijk is zijn oor-
logsgraf toen niet duidelijk gemar-
keerd, want hij heeft anderhalf jaar 
te boek gestaan als vermist. Pas 
toen is de juiste plaats van zijn graf 
vast komen te staan en kwam aan 

de onzekerheid waarmee zijn fami-
lie moest leven, een einde. Albert 
en zijn vrouw hebben vele jaren 
een bezoek gebracht aan Donald’s 
graf. Elk jaar, zo rond 29 juni, de 
verjaardag van Donald, kwam hij 
naar Nederland om zijn broer te 
herdenken en verse bloemen op 
het graf te leggen. Albert is in april 
1997 plotseling overleden. Grace 
is ter gelegenheid van haar 80ste 
verjaardag in 2005 speciaal naar 
Sint-Oedenrode gekomen omdat 
ze haar tweelingbroer Donald nog 
eens extra wilde herdenken. Zij is 
in 2009 overleden en haar as is op 
17 april 2010 door haar twee zoons 
bijgezet in het oorlogsgraf van 
Donald hier in Sint-Oedenrode.

Grace vertelde me dat ze heel 
veel dingen samen deden: ze 
speelden samen, zongen samen, 
waren samen op de zondag-
school en toen ze 14 jaar waren, 
gingen ze van school en allebei 
in dezelfde schoenfabriek in de 

Donald was een vriendelijke jon-
gen die altijd voor iedereen klaar 

In 1943 moest hij in militaire 
dienst. Zijn broer Albert was ook 
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Toen ik een tiener was en aandacht begon te krijgen voor het vrouwe-
lijk schoon, kon je de mooie meiden in ons dorp tellen op de vingers 
van één hand. Nou zullen er wel ’n paar zijn die dit lezen en vervolgens 
denken dat ze daar bij hoorden, maar dat laten we dan zo, iedereen te-
vreden. Nee, in de bus naar Eindhoven stapten in Son ’n paar beauties 
op, van wie ik helemaal hotel-de-botel was en daar hield het dan mee 
op. Toen ik later in Zeist op school zat werden we voor het eerst ge-
mengd, zoals dat heette. Ook daar was er eentje met moeite “miss De 
Breul”, om wie dan ook alle leerlingen heen dromden.Ze werd natuur-
lijk gevraagd op alle feestjes en iedereen stond in de rij om met haar 
te dansen. Die jongens van tegenwoordig hebben het wat dat betreft 
heel wat beter getroffen. Net of de evolutietheorie van Darwin hier in 
een halve eeuw tijd exponentieel is toegepast, zoveel meer mooie mei-
den dan vroeger. En dat komt dan niet alleen omdat ze allemaal vanaf 
hun twaalfde of zo make-up dragen, maar ook hun hele stijl en verzor-
ging mag er wezen. Wel moet ik stiekem lachen om die jonge grieten 
met hun namaak Gucci- of Hermestassen , net van de basisschool en 
dan met dat ding om hun arm rondflaneren als Audrey Hepburn. In 
Frankrijk zie je dat ook wel, alleen is het daar niet zo vroegwijs als hier, 
of lijkt dat maar zo. En op het strand word je ook nog wel het een en 
ander gewaar, maar dan wel fraaie tegenstellingen tussen de diverse 
landen. “Niks zo vlug als een oog”, zei een vriend van me wanneer 
een fraai exemplaar van vrouwelijke kunne voorbij drentelde. Links 
van onze strandstoel lag een gebronzeerde  Francaise mooi te wezen 
in een minuscuul broekje. Toen ze zich omdraaide bleek ze liefst vier 
piercingen om haar navel te bezitten. Ietsje verder lagen wat jonge 
Scandinavische vrouwen met hun kleine kroost te zonnebaden. De ene 
had een bleke huid en rood haar en was duidelijk te dik. Ze had een 
tattoo van een soort sierboom over haar hele lijf, vanaf haar enkel tot 
aan haar schouderblad. “Benieuwd hoe die takken er over veertig jaar 
bij hangen”, dacht ik nog. Net als die vrouwen die een spreuk op hun 
borst laten zetten, daarvan zal het lettertype in de loop der tijd ook wel 
veranderen, beetje moelijker te lezen, vermoed ik zo.

Hoe schril was het contrast met de afgelopen weekenden, die ik op 
het Duitse platteland doorbracht. Het begon al bij de kassa’s van de 
plaatselijk voordeelsuper, waar twee dames met chagrijnige gezichten 
(natuurlijk onderbetaald door die prijsstunter) zo lelijk mogelijk zaten 
te wezen. Ik dacht nog: “Hoe zouden die ouders er uitzien?”, want 
zo’n ongelukje ontstaat niet vanzelf. Later zaten we in een gezellige 
kroeg met ‘n naam als Braühaus of zo. Er kwam een gezelschap dames 
met nordic-walkingstokken binnen even later gevolgd door een groep 
vrouwen, gewapend met volle tassen en nog iets later een giebelende 
club jonge meiden van ’n stuk of zes. Ik bekeek ze een voor een en 
kwam tot de conclusie dat niet één van die meiden of vrouwen ook 
maar in de buurt van kan-d’r-mee-door kwam. Eerlijk gezegd waren 
ze allemaal gewoon lelijk, slecht gekleed en slecht verzorgd, veel van 
hen met haren of ze zo uit bed kwamen. ’n Week later was het weer 
raak in een ander deel van het platteland. Na de massale drijfjacht op 
die arme wilde zwijnen zaten wij als Hollanders tussen een overgrote 
meerderheid van oosterburen gezamenlijk de overvloedige maaltijd 
van “onbeperkt” varkensschnitzels ter grote van schoenzolen te ge-
bruiken. Ook hier allemaal lelijke mensen, veel te dik en met van die 
varkenssnuiten, het leek wel inteelt. Een tafel verder zat een jong kop-
pel van de familie Bigmans zich met vette kin tegoed te doen aan het 
varkensvlees. “Toppunt van recycling”, sprak mijn tafelgenoot.

Spiessbraten (gesmoorde varkensnek)
1 kg varkensnek aan ’n stuk
4 uien, paprikapoeder, wat cayennepeper
Grilkruiden, 1 liter runderbouillon (van blokjes)
Peper en zout, wat olijfolie, boter
Vraag uw slager de varkensnek open te snijden, zodat u er een rollade 
van kunt maken. Snijd de uien in halve ringen, meng met de kruiderij, 
zodat ze wat kleur krijgen. Wrijf het het oppervlak van de uitgelegde 
rollade in met wat olijfolie en leg hierop 1/3 van het uienmengsel. 
Rol het vlees nu op en bind vast met keukentouw. Laat minimaal ’n 
halve dag koel staan. Strooi peper, zout en nog wat grilkruiden op het 
vlees en braad rondom bruin aan in de boter. Neem het vlees uit de 
pan, kleur de rest van de uien licht aan, leg het vlees erbij en giet er 
de warme bouillon over. Laat met gesloten deksel 2 à 2,5 uur smoren. 
Serveer met de uien. De saus kunt u eventueel wat indikken (laat niet 
te zout worden). Grote potten bier erbij, jawohl!

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

Mooi

Travel Counsellors beste reisaanbieder van 2013

Travel Counsellors is, volgens de consu-
ment, de beste reisaanbieder van 2013. 
Het is de eerste keer dat de consumen-
tenprijs werd uitgereikt als onderdeel 
van de Dutch Travel Awards, waar ook 

de Verenverkiezing onder valt. 

Deze award is tot stand gekomen in sa-
menwerking met o.a. Sanoma. Travel 
Counsellors, een franchiseorganisatie 

van zelfstandige reisadviseurs, kreeg 
het hoogste klantoordeel van alle reis-
aanbieders tijdens de strijd om deze pu-
blieksprijs. 
Met een 9,2 eindigde Travel Counsel-
lors op de eerste plaats. De Beste Reis-
aanbieder Award is een initiatief van 
vakblad TravMagazine. Ruim 500.000 
consumenten gaven hun mening in een 
onderzoek van Preferenso.nl in samen-
werking met Trendbox, de Vakantie-
beurs en Sanoma.
De persoonlijke aandacht, het bieden 
van reizen op maat, het hoge service-
niveau voor een goede prijs, de leuke 
locaties en de ervaren reisadviseurs die 
snel reageren en met passie hun werk 
doen zijn volgens de consument eigen-
schappen die de prijs rechtvaardigen. 
Het bedrijf is tevens aangesloten bij 
ANVR en SGR.
Contact: www.travelcounsellors.nl/
willtherese, 0413 471651 en 
willtherese@travelcounsellors.nl 

Zangrecital in Kasteel Henkenshage

Op zondag 2 februari vindt om 11.30 
uur in Kasteel Henkenshage een zang-
recital plaats met Antoinette Stevens 
(sopraan), Maarten Stevens (tenor), 
Pieter van Aarle (bariton), Rik Kuppen 
en Kiny Wenstedt – Hinlopen (piano). 

Pieter van Aarle, geboren en getogen 
in Sint-Oedenrode, erfde zijn zangta-
lent van zijn beide ouders en volgde 

zangles bij o.a. Henk Kooijmans, Thea 
Vermeulen en Joep Bröcheler. Hij 
soleerde in verschillende opera- en 
operetteproducties en is een veel ge-
vraagd gastsolist.
Antoinette en Maarten Stevens zijn 
oud-leerlingen van Arnold Ardts. Mo-
menteel studeren zij beiden hoofdvak 
zang; Antoinette aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam en 

Maarten aan het Koninklijk conserva-
torium in Den Haag.
Alle drie waren zij eerder te gast tij-
dens de Mathieu Dirven concerten en 
oogstten bewondering en bemoedi-
ging om vooral door te gaan met hun 
stem en performance kwaliteiten te 
ontwikkelen. De organisatie Mathieu 
Dirven Concerten van het RKK en het 
Cultureel Platform is bijzonder geluk-
kig om u te laten meegenieten van 
wat er van deze drie gemotiveerde en 
begaafde zangtalenten geworden is.
Op het programma; de mooiste liede-
ren van Schumann, Schubert, Fauré, 
Grieg, Rossini, Tosti, Wolf, Poulenc en 
het zo beroemde ‘Soliloquy’ uit Car-
rousel van Rodgers and Hammerstein.
Rik Kuppen (uit Veghel) studeert pi-
ano aan het conservatorium in Den 
Haag en legt zich in het bijzonder toe 
op het begeleiden van zangers. 
Kiny Wenstedt – Hinlopen wordt door 
menig vocalist uit de regio al vele ja-
ren als uitverkoren begeleidster erva-
ren. Entree: € 6,50 aan de kassa (kof-
fie/thee inbegrepen)  

Antoinette Stevens Pieter van Aarle

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

Algemeen:
· Het perceel is gelegen aan de Kernrand “Wolfswinkel”.
· Het perceel aan de Wolfswinkel is te bereiken via de Rooijseweg  

en via de Planetenlaan.
· Gelegen aan de openbare weg.
· Het perceel is te gebruiken als gras- en bouwland.
· Eventueel in overleg te koop met gewone toeslagrechten.
· Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander 

gebruiksrecht.
 
Info: kantoor ’s-Hertogenbosch

Meer informatie

ZLTO

’s-Hertogenbosch 073 217 35 80 

www.zltovastgoed.nl

www.zltolandelijkvastgoed.nl 

www.ltomakelaars.nl

ZLTO Vastgoed biedt u een totaalpakket in agrarisch onroerend goed.

SON EN BREUGEL, Wolfswinkel
Perceel landbouwgrond, ter grootte van  
ca. 6.000 m2 of max. ca. 02.50.00 HA
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Brede Bossche School nieuw Zuid wint 
PassiefBouwen Award 2013

NIEUW   NIEUW   NIEUW      
in de wijk Eerschot

  CAFETARIA  GRILLROOM  PIZZERIA
 

    Specialiteit: VERSE FRIET
Vanaf DONDERDAG 30 JANUARI bent u van harte welkom 

om in Magdy Plaza te komen eten en/of af te halen
Mgr. Bekkersplein 6b | 5491 EB Sint-Oedenrode | T: 0413-289625
Openingstijden: maandag t/m zondag van 12.00 – 22.00 uur

Like onze facebook pagina MAGDY PLAZA en bekijk onze akties!

Op vrijdag 24 januari heeft de Brede 
Bossche School Nieuw Zuid de Pas-
siefBouwen Award 2013 gewonnen. 
De uitreiking vond plaats tijdens 
de vakbeurs Gevel 2014 in Ahoy te 
Rotterdam. Bouwbedrijf Van Stip-
hout uit Sint-Oedenrode was als 
hoofdaannemer betrokken bij de 
bouw van deze bijzondere school. 
 
In een samenwerking tussen wo-
ningcorporatie BrabantWonen en 
gemeente ’s-Hertogenbosch is de 
Brede Bossche School Nieuw Zuid 
grotendeels gebouwd volgens het 
passief bouwen concept. Uit dit pro-
ject bleek dat passief bouwen uitste-
kend samengaat met het frisse scho-
len concept.
 
Deze brede school is een technisch 
hoogstandje van een duurzaam, 
energiezuinig en gezond multifunc-
tioneel gebouw, waarbij het kind-
centrum een gezond binnenklimaat 
heeft. Deze combinatie van passief 
bouwen en frisse scholen is uniek in 
de toepassing van een multifuncti-
onele accommodatie. De award is 
een bevestiging dat de hoge ambi-
ties zijn waargemaakt en is daarom 

een compliment aan het bouwteam, 
bestaande uit woningcorporatie Bra-
bantWonen, gemeente ’s-Hertogen-
bosch, Compen Architecten, Bouw-
bedrijf Gebr. Van Stiphout, VIAC 
installatieadvies, ingenieursbureau 
Goudstikker-de Vries en Passiefhuis 
adviseur BERGENBOS.
 
Award
Jaarlijks reikt Stichting PassiefBou-
wen.nl de PassiefBouwen Award uit. 
Deze award wordt uitgereikt aan een 
project dat in het voorafgaande jaar 
gerealiseerd is en waarbij het pas-
sief bouwen concept is toegepast. In 
totaal waren er dit jaar 11 nomina-
ties, verdeeld over drie categorieën: 
Nieuwbouw, Renovatie en Overige 
gebouwen. De Stichting PassiefBou-
wen.nl is in het leven geroepen om 
de toepassing van passief bouwen in 
Nederland te stimuleren.
 
Passief bouwen
Het passief bouwen concept is bij de 
Brede Bossche School Nieuw Zuid 
door een bijzonder goede isolatie 
van de muren, dak en de fundering, 
zodat er geen energie verloren gaat. 
Een goed gebruik van de warmte 

van de zon zorgt er ook voor dat 
er nauwelijks energie nodig is voor 
verwarming. Daarnaast wordt ook 
gebruik gemaakt van ‘passieve’ 
warmtebronnen, zoals de natuurlijke 
lichaamswarmte en de verlichting. 
Met deze toepassingen verwarmt 
het gebouw zichzelf en blijft het in 
de zomer koel.
 
Frisse school 
Door de toepassing van het Frisse 
Scholen concept heeft het kindcen-
trum een gezond binnenklimaat. Dit 
heeft een positief effect op de ge-
zondheid en het ziekteverzuim. Een 
gezond binnenklimaat zorgt ervoor 
dat kinderen aan het einde van de 
dag niet suf zijn door een te hoog 
CO2-gehalte. Per klaslokaal regelt 
het klimaatsysteem de ventilatie, 
meet de temperaturen en de CO2-
concentratie en stuurt dit, waar no-
dig, bij. Met het eindresultaat dat 
het kindcentrum een zeer aange-
naam binnenklimaat heeft en een 
laag energieverbruik.

Brede Bossche School Nieuw Zuid
De Brede Bossche School Zuid is een 
brede school in de nieuwbouwwijk 
Meerendonk, op de grens met de 
Gestelse Buurt in ’s-Hertogenbosch. 
Deze brede school is inmiddels een 
bruisend hart van de wijk. Het ge-
bouw biedt onderdak aan het kind-
centrum de Vlindertuin, met daarin 
een basisschool, kinderopvang, bui-
tenschoolse opvang en een peuter-
arrangement. Ook heeft de Brede 
Bossche School Nieuw Zuid een 
buurthuisfunctie met diverse acti-
viteiten voor en door bewoners en 
biedt het onderdak aan het Wijk-
plein Nieuw Zuid, de SchoolBieb, het 
Computerhuis, het Wijktheater en 
een sportzaal.

Maand van de Gebitscontrole
Gratis gebitscontroles bij Dierenartsen-
praktijk Schijndel - Sint-oedenrode

Honden en katten heb-
ben veel vaker gebits-
problemen dan gedacht 
wordt. Wist u bijvoor-
beeld dat twee van 
de drie katten ouder 
dan drie jaar last heb-
ben van hun gebit? Bij 

honden gaat dit zelfs om vier van de 
vijf honden! De vaccinatie is een goed 
controlemoment. Tijdens de vaccinatie 
wordt uw huisdier altijd helemaal na-
gekeken.

Zo heeft uw huisdier jaarlijks een ge-
zondheidscheck en kunnen we veel 
problemen voorkomen, waaronder ook 
gebitsproblemen. Verwaarloosde ge-
bitsproblemen kunnen ernstige gevol-
gen hebben voor de gezondheid van 
uw huisdier, variërend van een slechte 
adem tot verlies van tanden en kiezen, 
ontstekingen in de bek en zelfs ontste-
kingen in belangrijke organen.

Regelmatige gebitsverzorging is no-
dig om bovengenoemde problemen 
te voorkomen. Om het belang van 
gebitsverzorging bij uw huisdier onder 
de aandacht te brengen wordt in fe-
bruari voor de negende keer landelijk 
de Maand van de Gebitscontrole ge-
organiseerd. In februari bent u daarom 
van harte welkom om een afspraak te 
maken bij Dierenartsenpraktijk Sint-
Oedenrode op de Kortestraat 1 te Sint-
Oedenrode en bij Dierenartsenpraktijk 
Schijndel aan de Bunderstraat 22 te 
Schijndel voor een gratis gebitscontrole 
van uw dier. Tijdens deze gebitscontrole 
op de praktijk zal de dierenarts of –assis-
tent aangeven of uw hond, kat, konijn 
of cavia een behandeling nodig heeft, 
bijvoorbeeld voor het verwijderen van 
tandsteen. Op de eventuele behande-

lingen krijgt u 15% korting, net als op 
alle gebitsreinigende producten en spe-
ciale voeding voor het gebit. Ook is in 
de praktijk informatie aanwezig hoe het 
gebit van uw huisdier schoongehouden 
moet worden.

De praktijk aan de Kortestraat 1 in Sint-
Oedenrode is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 8.00-18.00 uur. Om een 
afspraak te maken voor een gratis ge-
bitscontrole kunt u bellen met telefoon-
nummer 0413-472650.

Dierenartsenpraktijk Schijndel aan de 
Bunderstraat 22 in Schijndel is van 
maandag t/m vrijdag geopend van 
8.00-18.00 uur, maar is gesloten tus-
sen 12.30 en 13.30 uur. De praktijk is 
telefonisch bereikbaar op nummer 073-
5493566.

advertorial

www.dapstoedenrode.nl

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

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 

hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.
Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-

Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras

Bij AH van Hamond BV kleedt u zich 

volledig aan voor carnaval 2014!

De grootste collectie carnavalskleding, carnavalsaccessoires en feestartikelen van de regio!
Ook voor groepen, verenigingen en horeca het juiste adres.

Ook verschillende aanbiedingen, kleding al verkrijgbaar vanaf 5,00!

Elke zondag geopend van 11:00uur tot 17:00uur 
   
        Bezoek ook eens onze webshop

Openingstijden;
Maandag 13:00 tot 18:00

Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00uur
Vrijdag 09:00 tot 20:00uur

Laatste 3 weken voor carnaval extra koopavond ook op woensdag en donderdag tot 20:00uur.

Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 
hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.

Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-
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Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras
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Triplet Marco/Joris/Igor 
niet te stoppen

jeu de boules

In de NJBB Winteravondcompetitie won het 
triplet Marco v Wanrooij/Joris v Liempd/Igor 
vd Loo met team 2 wederom al haar partijen 
in de thuiswedstrijd tegen PV Tilburg 2. 

Ook het triplet Kees Luijten/Jan vd Schoot/
Henk Smulders presteerde dit. De wedstrijd 
werd mede hierdoor met 7-2 beslist. Team 2 
komt hiermee in de hoofdklasse nog steviger 
aan de leiding (+22) omdat directe concur-
rent PV Tilburg 1 (+18) slechts 1 punt wist te 
scoren in haar wedstrijd tegen JBC Dongen 1. 
Team 1 verging het slechter in haar thuiswed-
strijd tegen VOP Udenhout 1. Het triplet Huub 
v Abeelen/Harrie v Breugel/Anny Stobbe won 
weliswaar al haar partijen, maar helaas bleef 

het daarbij. Door deze 3-6 neder-
laag bungelt team 1 nu onderaan 
de ranglijst in de hoofdklasse en 
met 5 punten achterstand op het 
voorlaatste team heeft zij moge-
lijke degradatie naar de 1e klasse 
niet zelf meer in de hand. In de 1e 
klasse speelde team 3 een uitwed-
strijd tegen PV Tilburg 4. Bij winst 
hield zij aansluiting met het klasse-
ment, maar zij verloor helaas deze 
wedstrijd met 3-6 waardoor ook 
dit team onderaan bungelt met 4 
punten achterstand.  Team 4 en 5 
speelden thuis een onderlinge wed-
strijd. Mede door 3 partijen winst 
van het triplet Bert Goorts/Anja in 
t Zandt/Martien Habraken won 
team 4 deze ontmoeting met 5-4. 
Team 5 (+14) en 4 (+12) bezetten 
hiermee de 3e resp. 4e plaats in het 
klassement van de 1e klasse. 

Vrijdagavond vond er een uitwisseling plaats 
met De Klutsers uit Nijnsel. In een sportief en 
gezellig treffen werd om de eer van de over-
winning gestreden. Beide verenigingen zijn 
goed aan elkaar gewaagd, maar de eindover-
winning ging uiteindelijk naar C&M speler 
Toon Vervoort (3+33), direct gevolgd door 
Betsie van Heesch (3+31) van De Klutsers. Op 
plaats 3 en 4 eindigden Wim vd Rijdt en Joke 
van Gemert, beiden 3+27. Met eveneens 3 
overwinningen volgden Koen vd Linden (+20), 
Martin Gerritsen (+17) en Stien v t Hof (+11). 
De overigen bleven steken op 2 of minder 
winstpartijen. 
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 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

nijnsel dames 4 is klaar 
voor de start

voetbal

Geen enkele voetbalclub in de regio doet het 
VV Nijnsel / TVE Reclame na; vier senioren 
damesteams. Sinds deze week is het offici-
eel. Meer dan twintig dames gaan samen een 
voetbalavontuur aan. Maar het team is nog 
niet compleet. De huidige selectie is op zoek 
naar meer versterkingen. 

Hoofdtrainer Frank van Rooij heeft het er maar 
druk mee komende tijd. Hij moet de dames niet 
alleen in het gareel proberen te houden, hij zal 
aan de bak moeten om ze het spelletje bij te 
brengen. Het merendeel trapte namelijk amper 
ooit tegen een bal. Het is de bedoeling dat Da-
mes 4 eerst een tijdje gaat trainen, alvorens de 
ploeg op zaterdagmiddag wedstrijden af gaat 
werken. Op zaterdag 8 februari staat de aller-
eerste training gepland. 
Het idee kwam tot stand in De Beckart tijdens 
het jaarlijkse Sinterklaasfeest van Nijnsel. Ver-
schillende moeders troffen er elkaar voor de 
tweede keer dat weekend. Een dag eerder bor-
relden ze al gezellig na tijdens de Pietenmid-
dag in de kantine van de plaatselijke voetbal-
club. Waarom niet zelf een team opstarten? 

Die vraag was nog niet gesteld of een bierviltje 
werd met gemak vol gekalkt met namen. Uit-
eindelijk haakten er een paar af, maar er bleef 
nog steeds een fanatieke club over. De e-mails 
gingen rond, de ideeën werden alsmaar talrij-
ker. Het beste idee om moeders te enthousi-
asmeren is de kinderopvang die op zaterdag-
middag in de kantine gerealiseerd zal worden. 
Zo kunnen de koters gewoon mee naar het 
voetballen. Moeder op het veld, de kleine in 
de kantine bij de oppas. Dat is nog eens een 
technische staf.
Tijdens de playbackshow begin januari doken 
de vrouwen voor het eerst de openbaarheid in 
met hun hit ‘Klaar voor de start’.  Nu zijn ze 
echt klaar voor de start. De voetbalschoenen 
zijn gekocht, een trainingsoutfit hangt pro-
minent in de kast. Volgende week laat Frank 
van Rooij zijn dames voor het eerst los op het 
trainingsveld. Zelf hopen ze dat er veel mensen 
komen kijken, maar nog meer hopen ze dat er 
aanmeldingen bijkomen. Heb je zin om op za-
terdagmiddag een balletje te trappen op een 
gezellige, maar soms ook serieuze wijze? Meld 
je dan aan via dames4vvnijnsel@gmail.com. 

Schutter Concordia indoorkampioen 
van nederland
Jan van Tongeren uit Demen, lid van Hand-
boogvereniging Concordia Boskant is afgelo-
pen zaterdag in Zoetermeer Nederlands kam-
pioen indoor cadetten geworden.

Jan ging als tweede geplaatst naar de knock-
out rondes met 290 punten. Na vorige week 
tweede te zijn geworden in Amsterdam bij 
de senioren was Jan er op gebrand om in zijn 

eigen leeftijdsklasse de titel te pakken. De 
kwartfinale en de halve finale waren pittige 
en spannende wedstrijden waarin Jan het niet 
voor niets kreeg. In de finale moest hij aantre-
den tegen Piet van den Berg van Ontspanning 
en deze wedstrijd wist Jan winnend af te slui-
ten. Dus ook op dit NK was weer veel Rooise 
invloed, mooi voor de Rooise handboogsport.

handboogschieten
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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 Rooi 1 ijzersterk 
tegen SVSH-KSV 1

KV Rooi begon onwijs sterk deze be-
langrijke wedstrijd. Door goede aan-
vallen op te zetten, werden er straf-
worpen gecreëerd. 

Deze wist Ellen Hulsen allebei koud-
bloedig af te ronden. Direct daarna was 
het Sanne Hulsen die van een afstandje 
de korf wist te raken en binnen 10 mi-
nuten stond het 3-0 aan de kant van 
KV Rooi. SVSH-KSV was nog niet uit-
gespeeld en dat lieten ze merken met 
een 3-1. Door het hoge baltempo van 
KV Rooi, kwam er kans, na kans. Ra-
chel Heijmans wist daarom haar door-
loopbal bovenhands keurig in de korf 
te gooien en bracht daarmee de stand 

op 4-1. Hier werd snel op gereageerd 
door de tegenstander van KV Rooi en 
zij brachten daarmee de stand maar 
liefst op 4-3. Daarna werd er door Mar-
lou Schoenmakers en Sanne Hulsen 
een prachtige aanval opgezet. Hieruit 
kwam een vrije worp die door Sanne 
Hulsen werd afgerond, 5-3. In de laat-
ste minuut voor rust was het weer Ellen 
Hulsen die voor KV Rooi de bal in het 
mandje wist te leggen en daarmee de 
ruststand op 6-3 zette. 
Na rust begon Rooi weer ijzersterk aan 
de wedstrijd en wist Rachel Heijmans 
van afstand de scoren. Door deze 
stand: 7-3, wist KV Rooi de wedstrijd 
naar zich toe ze zetten. Daarna was het 

Marlou Schoenmakers die haar onmo-
gelijke doorloopbal prachtig wist af te 
ronden. SVSH-KSV knokte door en zet-
ten de 8-4 op het scorebord. Voor KV 
Rooi was daar Dorenda van Liempd die 
haar vrije kansje wist te scoren, 9-4. Het 
laatste woord was aan SVSH-KSV, die 
in de laatste 3 minuten hun strafworp 
wist te benutten. Hiermee brachten zij 
de eindstand van het ijzersterke team 
KV Rooi op 9-5. KV Rooi 1 bedankt 
het overvolle publiek en uiteraard haar 
de reservespeelsters, Sanne Kuijpers, 
Dirkje van Heesch en Sanne Witlox. 
Volgende week zondag speelt KV Rooi 
1 uit tegen Jes om 12.55u, kom dat 
zien!

Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 

*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Laminaat 
Extra lange en brede landhuisdelen
220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,
one click to go systeem,  leverbaar in 6 kleuren, 
voor intensief woongebruik, van 34,95

€ 18,95
 m2

PVC 
Easy click systeem
op MDF-drager, eenvoudig zelf te leggen, 
in 6 kleuren, van 37,95

€ 24,95
 m2

 oP=oP GoEDkooPstE Van nEDErLanD!        uit VoorraaD LEVErbaar

totaaL VErniEuwDE 
showrooM

Lamel parket 
Extra rustiek eiken landhuisdelen
19 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief eiken 
toplaag, in wit of naturel geolied

€ 29,95
 m2

KV nijnsel 1 verliest van koploper
Na de overwinning van vorige week 
kon Nijnsel met deze wedstrijd de kop-
positie overnemen. Het laatste duel te-
gen De Kangeroe uit Veghel werd nipt 
gewonnen, waardoor Nijnsel wist dat 
het spannend zou gaan worden. 
Vol spanning begon Nijnsel de wed-

strijd; het zou immers de rest van de 
competitie kunnen bepalen. Een dui-
delijk spelletje was getraind, maar nu 
moest het uitgevoerd worden. Na 
twee minuten scoorde Myrna Foolen 
het eerste doelpunt van de wedstrijd, 
wat een goed begin zou moeten zijn. 

Helaas liet de Kangeroe het hier niet bij 
zitten en begon een sterk tegenspel. 
Er werd snel en scherp gespeeld en 
schoten werden goed afgemaakt, wat 
de ruststand bracht op 6-1. De dames 
van Nijnsel waren niet fel genoeg en 
leken het gat van de korf niet te kun-

nen vinden. 
Na de rust begon Nijnsel een stuk fana-
tieke aan de tweede helft en Astrid van 
de Laar bezegelde een mooie aanval 
met een doelpunt door een afstand-
schot. Een aantal keren wist Nijnsel nog 
te scoren, maar De Kangeroe bleef te 

sterk voor ze. Daar waar Nijnsel de 
paal miste, vlogen de ballen er aan de 
andere kant moeiteloos in. Dit resul-
teerde in een eindstand 12-5. Doel-
punten: Myrna Foolen, Astrid vd Laar, 
Nicole de Koning, Sandra Verhagen en 
Dimphy Goverde. 

odisco 1 pakt punten 
van titelkandidaat
Na een bewogen week, waarin in goed over-
leg de samenwerking tussen Odisco en de 
trainer werd beëindigd, stond voor Odisco 
1 een zware wedstrijd op het programma te-
gen de nummer 2. 

Afgelopen zondag kwam Flash 1 op bezoek. 
In de vorige wedstrijd tegen deze ploeg 
speelde Odisco goed, maar toen was Flash de 
betere ploeg die terecht de winst behaalde. 
De dames van Odisco waren er deze keer op 
gebrand om aan Flash en het publiek te laten 
zien wat ze kunnen. Dat was ook de opdracht 
die ze van de interim-trainer meekregen: 
‘goed opgezette aanvallen, vertrouwen heb-
ben in de verdediging en knallen vandaag!’

Flash opende de score met een afstands-
schot, maar Odisco kwam na 10 minuten 
goed op dreef en scoorde drie keer via korte 
kansen van Meike Leenderts en Myrthe van 
Heereveld en een schot van Dena Essens. 
Flash bleef bij door een doorloopbal. Meike 
Leenderts wist met een afstandsschot de 
thuisploeg vlak voor rust op 4-2 te zetten.

In de rust werd de dames uit Olland verteld 
dat ze het goed deden, maar dat ze nog meer 
hun eigen spel en vooral in hun eigen tempo 
moesten spelen en niet mee moesten gaan in 
het fysieke en snelle spel van de tegenstan-
der.

De tweede helft begon met een raak af-
standsschot voor Flash (4-3), maar toen 
kwam Odisco los: Dena Essens gooide een 
vrije worp binnen, Michelle van Heereveld 
en Lisa Wouters legden een doorloopbal in 
de korf en Myrthe van Heereveld maakte een 
korte kans (8-3). Daarmee sloeg de thuis-
ploeg in slechts vijf minuten een groot gat. 
Maar Flash liet zich niet uit het veld slaan en 
scoorde via een schot en een strafworp (8-5). 
Odisco zette door en Lisa Wouters maakte 
een doorloopbal en Myrthe van Heereveld 
rondde een strafworp af (10-5). Flash scoor-
de weer een afstandsschot (10-6). Met nog 
10 minuten op de klok leek de wedstrijd ge-
speeld. Flash haalde echter in die laatste mi-
nuten nog alles uit de kast. De dames van 
Odisco hadden het hier moeilijk mee en gin-
gen mee in het veranderde spel van hun te-
genstander. Dat resulteerde in verdedigende 
fouten waardoor Flash nog een strafworp en 
doorloopbal mocht maken. In de allerlaatste 
seconden scoorde de dames uit Den Dungen 
ook nog een afstandsschot. Eindstand: 10-9. 

Een hele goede wedstrijd van Odisco, dat de 
opdrachten die het mee had gekregen goed 
heeft uitgevoerd. Gelukkig was de voor-
sprong groot genoeg om de mindere laatste 
10 minuten op te vangen. 

Reünie KV nijnsel
Op vrijdag 4 april wordt er door Korf-
balvereniging Nijnsel een reünie ge-
houden vanaf 20.00 uur. Alle leden en 
oud-leden die bekend zijn, zijn al of 
worden nog aangeschreven. Natuur-
lijk is het lastig om iedereen te berei-
ken. Dus ben je lid geweest of ken je 
iemand die lid is geweest? Geef dan je 
naam, adres, email en telefoon door 
aan Betty van de Wijdeven: 
geertwijdeven@hetnet.nl. Foto’s en 
oude krantenknipsels kun je mailen 
naar jvheesch@worldonline.nl Een dag 
later is het groot feest in de kantine.

Gezocht:
Wij als Korfbalvereniging Nijnsel zijn 
op zoek naar een scheidsrechter. KV 
Nijnsel is een gezellige en groeiende 
club met bijna 90 leden. Het eerste 

team is gepromoveerd naar de 2de 
klasse. In de 2e klasse staat elke wed-
strijd onder leiding van een neutrale 
KNKV scheidsrechter. Dit betekent 
dat wij als korfbalvereniging Nijnsel 
ook wedstrijden moeten gaan flui-
ten.  Daarom zijn we op zoek naar een 
scheidsrechter.  Wij zijn op zoek naar 
iemand die ongeveer in totaal 14 keer 
per seizoen zowel in de zaal als buiten 
op het veld namens korfbalvereniging 
Nijnsel deze wedstrijden zou willen 
fluiten. De scheidsrechter cursus wordt 
aangeboden door KV Nijnsel. Met deze 
functie zorg je voor een sportieve bij-
drage. Heb je interesse, neem dan con-
tact op met Selly van Roosmalen per 
email sellyvroosmalen@hotmail.nl  of 
per telefoon  06-53380714 (s ’avonds 
na 18.00 uur)
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Dioscuri: Voorwedstrijden divisie 3turnen

Afgelopen weekend vonden in Val-
kenswaard de voorwedstrijden van 
de 3de divisie plaats. Voor Dioscuri 
namen 3 turnsters deel aan deze 
wedstrijden.

Eline Mathôt en Sterre van den Brand 
turnden in de ochtendwedstrijd in de 
categorie Jeugd 2. Ze startten hun 
wedstrijd op balk. Helaas was de pi-

rouette bij beiden dit keer een strui-
kelblok. Op vloer turnden beiden 
hun nieuwe oefeningen op muziek, 
wat leidde tot mooie scores van 10.8 
en 10.85 pt. Beide dametjes spron-
gen hierna prima overslagen over de 
pegasus. Op brug werd de wedstrijd 
door het turnen van mooie kippen 
prima afgesloten. Sterre behaalde 
hier met 11.3 zelfs de 4de score van 

de wedstrijd. In het eindklassement 
werd Sterre knap 12de en behaalde 
Eline een keurige 23ste plaats. Sterre 
plaatst zich hiermee voor de A finale 
en Eline gaat in actie komen in de B 
finale.
In de middag kwam Jade van Vechel 
in actie in de categorie junior. Jade 
startte haar wedstrijd netjes op haar 
favoriete onderdeel brug, 10.5 pt. 
Hierna stond voor Jade het zenuw-
toestel, de balk, te wachten. Jade liet 
een knappe overtuigende oefening 
zien, wat haar een score opleverde 
van maarliefst 11.15 pt, de 5de score 
van de dag op dit toestel. Ook op 
vloer turnde Jade prima, maar he-
laas was de sprong haar dit keer niet 
gunstig gezind. Een ongeldige 2de 
sprong zorgde voor een keldering 
in het eindklassement. Helaas klas-
seerde ze zich nu net niet voor de A 
finale,maar is hiervoor eerste reserve. 
Aankomende zaterdagochtend 
(9.30 uur) turnen de Jongtalent 
meisjes hun eerste wedstrijd tegen 
de meisjes van De Meer uit Boxmeer 
en Educa uit Veghel. Iedereen is van 
harte welkom om hierna te komen 
kijken in Sporthal de Streepen.

paardensport

'Way of life' laat alle balken liggen
Anne Margraaff heeft in Asten gis-
teren laten zien dat springen met 
een hele grote E pony eigenlijk 
helemaal niet moeilijk is. Na het 
eerste parcours foutloos te hebben 
afgelegd was het de barrage die de 
beslissing moest geven.

Een fraaie foutloze rit en voldoende 
punten waren goed voor een ver-
diende tweede plaats in de EB klas-

se. Als dat een voorbode is voor de 
komende wedstrijd die De Vresselse 
Ruiters organiseert in de accommo-
datie van de Pijnhorst, zal Anne sa-
men met haar collega ruiters zorgen 
voor veel spektakel en een spannen-
de wedstrijd. 
De aanvangstijd van de eerste ru-
briek van de allerkleinste ruiters en 
pony's is om 10.00 uur en de entree 
is gratis.

ontspanning scoort op nK cadettenhandboogschieten

Op zondag werd in Zoetermeer het 
Nederlandse kampioenschap indoor 
voor cadetten geschoten. Namens 
Ontspanning schoten Piet van den 
Berg en Dione Mesu daar mee.

Na een kwalificatieronde van 30 
pijlen ging Piet als vierde geplaatst 
naar de finales. Hij stond sterk te 
schieten en wist met 6-0 en 7-1 door 
te stomen naar de gouden finale. 
Daar trof hij Jan van Tongeren van 
Concordia. Piet liet iedere ronde wat 
liggen en hij verloor de finale met 
0-6. Hij won dus zilver bij de jongens 
cadetten recurve.
Dione ging als derde geplaatst naar 
de finales bij de meisjes. Zij won de 
kwartfinale met 6-0. De halve finale 
was bijzonder spannend. Na vijf set-
jes stond het 5-5, dus een shoot-off 
was nodig om de winnaar te bepa-
len. Dione schoot minder dicht bij 
het midden dan haar tegenstander, 
dus zij verloor de halve finale. In de 
bronzen finale bleef ze sterk schie-
ten en met 6-2 won zij de bronzen 
medaille bij de meisjes cadetten re-
curve.
Sjef van den Berg schoot dit week-

end een wereldbeker wedstrijd in 
Telford (Engeland). Met een score 
van 593 punten ging hij als tweede 
geplaatst naar de finales. Sjef schoot 
een sterk toernooi en met 7-3, 7-3 
en 6-2 drong hij door naar de halve 
finale. Hier verloor hij helaas van 
de sterke Fransman Valladont. In 
de bronzen finale trof hij de Duitser 
Rohrberg. Sjef begon de wedstrijd 
sterk te schieten. In het begin ging 
het gelijk op, maar in de derde ronde 
wist Sjef het verschil te maken en hij 
won uiteindelijk met 6-2. Een ver-
diende bronzen medaille voor Sjef.
Dinsdagmiddag vond bij de Roze-
laer een wedstrijd uit de competitie 
plaats. Dag winnaar was Antoon 
Vervoort met 226 punten. Verdere 
uitslag : Jan van Erp 210, Jan van 
Bergen 206, Leo van Breugel 182, 
Wim Boonstoppel 179, Antoon 
Hermes 179, Albert van Ofwegen 
160 en Jan Lathouwers 142. 
Dinsdagavond schoot het team 
thuis de derde competitiewedstrijd. 
De scores waren: Piet van den Berg 
240 (PR), Mart Verhoeven 210, 
Mark Kuys 209, John van Mulukom 
194, Toon Hermes 137, Albert van 

Ofwegen 101 en Jos van den Berg 
116. Met deze scores wist het team 
de derde wedstrijd in hun klasse te 
winnen.
Op vrijdagavond is een wedstrijd uit 
de voorjaarscompetitie geschoten, 
nl. “het dichtst bij het gemiddelde”. 
De winnaar was Jan van Erp. Met 
187 schoot hij 3 punten van zijn ge-
middelde af. De overige uitslagen: 
Mart Verhoeven 212 (+4), Michael 
Moonen 122 (+5), Antoon Vervoort 
198 (-9), John van Mulukom 215 
(+15), Frans van de Braak 210 (+18), 
Wim Boonstoppel 140 (-18), Jos van 
de Veer 173 (-18), Mark Kuys 208 
(+21) en Toon Hermes 178 (+36).
De jeugd van Ontspanning schoot 
op vrijdagavond de derde competi-
tiewedstrijd in Best. Omdat we daar 
binnen-buiten schieten, kreeg ieder-
een een lekkere kop warme choco-
lademelk. De uitslagen waren: Piet 
van den Berg 238, Tim Hulsen 148 
(PR), Martijn de Kok 204, Bram Kuys 
118, Ray Matuszewski 138, Dione 
Mesu 216, Floris Mesu 207, Thomas 
Mesu 148, Simon Roumen 139 (PR) 
en Simon Boersbroek 192. 

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. De 
leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtraining 
is op woensdagavond.

Amber v.d. Meulen (zilver), Lonneke Steenbakkers (goud) 
en Dione Mesu (brons)

Piet van den Berg (zilver), Jan van 
Tongeren (goud) en Niels van de 
Berkmortel (brons)

Prijzen voor Suzan van Gastel in 
De Mortel
Afgelopen zondag kwam Suzan 
van Gastel aan de start in De Mor-
tel. In de klasse L behaalde ze met 
haar paard Blikvanger  een mooie 

4e plaats en met Dr. Dre won ze een 
10e prijs. Met Ao's Chuck startte ze 
in de klasse M en mocht ze een 3e 
prijs mee naar huis nemen.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

Rooise Biljart Competitie
In ronde 16 waren er goede scores 
voor St.Joris (89), Boskant (83)en Krijt 
op Tijd 81 punten. 

Korte partijen: Marjolein van Gerwen 
(Wellie Winne Welles) 20 car. in 5 beur-
ten waarbij een serie van 11 (moy. 4,0), 
Jos van Doremalen (St. Joris) 30 car. 
in 6 beurten waarbij een serie van 22 
(moy. 5,0), Antoon Leijten (Kofferen) 
20 car. in 10 beurten (moy. 2,0), Hans 
van Dinten (B.C. Eerschot) 22 car. in 
11 beurten (moy. 2,0), Toon Kapteijns 
(Jachtrust) 20 car. in 12 beurten (moy. 
1,66), Nick Derks (Oud Rooi) 32 car. in 
13 beurten (moy. 2,46), Peter Bok (’t 
Pumpke) 24 car. in 13 beurten (moy. 
1,84), Henk van Rooij (Wellie Winne 
Welles) 30 car. in 13 beurten (moy. 
1,53), Willy Smetsers (B.C. Eerschot)70 
car. in 14 beurten (moy. 5,0), Pieter 
Veyfeyken (Krijt op Tijd) 28 car. in 14 
beurten.

Uitslagen: Kofferen – B.C. Eerschot 
63-77, Boskant – Dorpsherberg 83-49, 
D’n Toel – Krijt op Tijd 59-81, Beurs – 
St.Joris 48-89, ’t Pumpke – Jachtrust 
62-78, Gin Keus – Wapen van Eerschot 
66-74, Wellie Winne Welles – Oud 
Rooi 72-68.
Stand: 1 Oud Rooi 1241, 2 Gin Keus 
1237, 3 Wellie Winne Welles 1176, 
4 D’n Toel 1175, 5 Kofferen 1171, 6 
Boskant 1167, 7 Wapen van Eerschot 
1161, 8 Jachtrust 1144, 9 St.Joris 1136, 
10 Beurs 1095, 11 Krijt op Tijd 1043, 
12 B.C. Eerschot 1008, 13 ’t Pumpke 
1001, 14 Dorpsherberg 871.
Programma ma. 27 jan: B.C. Eerschot 
– Boskant
Di. 28 jan: Oud Rooi – Krijt op Tijd en 
Dorpsherberg – D’n Toel
Do. 30 jan.: Gin Keus – ’t Pumpke, 
Jachtrust – St.Joris, Wapen van Eer-
schot – Kofferen en Beurs – Wellie 
Winne Welles 

biljarten
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 26 JANUARI

T/M ZATERDAG 1 FEBRUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN
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WINTERSPORT 
TIP!

EUROPESE 
TOPKWALITEIT!

8-PACK

4 PAAR5 STUKS

HEREN
SPORT T-SHIRT

2.99

STOFZUIGER
ZUIGMOND
universeel

1.99

FLOWER
WASKNIJPERS
soft grip, 20 stuks

1.09

SKI
PULLI
microfleece
comfortabel 
en zacht
maten S-XXL

3.49

OUTDOOR
IMITATIECAMERA
aluminium behuizing
nauwelijks van echt 
te onderscheiden
voor een 
afschrikkend effect

3.79

MOLTON
KUSSENSLOPEN
katoen/poly.
60x70 cm, 2 stuks

2.79

90x200 cm 3.79
90x220 cm 3.99
140x200 cm 4.99
180x200 cm 5.99
180x220 cm 6.49

ACTION
CAMERA
720p HD recording
incl. waterdichte 
en schokbestendige
behuizing en diverse 
accessoires voor 
montage

DAMES
SPORTTOP
diverse kleuren
dry cool
zeer comfortabel
maten S-XXL

DESIGNER
SCHETSBLOK
extra groot formaat
incl. 
sjablonen

DECO
PLANT IN POT
met wikkel en strik
groene plant of viool
ca. 20 cm

HEREN
BOXERSHORT
Lotto
diverse kleuren
maten S-XL

MICROVEZEL
STOFZUIGERZAKKEN
geschikt voor alle 
bekende merken!

GEUR
THEELICHTEN
Fragrance Collection
keuze uit 4 heerlijke geuren
24 stuks

SCHWARZKOPF 
HAARKLEURING
diverse kleuren
palette mousse color

DAMES/HEREN
SPORTBROEK
diverse kleuren
maten S-XXL

GIMI
DROOGREK
18 meter drooglengte
metaal

XXL
SPEELBOEK
keuze uit diverse 
leuke thema’s
incl. 350 stickers

NATURE
MEZENBOLLEN
8x90 gram

IMITATIE
360° CAMERA
voor een afschrikkend effect
uitgerust met een 
knipperend LED-lampje

THERMO
SKISOKKEN
diverse kleuren
maten 35-48

MOLTON
HOESLAKEN
katoen/poly.
stretch wit

vanaf:

PINDAKAAS
VOOR VOGELS
pot 340 gram

DAMES
THERMOSHIRT
diverse kleuren
maten XS-L

29.95

1.69

1.59

2.49

0.99

1.99

1.79

4.99

1.29

2.49

0.75

2.29

5.99

1.39

1.99

2.99

3.79Elders
2.99
3.99

Elders
2.99
3.49

Elders
1.49
1.79

Elders
3.99
4.49

Elders
4.99
7.95

Elders
7.99
9.49

Elders
5.99
7.99

Elders
59.95
79.95

Elders
1.29
1.49

Elders
1.99
2.29

Elders
3.99
7.95

Elders
5.99
7.95

Elders
9.95
12.95

Elders
7.99
8.99
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Moment voor jezelf?
Lekker bruin worden alvast vóór het voorjaar... dan zijn de zonnebanken in zwembad de 
Neul een oplossing. De zonnebanken zijn voor zowel zwembad bezoekers als overige 
bezoekers te gebruiken. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zonnen ook gezond is, mits 
verantwoord gebruikt. De zonnebank is goed voor een betere doorbloeding van spieren 
en gewrichten en voor je huid, werkt als wapen tegen een (opkomende) winterdepres-
sie of gewoon om je even te ontspannen. Zonlicht heeft (in gezonde doses) een positief 
effect op je gezondheid en je gemoed.

De minimale leeftijd, om gebruik te mogen maken van de zonnebanken is 18 jaar!

Kosten zonnebank 
De kosten voor het gebruik van de zonnebank
1 muntje (= 4 minuten) €   1,85
12x zonnekaart   € 18,50 
25x zonnekaart  € 37,00

Openingstijden/Afspraken
U kunt 7 dagen per week bij ons terecht.  Om een afspraak te maken kunt u 
bellen naar 0413-477409 of mailen naar de neulzonnebanken@sint-oedenrode.nl

Baby- en peuterzwemmen

Spetterlessen in De Neul. Wat is er leuker dan samen met je baby, peuter of 
kleuter in het water te spetteren? Voorop staat watergewenning en 
zelfredzaamheid. Ook zingen, spelen met water en het sociale contact zijn 
belangrijke elementen. Tijdens de lessen raakt het kind op een speelse 
manier vertrouwd met water.

Voor wie
Voor kindereren tussen 4 maanden en 4 jaar is het baby- en peuterzwemmen 
de perfecte mogelijkheid om te wennen aan het water. Ouders  maar ook opa 
of oma beleven een gezellige, leerzame activiteit met hun (klein) kind. Tegelij-
kertijd is het een heel sociale activiteit omdat er gespetterd en gezongen wordt 
in het water. Na afloop van de les kun je in de hal van het zwembad een kopje 
koffie of thee drinken. Ook is er voldoende ruimte om je kind een flesje of fruit-
hapje of iets dergelijks te geven.
Aankleedkussens, boxen en luieremmers zijn aanwezig.
Zelf een zwemluier meebrengen (verplicht, te koop bij de drogist) en een bad-
cape of omslagdoek.

Aanmelden                                                                                                                                             
Inschrijven, waarvoor wij € 13,25 vragen, kan aan de balie van het zwembad 
tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. 
Schrijf je vóór 7 februari in, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zonnebanken 

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

    • Begeleidend zwemmen 
       en  watergymnastiek 
       voor ouderen
    • Recreatief zwemmen
    • Verenigingszwemmen
    • Discozwemmen
    • Zonnebanken

voetbal Boskant C2 in het nieuw

Timmer – en klusbedrijf Mari Sche-
pens heeft afgelopen zaterdag Bos-
kant C2 in het nieuw gestoken. Zo 
kunnen ze de voorjaarscompetitie in 
hagelnieuwe tenues beginnen.  Als 
u de gezichten van dit voetbalteam 
goed bekijkt, dan komen ze u wel-
licht bekend voor. De afgelopen we-
ken heeft Boskant C2 namelijk regel-

matig  het nieuws gehaald. Dit komt, 
omdat deze jongens en meiden voor 
hun teamgenoot Jimmy Vorsten-
bosch en het Radboudziekenhuis op 
de bres zijn geklommen. Het doel 
van hun actie was om een spelcom-
puter voor de dialyseafdeling van dit 
ziekenhuis te regelen, maar uitein-
delijk resulteerden hun inspanningen 

in meerdere spelcomputers, games, 
een televisie en 3 tablets. Met recht 
een fantastisch resultaat..! Voor dit 
voetbalteam van v.v. Boskant kan 
het jaar bijna niet meer mooier wor-
den,  hoewel…. een kampioenschap 
zou natuurlijk een mooie bekroning 
van dit topjaar zijn.

Boskant 1 verslaat Herpinia 1 met ruime cijfers
In de voorbereiding naar de herstart 
van de competitie oefende Boskant 
1 thuis tegen 3e klasser Herpinia 
1. Voor rust was de wedstrijd rede-
lijk in evenwicht, in ieder geval qua 
doelpunten: 1-1. Na rust was Bos-
kant 1 veel sterker en wist de ploeg 
nog 4 keer het net van de tegenstan-

der te vinden. Eindstand derhalve: 
5-1. Boskant 2 oefende twee keer, 
één keer tegen SBC 2 (4-1 verlies) 
en één keer tegen SBC 3 (3-1 winst). 

Voor de lagere teams is de periode 
van oefenen weer voorbij en staat er 
volgend weekend een competitie-

programma gepland. Boskant 1 en 2 
starten een weekje later.
Ook onze jeugdteams hebben af-
gelopen weekend geoefend. Een 
laatste oefenmogelijkheid, want 
aanstaande zaterdag staat voor hen 
de eerste ronde in de voorjaarscom-
petitie op het programma. 

Boskant C2 maakt kinderafdeling nierdialyse 
Radboud blij

Eindelijk was het dan zover: vrijdag 
24 januari ging een delegatie van het 
C2 team van VV Boskant met een 
beschikbaar gestelde Rima-taxibus 
naar Nijmegen, naar het Radboud. 
Daar bood het de kinderen van de 
nierdialyse een groot gamepakket 
aan. De actie is begonnen om team-
genoot Jimmy te steunen. 

Alle kinderen van het team, trainers 
en enkele ouders mochten bij wijze 
van uitzondering, allen naar de kin-
derafdeling nierdialyse waar hun 
teamgenoot Jimmy Vorstenbosch 
zijn  dialyse drie keer per week on-
dergaat.  Niet voor zomaar een be-
zoekje, maar om de actie die het 
team in december startte, nu tast-
baar te maken.

De actie was opgezet omdat team-
genoot Jimmy al geruime tijd af-
hankelijk is van de nierdialyse. De 

jongens en meiden wilden graag iets 
voor hem betekenen. Op de afde-
ling waar Jimmy ligt waren weinig 
mogelijkheden tot ontspanning. 
Aanleiding voor het team om een 
flink bedrag bij elkaar te halen om 
een spelcomputer aan te schaffen. 
Ook de bewustwording van het feit 
dat gezondheid niet vanzelfspre-
kend is, is erg belangrijk en is goed 
door de kinderen verwoord  en on-
der de aandacht gebracht.

Tijdens het jaarlijks terugkerende 
Boskant's got talent van VV Bos-
kant (die de actie volledig onder-
steunde) zijn de kinderen "met de 
pet" rondgegaan en is er gul gege-
ven voor de actie. Dat heeft gere-
sulteerd in een fantastisch bedrag.  
Maar liefst €2323,57 is er uiteinde-
lijk opgehaald. De kinderen hebben 
het volgende aan de afdeling kun-
nen schenken: een nieuwe x-box + 

controllers en drie tweedehandse 
x-boxen + controllers, een t.v., drie 
grote tablets met hoezen, gamekar 
(met alle kabels en toebehoren), 
diverse  x-box spelletjes (zoals o.a. 
FIFA 2014 en Minecraft) en het 
kaartspel Uno.

Een warm welkom was het in het 
Radboud. Na weken van afwach-
ten hebben Jimmy en de aanwe-
zige nierpatiëntjes de cadeautjes 
met open armen ontvangen. Vanaf 
heden is de afdeling kinderdialyse 
voorzien van voldoende materiaal 
om de tijd wat aangenamer te ma-
ken tijdens het dialyseren.
De actie is een groot succes gewor-
den. Het team van de C2 dankt alle 
mensen die zo gul gegeven heb-
ben en ook de Rooise ondernemers 
die op hun beurt ook nog eens een 
steentje bij hebben gedragen bij de 
aankoop van alle producten.  
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Herpinia 1 5-1
SBC 2-Boskant 2 4-1
SBC 3-Boskant 2 1-3
Heeze 4-Boskant 3 4-2
Boskant VR1-Erp VR2 0-1

Uitslagen jeugd
WEC A2–Boskant A1 1-1
FC Uden C1–Boskant C1 3-3
Boskant C2–Keldonk C1 2-9
WEC E2–Boskant E1 1-7
WEC F3–Boskant F1 0-14

Programma senioren do 30/1:
Festilent 1-Boskant 1 20.00u.
Programma senioren zo 2/2:
EVVC 2-Boskant 2 12.00u. 
Boskant 3-ASV’33 4 12.00u.
Boekel Sport 6-Boskant 4 13.00u. 
ELI 5-Boskant 5 11.15u.
Boskant 6-Rhode 9 10.00u.
DAW 11-Boskant 7 10.00u.
Boskant VR1-HVCH VR3 10.00u.

Programma jeugd za 1/2:
DVG C1G–Boskant C1 a.13:00u. 
v.11:45u.
Boskant C2– Irene C2 a.13:00u.
Boskant D1-WEC D2  a.11:30u.
WEC E1–Boskant E1 a.9:30u. v.8.45u.
Boskant F1–DVG F2 a.10:30u.
Programma jeugd woe 5/2:
Boskant A1–Rhode A2 a.19:30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Avesteyn 1 -  Nijnsel/TVE 1  2-1
VOW/HOBIJ 2 - Nijnsel/TVE 3    2-0
HVCH VR2- Nijnsel/TVE VR2     0-2

Programma senioren zo 2/2:
Someren 2 - Nijnsel TVE 1 11.00u 
Keldonk 2 - Nijnsel/TVE 3    12.00u
Nijnsel/TVE 4 - Blauw Geel 16 12:00u
Ollandia 3 - Nijnsel/TVE 5 11:00u
DVG 8 - Nijnsel/TVE 6 10:00u
Nijnsel/TVE VR1 - SV Venray VR2 12:00u
WEC VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10:00u

Programma jeugd za 1/2:
WEC A1 - Nijnsel/TVE  A1 14:30u
Nijnsel/TVE  B1 - ELI B1 14:45u
Schijndel C3 - Nijnsel/TVE  C1 11.45u
Nijnsel/TVE C2 - Blauw Geel C7 13:00u
ASV’33 D2G - Nijnsel/TVE D1 10:30u
Boekel Sport E4 - Nijnsel/TVE E1 10:30u
Nijnsel/TVE E2G - MULO E10 10:00u
Erp F5 - Nijnsel/TVE  F1 10:30u
Nijnsel/TVE F2 - Mariahout F4G 10:00u
Nijnsel/TVE MD1 - JVC Cuijk MD3 11:30u

Ollandia

Programma senioren do 30/1: 
Mariahout Vr1 – Ollandia Vr1  19.30u
Zondag 2/2: 
Vorstenb. Boys 1 – Ollandia 1   12.00u
Vorstenb. Boys 2 – Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3 - Nijnsel/TVE 5   11.00u
Heeswijk 8 - Ollandia 4   10.00u
Volkel Vr1 - Ollandia Vr1  10.30u

Programma jeugd za 1/2: 
Ollandia A1 - Deurne A3   14.30u

Blauw Geel C8 – Ollandia C1 v:11.45u
Schijndel D5 – Ollandia D1   v:10.45u
Ollandia E1 – Schijndel E5   9.30u
Rhode E6 – Ollandia E2  v:8.30u
Blauw Geel F5 – Ollandia F1  v:9.15u

Rhode

Programma senioren 28/1:
Vv Gestel – Rhode, 20.00u (vr)
Programma senioren 30/1:
Elsendorp 1 – Rhode 2 19:30u (vr)
Programma senioren 2/2:
Rhode 1 – Volkel1 13u(vr)
Rhode 2 – Volkel 2 11u (vr)
Rhode 4 – DVG 4 12u
Blauw Geel 11 –Rhode 5 10u
Rhode 6 – SCMH 3 12u
Avanti 7 – Rhode 7 12u
Rhode 8 – Avanti 6 10u
Boskant 6 – Rhode 9 10u
Rhode VR1 – Mariahout VR1 10u

Programma jeugd za 1/2:
UDI’19 A1-Rhode A1  14:45u
Rhode A2  vrij
Rhode B1-Rood Wit’62 B1  14:30u
Rhode B2-Blauw Geel’38 B3  14:30u
Stiphout  B2-Rhode B3  14:30u
Stiphout   B3-Rhode B4  14:30u
Rhode C1-Mifano C1  13:00u
Rhode C2-DVG C2G  13:00u
Handel C1-Rhode C3G  12:30u
Stiphout C2-Rhode C4  12:45u
Rhode C5-ELI C2  13:00u
RKPVV D1-Rhode D1G  12:00u
Helmondia D3-Rhode D2  11:15u
Rhode D3-Boekel D2G  14:30u
Boekel D3G-Rhode D4  11:45u
Rhode D5-Mariahout D2G  11:30u
Rhode E1-Rood Wit’62 E1  9:15u
Rhode E2-Schijndel E2  9:15u
Rhode E3-DVG E2G  9:15u
Blauw Geel E9-Rhode E4G  9:15u
Blauw Geel E7-Rhode E5  9:15u
Rhode E6-Ollandia E2G  9:15u
Keldonk E1G-Rhode E7  10:30u
Gemert E8-Rhode E8  9:15u
Rhode E9G-Boerdonk E1G  9:15u
Rhode F1-Gemert F1  9:15u
WEC F1-Rhode F2  10:30u
Schijndel F2-Rhode F3  9:00u
Blauw Geel’38 F3-Rhode F4  10:15u
Rhode F5G-Rood Wit’62 F2  10:30u
DVG F3-Rhode F6  9:30u
Rhode F7-Blauw Geel’38 F6  10:30u
Stiphout Vooruit F6-Rhode F8  9:30u
Rhode F9G-Boekel Sport F5  10:30u
Rhode F10-Irene F3  10:30u
Rhode F11-RKVV Keldonk F2  10:30u
ST Estria MA1-Rhode MA1  14:45u
Rhode MC1-SBV MC1  11:30u
Rhode MD1-Schijndel MD2  10:15u
Programma jeugd woe 5/2:
Boskant A1-Rhode A1  19:30u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen:
Huiskens   – Woonwinkel   2-1
Klerkx Hoveniers – 
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 5-4
Raaymakers/d. Kinderen – 
Schildersbedrijf Gebr. Harks 7-4
Krans Hoveniers – 
Gerits/vd Warenburg 7-1
Ma 13/01:

Wetering Boys  - 
www.twinscooking.nl 3-2
Presenteert.com – 
JT Carservice/van Kasteren 8-4

Programma vrij 31/01:
Raaymakers/der Kinderen/
de Beleving 19:30u
Wetering Boys – 
Dorpsherberg/van Driel 20.15u
Royal Queen Seeds – 
HNM-Finance 21.00u
Rewi/van Acht – Afisca  21.45u
Ma 03/02:
Woonwinkel  – van Ouds 21.00u
Presenteert.com –
Amigos /Mark van Dijk 21.45u

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 Rooi

Uitslagen 
KV Rooi1-SVSH/KSV 9-5
KV Rooi MW1-Odisco MW1  7-2
KV Rooi MW2-NeCa MW1  6-5 
KV Rooi A1-Be Quick A1  6-4
KV Rooi A2-De Kangeroe A1  7-11
KV Rooi B1-Stormvogels B1  8-5
KV Rooi C1-De Stormvogels C2  2-2
KV Rooi C2-Spoordonkse Girls C2  4-1
KV Rooi D1-Rosolo D1  0-15
KV Rooi D2-Odisco D1  1-3
KV Rooi E1-EDN’56  3-1
KV Rooi E2-Avanti E1  0-7
KV Rooi F1-Altior F2  9-0

Programma woe 29/1:
KV Rooi MW1-Korloo MW1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW2-DSV MW1  a. 21.00u. 
Flamingo’s MW2-KV Rooi MW 3  a. 20.30u. 
Programma za 1/2:
Celeritas A1-KV Rooi A2  v. 18.30u. 
DDW B1-KV Rooi B1  v. 10.30u. 
Alico C1-KV Rooi C1  v. 11.15u. 
Odisco C1-KV Rooi C2  a. 13.00u. 
Olympia D1-KV Rooi D2  v. 09.45u. 
Vessem E1-KV Rooi E1  v. 09.30u. 
Altior E2-KV Rooi E2  v. 10.30u. 
SCMH F1-KV Rooi F1  v. 10.45u.
Programma zo 2/2:
JES 1-KV Rooi 1  a. 12.55u.

KV odisco

Uitslagen woe 22/1:
Rooi MW1 - Odisco MW1              7 - 2
Za 25/1:
Stormvogels (L) C3 - Odisco C1  2 - 12
Rooi D2 - Odisco D1                   1 - 3
Emos F1 - Odisco F1                   11 - 0
Zo 26/1:
Odisco 1 - Flash 1                       10 - 9
Odisco 2 - OVC ’63 1                 3 - 16

Programma za 1/2:
Odisco C1 - Rooi C2                 13:00u
Odisco D1 - De Korfrakkers D4  13:00u  
Odisco F1 - Be Quick F2          09:30u 
Zo 2/2:
Alico 1 - Odisco 1                    18:00u
Spoordonkse Girls 2 - Odisco 2    10:30u

KV nijnsel

Uitslagen Senioren:
De Kangeroe-Nijnsel 1 12-5
Euro Girls MW1-Nijnsel MW2 6-8
Uitslagen jeugd:
Nijnsel A1-Emos A2 7-6

Nijnsel B1-SCMH B1 2-0
Nijnsel C1-De Korfrakkers C2 1-5

Programma senioren zo 2/2:
Nijnsel 1-Nas 1 a:9.15u
woe 29/1:
Nijnsel MW2-Vessem MW1 v:20.30u
Programma jeugd za 1/2:
Fortuna ’68 B1-Nijnsel B1 v:13.45u
Corridor C1-Nijnsel C1 v:10.15u
Nijnsel E1-Flash E1 v:11.15u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 22 jan.
1 Echtpr. Van Gerwen  67,08 % 2 
Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 57,92 
% 3 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
56,85 % 4 Mevr. A.v.d.Velden- Hr. 
L.v.Uffelen 56,25 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 22/1:
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 65,63 2. Hanny Bosch & Jan 
Bosch 59,90 3. Will Schilder & Bas de 
la Parra 53,65 4. Irmgard Etman & 
Willem de Roo 52,60 
B-lijn: 1. Willem Pieters & Rien Voets 
56,94 1. Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 56,94 (3) Hans Huijbers & Lenie 
v.d. Wall  56,25  (3) Nellie Spanjers & 
Nellie Vervoort 56,25 
C-lijn: 1. Nelleke Kappen & Jeanne 
Swinkels 61,25 2. Heleen Voets & In-
eke Wijtzes 57,29 3. Bep Machielsen 
& Joost van Heertum 55,63 4. Anneke 
Majoor & Toon Majoor  55,00

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 22 januari: A lijn: 1 Mia Poels-
Ria v. Zon 63.02. 2 Jan en Mien v. Rooij 
58.54 3. Joop en Marianne Muller 
55.73 4.Jo Evers- Anja Lafleur 54.48. B 
lijn: 1. Netty Leijtens- Nel v.d.Pijl 64.58 
2.Hennie en Wil Merkelbach 53.33. 3. 
Bert en Joke v.d.Laak 53.13. 4 Netty v. 
Dijck- Rinus Kuipers 52.92.
Zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 23/1:
A-lijn: 1 en 2 gedeeld:Nellie & Ad 
Vervoort en Ans v.d. Velden & Piet v. 
Schaijk 59.37; 3. Riet & Cees v. Hout  
58.33
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Ver-
hoeven 71.66; 2 en 3 gedeeld: Annie 
Kastelijn & Addy Rijkers en Hilda v.d. 
Kaden & Diny Vos 55.83 
 
ZBC’01 Zijtaart

Competitie 21/10
A-lijn: 1.Mien v.Berkel & Mien Verhoe-
ven  60,00 % 2.Bert & Diny Kanters 
59,58 % 3.Hilly v.Bosbeek & Ria Swin-
kels 55,00 % B-lijn: 1.Jana v.d.Acker 
& Anny v.d.Hurk 64,58 %  2.Henk 
v.d.Linden & Mien Vissers 60,07 % 
3.Harrie & Marietje v.d.Wijgert 56,25 % 

Bridgeclub KBo Zijtaart

Competitie 24/1
A-lijn: 1.Wim & Tiny v.Lieshout 64,17 
% 2.Cees & Riet v.Hout 57,00 % 3.Cor 
v.d.Berg & Mien v.Asseldonk 55,67 
%  B-lijn: 1.Mien v.d.Crommenacker 
& Maria Rijken 56,94 % 2.Hans 
v.d.Brand & Jo Verhoeven 56,60 % 
3.Bert & Anneke v.Helvoort 55,90 %.

Bridgeclub ’t Koffertje

uitslag 27/1
Lijn A: 1. Jan Machielsen & Rien Voets 
63,23%, 2. Rietje Donker & Nelly van 
Zon 57,34%, 3. Tonnie van Acht & 
Ton van Acht 55,21% Lijn B: 1. Willem 
Pieters & Harrie van Rijbroek 63,19%, 
2. Corrie Dortmans & Marcel Janse 
62,85%, 3. Wilma van den Biggelaar 
& Jan Janssen 59,31%. Lijn C: 1. Bets 
van der Ven & Rietje Vianen 67,36%, 
2. Rina van der Hurk & Cisca Schee-
pens 60,83%, 3. Maria Bloem & Ria 
Goosens 56,67%  

Bridgeclub De neul 

Uitslag 27/1:
A-lijn: 1. Riet & Cees v Hout 58.07; 2. 
Nettie Passier & Ans Wagenaar 57.29; 
3. Nellie & Ad Vervoort 56.51; 4. Ardie 
& Johan v. Bakel 55.73.
B-lijn: 1. Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 
60.83; 2. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 54.17; 3. Toon Majoor & Jan 
Wouters 53.75; 4. Hannie d. Laat & 
Zus v.d. Rijt 52.50.
C-lijn: 1. Tineke Klomp & Lenie Tijsma 
64.88; 2. Ria Damen & Janny Ruijsch 
60.42; 3. Bertha v.d. Laar & Nellie Lat-
houwers 58.83; 4. Jo Hendriks & Riet 
Meijs 53.87.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

waterpolo

Argo

C1 – Aquamigos 12-4
D1 - De Treffers 8-6
Katwijk - Dames 1 16-3
E1 – PSV 8-4
E2 – Njord 1-5
Heren 1 – Aquamigos 5-4

Programma Zaterdag 1/2
Aquamigos - D1 17.00u
ZVVS - Dames 1 17.55u
Nautilus - Heren 2 18.45u
Hellas-Glana - Heren 1 20.15u
Zondag 2/2:
Zeester-Meerval - E1 12.45u

Rooise Crosslopen

De complete uitslag van de vierde 
editie van de Rooise Crosslopen 
vindt u op www.mooirooi.nl

Single dart competitie 2014

darten

Terwijl de singlecompetitie darts 
2013 alweer is afgelopen, zijn de 
inschrijvingen voor de singlecom-
petitie 2014 weer binnen.
 
In januari is gestart met de compe-
titie. Nieuw is dat ze in twee poules 
zijn gaan spelen. Ze spelen net als 
in de singlecompetitie 2013 tien 
legs per wedstrijd. Ook is nieuw dat 
er niemand meer een vaste thuisba-
sis heeft. Iedereen speelt even vaak 

op elke locatie. De locaties zijn café 
van Ouds, café d’n Toel en café ’t 
Kofferen. Café d’n Dommel is dit 
jaar een reservelocatie. 

Aan het eind van het jaar zal er een 
eindtoernooi komen. Dit  eindtoer-
nooi telt samen met de poulefase 
mee voor de kwalificatie om in één 
van de twee Europese teams te ko-
men.  

Twee europese dartkoppels actief in Sint-oedenrode
Voor het eerst in Nederland zullen 
er twee koppelteams gaan strijden 
voor de titels ‘Cricket lowen bord’  
en ‘cricket bullshooter bord’. Dit is 
nog niet eerder vertoond.

 Het online darttoernooi zal ge-
speeld worden op de dinsdagavon-
den in café d’n Toel. Cricket wil 
zeggen; zo snel mogelijk alle getal-
len tussen de vijftien en twintig en 
de Bull drie keer raken met zo min 
mogelijk pijlen. Voor de oplettende 
lezer…. Inderdaad, dit is anders 
dan bij het steeldarten. Daar noemt 

men dit spel ‘tactics’  en zijn het de 
getallen tien tot en met twintig en 
de Bull. Ook is het bij het softtip-
darten gewoon, zo niet nodig, om 
veel punten te gooien. Dit zie je bij 
het steeltipdarten nauwelijks. Het 
verschil tussen een ‘Lowen bord’ 
en een ‘Bullshooter bord’ is niet 
meer en niet minder dan de grote 
van het bord. Een ‘Lowen bord’ is 
13 inch en een ‘bullshooter bord’ is 
15 inch. Een ‘steel tip bord’ daaren-
tegen is weer 14 inch. 

De koppels bestaan uit Mark van 

den Akker en Michael Toelen voor 
het ‘Bullshooter bord’ en Wendy 
Foolen en Nicky Hoefnagels voor 
het ‘Lowen bord’. 

Wil je deze mensen komen aan-
moedigen? Dit kan op dinsdag-
avonden vanaf zes uur in café d’n 
Toel in Olland. Voor de exacte 
speeldagen houd deze krant in de 
gaten.
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Waterpolodames Argo op 
kansloze missie

waterpolo

Afgelopen weekend stond er een 
uitwedstrijd op het programma te-
gen middenmoter Katwijk. 

Op voorhand leek het al een gelo-
pen koers, waardoor de reis naar 
Katwijk vanuit Sint-Oedenrode 
vooral een lange was maar daardoor 
niet minder gezellig. Het team van 
coach Anja van Wanrooij was com-
pleet, maar een aantal dames wa-
ren niet geheel fit aan de wedstrijd 
begonnen. Het jonge en vooral ook 
snelle team van Katwijk wist vooral 
door counters tot doelrijpe kan-
sen de komen. Bij Argo ontbrak de 
kracht en de snelheid om hier een 
goed antwoord op te geven. In het 
2e part van de wedstrijd wist Argo 
redelijk stand te houden door ver-
andering van tactiek. De angel werd 
uit de aanval van Katwijk gehaald 
waardoor ze afhankelijk werden 
van afstandsschoten. Keepers Yvon-
ne Vorstenbosch en Marleen vd 
Wijdeven wisten gedurende de ge-

hele wedstrijd de nodige schoten 
goed te pareren. Hierdoor bleef de 
schade beperkt, maar de uitslag van 
16-3 in het voordeel van Katwijk 
is zeker niet geflatteerd. De doel-
punten van Argo werden gemaakt 
door Josine Raaijmakers, Liesbeth vd 
Korst en Lotte van Schijndel.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 14 
jonge zwemmers van de Wedstrijd-
groep deelgenomen aan de 3e Mi-
nioren wedstrijd in zwembad ‘De 
Neul’. Tijdens deze wedstrijd is er 
4 keer een 1e plaats, 5 keer een 2e 
plaats en 2 keer een 3e plaats be-
haald. Daarnaast zijn er 26 persoon-
lijke records gezwommen. Verder 
zijn er drie clubrecords gezwommen: 
Luc van Eijndhoven op de 400m vrije 
slag in 5.39.84 en Niels Rooyakkers 
op de 50m vrije slag in 0.32.76 en 
200m wisselslag in 2.55.98.

Komende zondag staan er twee 

wedstrijden op het programma: De 
Recreatieven nemen in zwembad 
‘De Beemd’ in Veghel deel aan de 3e 
Meerkamp, aanvang 14.00 uur. De 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
nemen in zwembad ‘De Drietip’ in 
Nuenen deel aan de 4e Solo wed-
strijd, aanvang 15.30 uur.

Gedeelte ollandia hervat competitie

De categorie A in Zuid 2 heeft nog 
een week extra om te oefenen voor-
dat op 9 februari de competitie weer 
wordt hervat. Daarom staat er zon-
dag voor Ollandia 1 en 2 nog extra 
oefenwedstrijden op het program-
ma. 

Hiervoor moeten ze dan naar Vor-
stenbosch om daar op sportpark De 
Bergakkers aan te treden tegen de 
plaatselijke Boys. Het vaandelteam 
van Vorstenbossche Boys staat in de 
middenmoot in de 5de klasse, terwijl 
de Boys 2 ongeslagen koploper is in 
de 4de klasse en zijn dus mooie te-
genstanders om tegen te oefenen. 
Voor Ollandia 3 en 4 gaat de norma-
le competitie zondag weer beginnen 
en zij zullen er alles aan doen om hun 
positie op de standenlijst proberen 
vast te houden of te verbeteren. De 
Ollandia Vrouwen beginnen even-

eens met de competitie, waarvoor 
ze a.s. zondag in de promotiepoule 
uitkomen in en tegen Volkel. Ook de 
Ollandia jeugd begint komende za-
terdag weer met de competitie. Na 
de nieuwe indelingen door de KNVB 
en dus een nieuwe start, kijken we 
weer vol verwachting uit naar de 
resultaten in de voorjaarsreeksen. 
Echter gezien de periode van het 
jaar is het maar weer afwachten wat 
de weergoden in petto hebben en 
daarom zijn er afgelastingen en/of 
wijzigingen mogelijk. Kijk daarom 
voor de laatste informatie op de site 
www.ollandia.nl.

Ollandia start traject Sportief coachen.
In samenwerking met de KNVB start 
Ollandia dit traject voor haar jeugd-
kaderleden en anderen die mogelijk 
interesse hierin hebben. Ollandia 
doet dit omdat we als club het zeer 

belangrijk vinden dat ieder (jeugd)lid 
zich thuis voelt bij de club en dat we 
als club een fijne en veilige omge-
ving voor hen kunnen bieden. Op-
gesplitst in 2 groepen worden deze 
bijeenkomsten, waarbij alle aspecten 
die met het jeugdvoetbal te maken 
hebben aan de orde komen, geor-
ganiseerd in de kantine op sport-
park Ekkerzicht. Voor de ene groep 
zal dit zijn op maandag 3 en 10 fe-
bruari en voor de andere groep op 
woensdag 5 en 12 februari telkens 
aanvang:19.00 uur. 

Rikken bij Ollandia.
De rikliefhebbers kunnen a.s. don-
derdag 30/1 vanaf 20.30 uur weer 
terecht in de kantine op sportpark 
Ekkerzicht. Zowel leden als niet-le-
den zijn van harte op deze rikavond, 
waarbij dan weer mooie prijzen zijn 
te winnen.  

voetbal

Rooi Heren 1 grijpt titel mis

hockey

Zonder afgelopen weekend in ac-
tie te komen, kon Rooi heren 1 
zich nog steeds kronen tot kam-
pioen van de overgangsklasse in 
de zaal. Concurrent Zwart Wit uit 
Breda moest dan wel in één van de 
twee wedstrijden punten laten lig-
gen, waardoor het verschil van 5 
punten op de ranglijst in het voor-
deel van de Rooise ploeg uit zou 
vallen.

In de eerste wedstrijd trad de ploeg 
uit Breda aan tegen hekkensluiter 
MOP uit Vught. Voor MOP telde 
alleen de winst om degradatie nog 
te ontlopen en aanvankelijk kon de 
ploeg goed mee met het spel van 
Zwart Wit. Het bleef lang span-
nend maar vlak voor tijd wist Zwart 
Wit de wedstrijd in hun voordeel 
te beslissen door de 5-3 eindstand 
aan te tekenen op het scoreboard. 

Tijdens de tweede wedstrijd van 
de dag moest Zwart Wit het opne-
men tegen HOD uit Valkenswaard, 
eveneens strijdend tegen degra-
datie. De ploeg uit Valkenswaard 
bleek echter geen moment bij 
machte om het Zwart Wit moeilijk 
te maken en ging dan ook dik on-
deruit.

Helaas greep Rooi Heren 1 hier-
door naast het eremetaal en moet 
het dus genoegen nemen met een 
2e plek op de ranglijst. Voor zowel 
MOP als HOD viel uiteindelijk het 
doek en beide ploegen degraderen 

naar de 1e klasse. 
De Rooise ploeg moet volgend jaar 
dus opnieuw gaan strijden voor 
een plek naar de topklasse maar 
kan toch tevreden terug kijken op 
de zaalcompetitie.

Rhode: Winterstop weer voorbij
De winterstop is al weer voorbij, 
voor komende zondag is er een in-
haalprogramma en de week daarop 
gaat de competitie weer van start.

Tot op heden is er nog geen sprake 
geweest van winterse omstandighe-
den, in de komende week gaan de 
temperaturen al wel wat dalen, dus 
het is nog wel de vraag of er zondag 

ook echt gevoetbald kan worden.

Rhode is ingedeeld in district Zuid 
II, traditioneel heeft dit district i.v.m. 
carnaval altijd een lange winterstop. 
Of dit zo zal blijven is nog de vraag. 
Vanaf komend seizoen worden de 
indelingen tot en met de derde klas 
niet meer op basis van de districts-
grenzen gedaan, maar op basis van 

minimum reisafstanden. En omdat 
Sint-Oedenrode op de grens van 
de districten Zuid I en II ligt kan dit 
resulteren in een andere competitie 
indeling. Waarschijnlijk zal dan ook 
het aantal ploegen per klas ver-
hoogd worden van 12 naar 14, in 
alle andere districten is dit namelijk 
al het geval.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Download nu onze Hoepelman App 
 

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

 

 Altijd connected met jouw favoriete Kapper!  
 

 Hoepelman I Kappers Borchgrave 11, Sint Oedenrode  0413-478991 

Dus…… 

Geldig tot 1 maart

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Zie direct ons nieuwste aanbod 
en download nu onze gratis 
app De Koning Makelaardij

voor Android 

en voor I-pod en I-pad zie de Apple store

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
De inhoud van Rooi Actueel 
wordt bepaald door de actualiteit. 
Met korte flitsen van maximaal 1 
½ minuut worden onderwerpen 
in beeld gebracht. De inhoud 
wordt voortdurend ververst.
Elk heel uur, voorafgaand aan de 
andere programma’s, kunt u deze 
nieuwsberichten volgen.

Rondje Rooi 
Tot en met 5 februari zijn in 
Rondje Rooi de volgende on-
derwerpen te zien: Nos Jungit 
Apollo treedt op in Odendael - 
Afscheidsconcert Muziekgroep 
Antonio - Literair concert met 
Karin Bruers en Henk van Straten 
- Uitslag van Rooise Kwis bekend 
- Bibliotheek blijft in Martinus-
huis - Motorrijder Hans Vogels 
uit Boskant succesvol deelnemer 
Dakar-rally - Geert van de Wiel 
safarigids in Zuid-Afrika

Uitzending op de volgende tijden 
na Rooi Actueel:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur. 
Het volgende Rondje Rooi volgt 
op 6 februari 2014.

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s en films is TV Meierij we-
reldwijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 
Facebook
Met achtergronden, foto’s en 
meer …  Like ons en u blijft op 
de hoogte !!
www.facebook.com/tvmeierij

2 november - 1 februari 
Persoonlijke en Intuïtieve 

Ontwikkeling
Het Lindenhuis, Hongerstraat 14, 

5492 VE St. Oedenrode

27 november - 26 november
Iedere woensdag dansmiddag

Odendael

4 december - 3 december
Mamacafé

Grand café de Gouden Leeuw

14 december - 8 februari
Duo-expositie schilderijen 

en keramiek
Bibliotheek

5 januari - 23 februari
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

6 januari - 20 maart
MIK Pieter Brueghel expo

Odendael

28 januari
‘Over Ascensie en 

ascensieproblemen’
Bibliotheek

29 januari 
IVN Lezing Henk Sierdsema

Handboog Nijnsel

31 januari 
Pullen- & Schnappsbal

‘t Pumpke

31 januari
Prinsenzittingen 2014

De Beurs

1 februari
Dr. Bloezz

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop

1 februari
Prinsenzittingen 2014

De Beurs

1 februari
Dansavond KBO

Odendael

1 februari
70’s and 80’s party

Café Van Ouds

1 februari
Coverband La Stampa

Dorpsherberg

1 februai
Jeroen van Zelst

‘t Pumpke

2 februari
Mathieu Dirven koffi econcert

Kasteel Henkenshage

2 - 3 februari
Zangrecital met Antoinette Stevens, 

sopraan. Maarten Stevens, tenor.
Kasteel Henkenshage.

2 februari
Jeugdprins Receptie

De Beurs

3 februari
Lezing ‘voortplanting’

d’n einder

4 februari
‘Numerologie: de taal der getallen’

Bibliotheek

6 februari
NJA goes Latin

De Loop’r Olland

7 - 8 februari
Prinsenzittingen 2014

De Beurs

7 februari
90’s party

Café van Ouds

8 februari
Stash 

(unplugged rock)     
Muziek en eetcafé De Ossekop

9 februari
‘Spirituele wandeling 
in het Vressels bos’

Parkeerterrein Vogelsven

10 februari
KBO fi lm: The Bucket List

Odendael
10 februari

Inloopavond fusie
Gemeentehuis

14 februari
Valentijnsparty

The Joy

14 februari
Valentine’s Surprise Party

Café Van Ouds

15 februari
Filmdag: La Meglio Gioventu

Mariendael

16 februari
Olat wandeltocht

De Rips

18 februari
Kleine religieuze 

monumenten 
De Gouden Leeuw

18 februari
Ladies Night (ladies only), 

Lingerie Party
Café van Ouds

19 februari 
Inloopavond fusie

Gemeentehuis 

19 februari 
Roois biergilde
café van Ouds 

22 - 23 februari 
Boeken- en platenbeurs

Odaschool 

22 februari 
Live muziek: Coloured Dream

café Van Ouds 

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




