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Folders deze week:

Boerenhofstede

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen.

Kofferen 14a - 5492 BN
Sint-Oedenrode - 0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Tentoonstelling verlengd t/m 7 februari

55 Jaar Papgat in een hele grote notendop

Het gemeentehuis zag er afgelo-
pen weekend helemaal niet uit als 
een gemeentehuis. Het was om-
getoverd tot een heus carnavals-
paradijs. De lange gang richting 
de raadzaal en de zaal zelf waren 
volgehangen en gelegd met reli-
kwieën van carnavalvierend Sint-

Oedenrode door de jaren heen. 
Het was 55 jaar Papgat in een hele 
grote notendop. Eigenlijk zou de 
tentoonstelling alleen afgelopen 
weekend plaats hebben gevon-
den, maar door het grote succes 
werd besloten om de expositie te 
verlengen tot 7 februari. 

De organisatie, onder aanvoe-
ring van Jeanne Wouters, heeft 
maanden gewerkt om deze col-
lectie compleet te maken. Vooral 
de indrukwekkende fotoserie van 
Leo van Lieshout trok veel bekijks. 
Tientallen vrijwilligers hielpen mee 
om het gemeentehuis in te richten. 

Vlaggen sierden de wanden, kielen 
hingen aan de balustrade en tegen 
de wanden van de raadszaal, hier 
en daar stonden tafels met allerlei 
prachtige ornamenten en carna-
valsprijzen.

» Lees verder op pag. 10

Even terug naar moord in 
nieuwjaarsnacht 2012

Bewoners van de Liempdseweg 
beleefden vorige week woensdag-
avond een deja vu moment. De 
turbulente nieuwjaarsnacht van 
vorig jaar – de nacht waarin ver-
moedelijk een Litouwer een 23-ja-
rige Pool doodstak op de inrit van 
een woning - leek zich te herhalen. 
Tientallen politiewagens blokkeer-
den de straat en agenten liepen af 
en aan. Gelukkig geen moord dit 
keer, maar een rechercheteam was 
bezig met een reconstructie.

Eigenlijk zou de moord vorig jaar 
begin juli al zijn nagebootst, maar 
dat ging uiteindelijk niet door. Op 
verzoek van de rechter commis-
saris werd de reconstructie alsnog 
ingepland. De buurt werd niet op 
de hoogte gesteld en werd totaal 
verrast. “Het is aan de politie of ze 
de buurt in wil lichten ja of nee”, 
aldus een persvoorlichtster van de 
Rechtbank. 

De woning werd met blauw lint af-
gezet. Rond kwart over zeven werd 
met de reconstructie begonnen en 
dat duurde zeker enkele uren. Jus-
titie hoopt er op deze manier achter 
te komen wat er precies is gebeurd. 
Later dit jaar zal de rechtszaak 
plaatsvinden.  De verdachte Litou-
wer zit nog steeds vast. Zijn voor-
arrest is onlangs nog met negentig 
dagen verlengd. 

Rooise raad koerst op Schijndel 
en Veghel
Enkele maanden geleden durfde 
nog niemand om het woord sa-
menvoegen uit te spreken. Sa-
menwerken met andere gemeen-
ten om de taken, die Den Haag 
op het bordje van de gemeenten 
schuift, voortvarend aan te pak-
ken stond al wel op de agenda. 
Inmiddels is ook samenvoegen 
politiek geen taboe meer. Tijdens 
de commissievergadering van af-
gelopen donderdag koerste een 
meerderheid van de raadsleden 
op samenwerking met Schijndel 
en Veghel. In bijna alle betogen 
vroegen de raadsleden nadruk-
kelijk om naar samenwerking met 
de twee noordelijke buurgemeen-
ten te kijken. De fracties EBK, 
Verkuilen en het CDA hadden een 

afwijkend standpunt. 

Bij de meeste partijen is er een 
voorkeur voor een bestuurlijke fu-
sie, een duur woord voor samen-
voegen. Vier van de zes gemeen-
ten in de Meierij, Boxtel, Haaren, 
Sint-Michielsgestel en Vught, ge-
ven de voorkeur aan een ambte-
lijke samenvoeging. In dat geval 
blijven de gemeenten zelfstandig, 
met eigen burgemeesters, wet-
houders en gemeenteraden. Al-
leen de ambtenaren gaan dan in 
één organisatie werken. Zowel de 
Schijndelse als de Rooise raad, zien 
in deze optie geen echte winst. 

» Lees verder op pag. 3

Harmonie Zonder Zaal gaat met 
blèrcup naar huis

» Lees verder op pag. 12

Actueel Roois nieuws:
www.mooirooi.nl

Uw Valentijnsgroet 
in DeMooiRooiKrant

14 Februari is de dag van de liefde. 
Dan is het Valentijnsdag! Heeft u 
een speciale boodschap voor een 
bijzonder persoon? Bent u verliefd 
en wilt u dat (anoniem) kenbaar ma-
ken, of wilt u gewoon iemand zeg-
gen dat u van hem of haar houdt? 
Een andere boodschap mag ook! 
Voor slechts 5 euro komt uw Valen-
tijnsgroet in DeMooiRooiKrant. Wilt 
u hier gebruik van maken? Mail dan 
voor dinsdagochtend 12 februari  
10.00 uur maximaal 20 woorden 
naar redactie@demooirooikrant.nl. 
(plaatsing mag met pseudoniem)  
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

 
De laatste uren voor het einde 
Dan wordt die grote wereld klein 
Is plotseling alles onbeduidend 
Tot aan het laatste beetje pijn 
Wat wij zo indrukwekkend vonden 
Verliest zijn glans, verliest zijn zin 
Maar achter de gesloten ogen 
Glanst een gigantisch groot begin 

 
Gekomen tot de leeftijd der sterken is, na een kortstondige 

ziekte, onverwachts van ons heengegaan ons moeder, 
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, grutje en opoetje 

 

Hanneke van der Heijden Hanneke van der Heijden Hanneke van der Heijden Hanneke van der Heijden ––––    DonkersDonkersDonkersDonkers     
Johanna Maria 

 
∗ Sint-Oedenrode, 11 maart 1919                               
† Sint-Oedenrode, 27 januari 2013  

 
echtgenote van 

 
Frans van der Heijden overleden 1998 

 
 Nieuwegein: Betsie en Wim 
 
 Sterksel: Antoon en Marlies 
 
 Veghel: Simon en Hetty 
 
 Olland: Ad en Anny 
 
 Nieuwegein: Anja en Fons 
 
  Klein-en achterkleinkinderen 
Correspondentieadres: 
Karthuizerweg 3A 
5491 XK Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag  
31 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Martinus 
van de Heilige Odaparochie, Pastoor Smitsstraat te Olland, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. 
Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren. 
Hanneke is thuis. Als u afscheid wil komen nemen, bent u 
welkom op woensdag 30 januari van 14.00 tot 15.00 uur en 
van 19.00 tot 20.00 uur. 
In plaats van bloemen graag een bijdrage voor de 
dagbesteding “De Misse” van Brabantzorg Odendael. 
 

DANKBETUIGING

Bedankt,
voor  jullie steun, vriendschap, mooie woorden,
bloemen en vele kaarten na het overlijden van

Martha Walravens - van den Tillaart
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie 

persoonlijke, waardige afscheidsdienst
van ons mam, lieve oma en tante Martha

Marco en Katrien,  Gijs en Bart Walravens
Diana, Fred en Maud vd Laar

Gerrie, Clazien en Patrick

 
 

Dit zijn mijn handen 
Hou ze vast 
En blijf een beetje hier  
Dit zijn mijn handen 
Hou ze vast 
Het zijn er samen vier  
Twee handen - ach, wat moet ik ermee 
Vier is veel meer - veel meer dan twee  
Dit zijn mijn handen 
Hou ze vast 
En blijf een beetje bij me 

 
Na een leven dat gekenmerkt werd door optimisme, levenslust  

en wilskracht is in vertrouwen op de Heer overleden 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

 

Johanna van Os Johanna van Os Johanna van Os Johanna van Os ––––    VervoortVervoortVervoortVervoort    
 
∗ 5 november 1927                                    † 28 januari 2013   

echtgenote van 
 

Harrie van Os † 
 

 Carien 
  Cody en Alise 
 
 Jan 
 
 Peter en Jacqueline 
  Mathijs en Katja 
  Laurens 
  Roeland  
 Mario en Marti 
  Manon en Bram 
  Menno en Marloes 
 
 Marcel en Marjolijn 
  Thomas 
  Nikki 

 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari 
om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna 
aansluitend de begrafenis plaatsvindt op het parochiekerkhof. 
Vrijdag 1 februari om 19.00 uur is er een avondwake ter 
nagedachtenis aan moeder in de Ontmoeting van Odendael. 
Moeder is op haar eigen kamer, Odendael 206. 
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 14.00 tot 
20.00 uur en vrijdag na de avondwake. 
Mocht u geen rouwkaart ontvangen hebben, dan vragen wij u 
deze kennisgeving als zodanig te lezen. 
 

Odendael 206, 5492 CT Sint-Oedenrode 
 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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MooiRooikrantDe 3
“Roois model” zorgaanbieders en gemeente beklonken

Veel handtekeningen tussen or-
ganisaties hebben een symbo-
lische waarde of drukken alleen 
een voornemen uit. Vaak zijn het 
papieren tijgers. De onderteke-
ning van een convenant is minder 
vrijblijvend en donderdagmiddag 
werd een heel belangrijke onder-
tekend: tussen de Rooise zorg-
aanbieders onderling en de ge-
meente. Inzet: een professioneel 
vangnet voor dagbesteding voor 
mensen die daarvoor in aanmer-
king komen. 

Namens de zorgaanbieders voerde 
Wil van de Laar, locatiemanager 
van Odendael, het woord. Aan-
vullend op het ‘officiële’ verhaal 
speelde ze in op de actualiteit, 
door Boskant als voorbeeld te stel-
len van een gemeenschap die met 
het massaal ondersteunen van 
de buurtsuper een grote “dorps-
gezindheid” toonde. Zoiets was 
vroeger noodzakelijk dus vanzelf-
sprekend, dat gaat het opnieuw 
worden, maar de trendsetters ver-
dienen een pluim.
De zorgaanbieders die zich bezig-

houden met dagbesteding in Rooi 
zijn al een tijdje met de gemeente 
bezig met het maken van samen-
werkingsafspraken. Het betreft 
Zorgokee, Labyrintzorg, Zorgboer-
derij Dommelhoeve, Dichterbij en 
Brabantzorg Odendael. De ge-
meente krijgt steeds meer taken 
waarvoor ze niet eerder verant-
woordelijk is geweest, onder meer 
van de AWBZ. De aanbieders wil-
len goede kwaliteit van dienstver-
lening en kunnen die beter op el-
kaar aan laten sluiten en daarmee 
kosten besparen. 

De zorgaanbieders kijken eerst 
wat iemand zelf kan, wat kunnen 
de kinderen, mantelzorger of buur, 
vrijwilligers die kunnen organise-
ren? Pas als dat ophoudt, komt de 
professional in beeld die geïndi-
ceerde zorg levert. 

Het Rooise model 
De zorgaanbieders hebben een 
Roois model dagbesteding uitge-
werkt waarin die uitgangspunten 
uitgewerkt zijn. De toegang tot 
professionele zorg zien ze niet als 

hun taak,  maar voor coaches in de 
wijk, oa welzijnswerkers. Ze wil-
len van huidige bureaucratie naar 
boerenverstand en simpele oplos-
singen. 
Met het ondertekenen van het 
convenant is de concurrentie een 
heel eind voorbij. Het nieuwe mot-
to is: samen zoeken naar lokale 
oplossingen voor de burgers van 
Rooi. 

Voorbeelden van die samenwer-
king zijn uitwisselen van kennis en 
ervaring door gezamenlijke scho-
ling, personeel uit te ruilen, dienst-
verlening door projecten met  ver-
schillende doelgroepen begeleiden 
door 1 team met professionals uit 
alle geledingen. Ze willen  garant 
staan voor vragen rondom dagbe-
steding, actief naar de kerkdorpen 
om te kijken  wat daar nodig is.

v.l.n.r.: Jo Gloudemans van Labyrintzorg, Miriam van de Vossenberg van zorg-
boerderij Dommelhoeve, wethouder Hendriks, Wil van de Laar namens Odendael, 
Helma Tissen van Stichting Dichterbij en Iwan van Esch van Zorgokee.

Evaluatie parkeerbeleid leidt niet tot grote wijzigingen
Vorig jaar werd het parkeren in 
Sint-Oedenrode rigoureus anders. 
In een groot deel van het centrum 
is een parkeerschijf nodig. Bij de 
invoering van dat nieuwe parkeer-
beleid beloofde de gemeente om 
het parkeerbeleid na een jaar te 
evalueren. Vorige week donder-
dag besprak de voorbereidings-
commissie die evaluatie. Daaruit 
bleek dat er vooral rondom Oden-
dael te veel auto's de hele dag 
staan. In de Deken Van Erpstraat 
achter 'De Beurs' is de blauwe 
zone te groot. Op het parkeerter-
rein bij de Emté wordt de blauwe 
zone juist groter.
Vooral rondom Odendael parke-
ren te veel mensen hun auto veel 
te lang. Daarom komen juist daar 
parkeerplaatsen voor mensen die 
maar kort bij Odendael hoeven te 

zijn. Het personeel van Odendael 
en mensen die daar wonen, moe-
ten of in de parkeergarage of in de 
Neul parkeren. Achter 'De Beurs' 
bleven juist veel parkeervakken 
leeg. De zogenaamde langpar-
keerders stalden hun voertuig in 
'de Hoef'. Daarom mag straks op 
de meeste parkeervakken achter 
'de Beurs' weer langer dan twee 
uur geparkeerd worden.

Aan het verzoek van de winkeliers 
om de parkeerduur van twee uur 
naar tweeënhalf uur te verlengen 
wil de gemeente niet tegemoet ko-
men. Van de tweeduizend bonnen 
die BOA uitschreef voor parkeren, 
waren er volgens wethouder René 
Dekkers, maar vijftig omdat er te 
lang werd geparkeerd. De andere 
bonnen waren voor het niet heb-

ben van een parkeerschijf. “Wie 
boodschappen wil doen, kan dat 
binnen twee uur. Wie wil winkelen 
en daarom langer moet parkeren, 
kan kiezen voor parkeervakken die 
wat verder weg liggen zoals in de 
Neul”.

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

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

In de praktijk is zo'n ambtelijke 
fusie meestal de opstap naar een 
samenvoeging. “Dan liever in een 
keer doorpakken” klinkt het bij de 
meeste fracties.

Er is een derde partij nodig
Centraal in de discussie over sa-
menvoegen staat met wie Sint-
Oedenrode in de toekomst verder 
gaat. Voor de meeste partijen is 
Schijndel een goede huwelijkskan-
didaat. Sint-Oedenrode en Schijn-
del komen samen echter niet ver-
der dan 41-duizend inwoners. Er is 
daarom tenminste nog een derde 
fusiepartner nodig, want Den Haag 
wil gemeenten met zo'n honderd-
duizend inwoners. In de Rooise 
politiek is een voorkeur voor Veg-
hel als derde partij. Alleen het CDA 
kijkt volgens Jan Verhagen liever 
naar Boxtel als derde partner. Een 
opmerkelijke move van Verhagen. 
In december twitterde hij nog dat 
de combinatie Schijndel, Rooi en 
Veghel hem wel aanstond.

Etiënne Kensdell was heel stel-
lig. Wat hem betreft vragen bur-
gemeester en wethouders eerst 
de Rooise inwoners wat zij wil-
len. Pas daarna kan er volgens de 
eenmansfractie van EBK gekozen 
worden. Een opmerking met een 
hoog democratisch gehalte, maar 
het uitschrijven van referenda is 
niet aan het college. Alleen de ge-
meenteraad zou daartoe kunnen 
besluiten.

Naar het geld in plaats van ar-
moede
Wat Peter Verkuilen betreft gaat 
Sint-Oedenrode rechtstreeks met 
Veghel praten. Eerder wilde Ver-
kuilen liever naar Son en Breugel 
dan naar de Meierij kijken. Maar 
omdat Son en Breugel niet haal-
baar is, is Veghel nu volgens Ver-
kuilen het beste alternatief. Want 
zo zegt hij, “in Veghel is net als 
rondom Eindhoven veel werkgele-
genheid en je moet naar het geld 
in plaats van naar de armoede 
gaan”. Een ander argument dat 
Verkuilen noemt is, dat in Veghel 
de ambtenaren hoger zijn inge-
schaald. Daar kunnen de Rooise 
ambtenaren gewoon onder aan-
schuiven. Bij een gelijkwaardige 
gemeente zoals Schijndel ontstaat 
er volgens hem veel discussie over 
de salarissen en dat wordt altijd 
duurder. Of dat argument echt 
hout snijdt is nog maar de vraag, 
bij iedere samenvoeging komt er 

een sociaal statuut. Dat gebeurt bij 
een samenvoeging met een gro-
tere gemeente zoals Veghel. Maar 
net zo goed, ook bij samenvoeging 
met een gelijkwaardige gemeente 
zoals Schijndel en ook bij zijn voor-
keursvariant Son en Breugel.

Hoe werkt het in Ple1n
BVT Rooi keek naar de culturen in 
de verschillende gemeenten. Frans 
van den Boomen wees er op dat 
de cultuur in vier andere gemeen-
ten minder goed bij de Rooise en 
Schijndelse cultuur aansluit. Met 
Veghel zijn er volgens Van den 
Boomen van oudsher goede ban-
den. Wel maakt Van den Boomen 
zich zorgen over de afstand tussen 
burger en bestuur in een grote ge-
meente. Ook vroeg hij zich af hoe 
de samenwerking met Haaren en 
Sint-Michielsgestel binnen Ple1n 
verliep. Dat laatste was een punt 
van aandacht bij meerdere fracties. 
Vooral dat de burgemeester aan-
gaf, dat de cijfers van Ple1n in een 
aparte vergadering worden toe-
gelicht en niet bij de jaarrekening, 
was niet goed voor het vertrou-
wen van de meeste fracties.

In een keer doorpakken
In zijn toelichting gaf burgemeester 
Peter Maas aan dat de keuze voor 
Schijndel en Veghel was ontstaan 
door het nieuwe regeerakkoord. 
Samenwerken is onomkeerbaar en 
dan kun je maar beter gelijk door-
pakken naar samenvoegen. Als 
derde partij heeft Veghel bij zowel 
Schijndel als Sint-Oedenrode de 
voorkeur volgens Maas. “Maar 
dan willen we wel van te voren we-
ten wat Veghel wil. Kiezen zij voor 
Uden en Boekel, zoals in de jaren 
negentig al een keer is geopperd, 
of kijkt Veghel richting de Meierij”. 
Over het tijdspad zei Maas: “Het 
is niet waarschijnlijk dat er voor 
2017 een fusie komt. De gemeen-
teraadsverkiezingen van 2014 zijn 
nog gewoon voor de Rooise ge-
meenteraad. Die nieuwe raad zal 
beslissingen moeten nemen over 
samenwerken en samenvoegen”. 
In de campagne voor de volgende 
raadsverkiezingen kunnen de par-
tijen dus aangeven hoe zij over dit 
onderwerp denken.

Vervolg voorpagina

Rooise raad koerst op Schijndel 
en Veghel

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Historisch uurwerk Martinuskerk wordt gerestaureerd

Het was veel inwoners van Sint-
Oedenrode al opgevallen, de 
kerkklok van de Sint-  Martinus-
kerk loopt niet meer. En dat terwijl 
Sint-Oedenrode zich presenteert 
als een dorp dat bij de tijd is en 
een kerk heeft die met de tijdgeest 
meegaat. Het parochiebestuur van 
de Heilige Oda (HO) en het be-
stuur van de stichting Roois Cul-
tureel Erfgoed (RCE) hebben de 
handen ineengeslagen en beslo-
ten tot restauratie van het histori-
sche uurwerk. 

Ondertussen heeft het parochie-
bestuur daartoe de opdracht ver-
leend aan Koninklijke Eijsbouts 
Klokkengieterijen te Asten. Mede 
vanwege het feit dat RCE dit jaar 

haar 2e lustrum viert, zal aan de 
cultuurhistorische betekenis van 
deze klok de nodige aandacht 
worden besteed. Op de rol voor 
dit jaar staan:
• een lezing over dit historische 
uurwerk en de klokken van Sint-
Oedenrode door Bert Augustus, 
onze plaatselijke organist en me-
dewerker van de genoemde klok-
kengieterij;
•  de officiële ingebruikneming van 
het uurwerk in september tijdens 
de Open Monumenten Dagen;
• en een bezichtiging van het ge-
restaureerde uurwerk
Op deze wijze willen HO en RCE 
een bescheiden, maar wel her-
kenbare bijdrage leveren aan het 
cultuurhistorische karakter van de 
Martinuskerk met haar uurwerk.

Het uurwerk is monumentaal te 
noemen. Het is in 1932 gemaakt 
door de toenmalige Fabriek van 
Torenuurwerken B.Eijsbouts in As-
ten. Eijsbouts begon in 1872 met 
het maken van torenuurwerken. 
In 1899 werd het 100e uurwerk 
vervaardigd. Vier jaren later werd 
het 200e exemplaar afgeleverd. 
De productie nam gestaag toe, 
getuige het gereed komen van 
het 1000e uurwerk in 1929. Het 

exemplaar in de Martinuskerk 
heeft het nummer 1120. In de ja-
ren na de Tweede Wereldoorlog 
zijn veel mechanische uurwerken 
vervangen door elektrische. Kost-
bare exemplaren zijn helaas verlo-
ren gegaan. Gelukkig hebben veel 
mechanische uurwerken de status 
van monument en worden ze be-
waard, onderhouden en waar no-
dig gerestaureerd.

Een paar decennia geleden is het 
gangwerk van het uurwerk in de 
Martinuskerk door een kleine elek-
trische motor vervangen en werd 
de slinger buiten werking gesteld. 
Gelukkig is deze slinger bewaard 
gebleven. Toen dit motortje een 
paar jaren geleden uitviel, is een 
nieuwe motor geplaatst voor de 
aansturing van de wijzers en een 
uurslaghamer van de Angelusklok. 
Het slagwerk van het uurwerk 
werd toen buiten werking gesteld.
Het mechanische uurwerk zal dit 
jaar worden gerestaureerd in As-
ten. Na volledige demontage wor-
den de onderdelen grondig gerei-
nigd en waar nodig vervangen. 
Het hoofdframe wordt opnieuw 
geschilderd. Daarna wordt het 
uurwerk weer opgebouwd en zal 
getest worden.

Herinrichting Pastoor Smitsstraat 
niet zonder problemen
De herinrichting van de Pastoor 
Smitsstraat gaat niet zo voor-
spoedig als verwacht werd. De 
schade aan de omleidingsroute 
en de vertraging door de winterse 
omstandigheden spelen het pro-
ject parten.

Op de vraag of de problemen niet 
voorzienbaar waren kan porte-
feuillehouder René Dekkers alleen 
maar toegeven. “We hadden ook 
ingeschat dat er meer mensen een 
andere route zouden nemen. Dat 
viel tegen. Maar het project is ook 
behoorlijk vertraagd” stelt hij.
Wel heeft de inspraak goed ge-
werkt, al kreeg niet iedereen zijn 
zin. En dat kan ook niet, aldus 
Dekkers. “Zo wilde een inwoner 
geen punaise voor zijn deur. In 

dat geval hebben we toch door-
gezet omdat het algemeen belang 
zwaarder woog dan het individu-
ele. Maar op andere punten heeft 
het wel tot aanpassingen geleid. 
Een paar extra bomen aan de 
noordkant hadden de aanwonen-
den liever niet omdat daardoor 
minder parkeerplaatsen overble-
ven en voor sommigen het uit-
zicht zou worden belemmerd. Die 
bomen komen er nu niet.”

Aldus Dekkers werd er nog tot 
dinsdag 22 januari doorgewerkt 
en hopen ze in de laatste week 
van januari de draad weer op te 
kunnen pakken. Want er is haast 
geboden: eind februari moet de 
klus geklaard zijn anders loopt de 
provinciale IDOP-subsidie gevaar.  

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

TULPEN
(6 KLEUREN)

2 BOSSEN VOOR € 4,95

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

Midden in het centrum van Sint-Oedenrode
Slechts € 159.000 k.k.

VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

www.deplaatselijkemakelaar.nl   -   info@deplaatselijkemakelaar.nl   -   0413-745155

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Ook wordt de etage waar het uur-
werk staat in de kerk, schoonge-
maakt en opgeknapt. Er komt een 
totaal nieuwe behuizing voor het 
uurwerk.
Na terugplaatsing zullen de wijzers 
van de torenklok weer worden 
aangedreven door het gangwerk 
en zal het slagwerk weer aan de 
oorspronkelijke uurslaghamet bij 
de oorspronkelijke Oda-klok wor-
den aangesloten.
Een restauratie, nodig en op tijd en 
Sint-Oedenrode weer bij de tijd.
RCE organiseert in samenwerking 
met de Heemkundige Kring De 
Oude Vrijheid een lezing op dins-
dag 18 juni a.s. over de historische 

betekenis en de restauratie van het 
uurwerk nr. 1120. Bert Augustus, 
organist van de Martinuskerk en  
medewerker van Koninklijke Eijs-
bouts Klokkengieterijen, zal deze 
inleiding verzorgen en ook ingaan 
op het  historische karakter van 
enkele klokken in onze gemeente.
Tijdens de Open Monumenten 
Dagen van dit jaar, 14 en 15 sep-
tember a.s. , thema: Macht en 
Pracht, krijgt het publiek volop 
de gelegenheid de Martinuskerk 
te bezichtigen en met eigen ogen 
het dan prachtig gerestaureerde 
uurwerk weer met mechanische 
macht en kracht te zien functione-
ren.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

eerde wie eerde toekomt

Geronimoplein 18

D’EERDSE
ERVEN

eerde wie  eerde toekomt

Nu
€ 258.000

v.o.n.

Deze nieuwbouw-
woning is direct 

beschikbaar in de 
nieuwe woonwijk 

d’Eerdse Erven.

Meer informatie: 
www.vdlaar.nl

Een afspraak 
maken voor een 
bezichtiging? 

Dat kan 
natuurlijk ook!

Profiteer nu van aantrekkelijke voordelen:
     Casco opgeleverd
     Zelf indeling en inrichting bepalen
     Lage onderhoudskosten in eerste jaren
     Energiezuinig: lage maandelijkse woonlasten

Geronimoplein 18

IN PRIJS VERLAAGD

Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode  T 0413 - 47 21 18  
E info@vdlaar.nl  I www.vdlaar.nl

206 m2

Open dagen zaterdag 2 
en zondag 3 februari  

11.00 tot 14.00 uur

nu scherp 
geprijsd

€240.000
v.o.n.

Beleef de sfeer van een fraaie hoekwoning van d’Eerdse Erven en 

bezoek voor meer informatie de open dagen op zaterdag 2 en 

zondag 3 februari van 11.00 tot 14.00 uur of neem contact op met 

Makelaardij van de Laar. 

1 februari 2013
60 jaar

Uitvaartverzorging Kuis
Op 1 februari 2013 gedenken wij dat pa/opa Kuis 

60 jaar geleden het initiatief nam 
en de basis legde van onze onderneming in Sint-Oedenrode.

Gedurende die afgelopen zestig jaar is door drie generaties Kuis 
de onderneming uitgebreid tot een modern bedrijf.

Ter gelegenheid hiervan houden wij 
op zondag 3 februari 2013 een open dag 

in ons Rouwcentrum, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode,
van 11.00 tot 17.00 uur.

Naast een kijkje in ons rouwcentrum kunt u deze dag 
ook informatie krijgen over:

begrafenissen, crematies (as bestemming), bloemen,
gedenkstenen en verzekeringen.

Van harte nodigen wij u hiervoor uit.

Sluisplein 58 – 60                                                                       
5492 AM Sint-Oedenrode                                            

	  

	  
	  

Uitvaartverzorging Kuis bestaat 60 jaar

“Na zestig jaar zijn alle taboes doorbroken”

Uitvaartverzorging A. Kuis, een 
familiebedrijf pur sang, bestaat 
dit jaar zestig jaar. Al drie gene-
raties lang helpt Kuis Rooise fa-
milies bij het verwerken van het 
verlies van dierbaren. Jan Kuis 
begon de onderneming in 1953, 
daarna nam zoon Piet het over en 
nu zwaait Antwan de scepter. Van 
de Kerkstraat naar een modern 
uitvaartcentrum. Kuis maakte een 
flinke evolutie mee. 

Uitvaartverzorging A. Kuis viert sa-

men met het gedreven personeel 
het zestigjarig bestaan. Piet: “Mijn 
vader was koster bij de Martinus-
kerk en begon daarnaast een be-
grafenisonderneming. Op mijn elf-
de liep ik al mee om de kist weg te 
brengen. Op 1 juli 1977 heb ik de 
zaak overgenomen. Het vak zit bij 
ons in het bloed. Op jonge leeftijd 
wist Antwan al, dat hij het bedrijf 
over wilde nemen. Dat gebeurde 
in 2006.”
 
In 1996 bouwde Kuis een prachtig 

nieuw rouwcentrum aan de rand 
van de Dommel. Opa Jan maakte 
het niet meer mee. Hij stierf be-
gin jaren negentig. De verhuizing 
van de Kerkstraat naar het nieuwe 
complex was een grote stap in de 
geschiedenis van uitvaartverzor-
ging Kuis. Vanaf dat moment had-
den ze de mogelijkheid om zelf 
overledenen op te baren. Alles was 
beschikbaar onder één dak, zoals 
het vervaardigen van kaarten en 
bidprentjes. In 2001 kwam daar 
ook het rouwcentrum Wolfswinkel 
in Son en Breugel bij. Dat is in de 
handen van Kuis in de vorm van 
een Stichting. Tevens verzorgen ze 
daar de begraafplaats. Het is dan 
ook logisch dat Uitvaartverzorging 
Kuis – als grote speler in deze regio 
- lid is van de Landelijke Organi-
satie Begraafplaatsen. “Net als in 
Rooi worden we in Son overal her-
kend, maar we werken niet alleen 
in Son en Rooi. Ook zijn we actief 
in, Best, Schijndel en andere dor-
pen in de regio”, aldus Piet. 

In die zestig jaar is er veel veran-
derd op het gebied van begraven. 
Allereerst kiezen steeds meer men-
sen voor crematie (60% in 2012). 
Maar ook de verzoeken worden 
anders. Piet: “Na zestig jaar zijn 
zo’n beetje alle taboes doorbro-
ken. Tegenwoordig willen de men-
sen steeds meer zelf doen. Als ze 
dat willen, waarom niet? Wij gaan 
met de tijd mee.” Dat uit zich ook 
in andere onderdelen. Zo kan Kuis 
de complete catering in het rouw-
centrum regelen en kan de onder-
neming alles verzorgen op het ge-
bied van drukwerk.

Uitvaartverzorging Kuis: 
Wanneer de tijd stil staat...

Ger Brouwer vult  Verhagens aan 
in CDA-fractie, Rien fractieleider

Het vermoeden dat DMRK bij 
het afscheid van Wiel Sporken al 
opperde wordt bewaarheid. Het 
Rooise CDA-bestuur draagt Ger 
Brouwer voor als opvolger van 
Wiel Sporken. Rien Verhagen is 
beoogd fractieleider.

Rien Verhagen, 1956, leidingge-
vende bij AB Brabant (bedrijfsver-
zorging en detachering), heeft de 
afgelopen drie jaar samen met Jan 
Verhagen onder leiding van Wiel 
Sporken gestalte gegeven aan het 
- aldus het persbericht - opbou-
wend kritische CDA-geluid in de 
gemeenteraad. Tot aan de eerstko-
mende verkiezingen zal de fractie 
onder leiding van Rien Verhagen 
dat beleid voortzetten en zowel de 
samenwerking met het college als 
met de coalitiepartners en de ove-

rige raadsleden op inhoud en kwa-
liteit blijven toetsen.

Het persbericht schetst Brouwer 
(1948), onderwijs, als “iemand 
met jarenlange bestuurlijke en 
politieke ervaring. Hij is een ech-
te vakbondsman (CNV), zet zich 
als vrijwilliger in voor onder meer 
het KBO (redacteur en adviseur) 
en is al ruim 40 jaar bestuurslid 
van diverse dierenverenigingen, 
onderwijsorganisaties en CDA 
geledingen in Oost-Brabant en 
het Rijk van Nijmegen. Ger Brou-
wer is fiscaal adviseur, docent en 
sociaal raadsman en heeft ruim-
schoots zijn sporen verdiend in de 
gemeentelijke politiek. Zo was hij 
8 jaar raadslid en fractievoorzitter 
voor het CDA in Grave en 4 jaar 
raadslid voor het CDA in Sint-Oe-
denrode. CDA Rooi is ervan over-
tuigd met de ervaring, dossierken-
nis en werklust van Ger Brouwer 
de fractie weer op volle sterkte te 
hebben gebracht en een krachtig 
sociaal geluid aan de raad te heb-
ben toegevoegd.” 

Het zijn krachtige kwalificaties, 
maar tijdens zijn raadsperiode in 
Rooi heeft Brouwer zich niet sterk 
geprofileerd. Als hij inderdaad 
wordt benoemd – sinds mensen-
heugenis in Rooi een formaliteit - 
zal de tijd moeten uitwijzen of hij 
de Rooise CDA –fractie voldoende 
versterkt om op lokaal niveau het 
hoofd te bieden aan de erosie van 
het eens zo machtige bolwerk.

v.l.n.r. Marjon van de Ven, Antwan 
Kuis, Alfred Kuijper en Jeanne Saris

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

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

‘Jaar van het voorlezen’ afgetrapt met ontbijtje

Het was feest in de Rooise biblio-
theek, vorige week woensdagoch-
tend. Sommige kinderen hadden 
een kroontje op en hier en daar 
hingen slingers. Voor de tiende 
keer op rij vond het voorleesont-
bijt voor peuters plaats. Het was 
meteen de aftrap van het ‘Jaar 
van het Voorlezen’. In 2013 zal de 
Rooise bieb daar op verschillende 
manieren bij stilstaan. Het jaar-
lijkse voorleesontbijt sluit daar 
natuurlijk perfect bij aan.

Door de hele bieb verspreid, zaten 
groepjes kinderen met hun ouders 
bij een voorlezende vrijwilliger op 
de grond. Zelfs de burgemeester 
kwam voorlezen uit het Prenten-
boek van het Jaar ‘Nog 100 nacht-
jes slapen’ van Milja Paagman. Het 
viel totaal niet op dat er maar liefst 
tachtig kinderen aanwezig waren. 
De meeste peuters kwamen van 
één van de vestigingen van kin-
derdagverblijf De Verbinding. Ook 
waren er kinderen met papa of 
mama op eigen gelegenheid naar 

de bieb gekomen.
Allemaal luisterden ze heel aan-
dachtig naar het mooie verhaal, 
hoewel hier en daar een kind snel 
afgeleid was en iets anders ging 
doen. Dat werkte zo nu en dan op 

de lachspieren van aanwezige ou-
ders. Na de voorleessessie kwam 
uiteindelijk die welverdiende kren-
tenbol en soepstengel. Het was 
tenslotte een Voorleesontbijt. 

Steeds vaker gasten op persgesprek
Het tweewekelijks persgesprek is 
door B en W ingesteld als de ge-
legenheid bij uitstek om pers bij 
te praten over de laatste college-
nieuwtjes. De pers is ook blij met 
dit initiatief, waarbij ze het nieuws 
in een informele sfeer op een pre-
senteerblaadje krijgt.  

Er zit ook een spelelement in. Als 
het gaat over wat in de krant komt, 
heeft het college soms andere be-
langen dan de krant en de pers op 
haar beurt probeert er soms uit te 
halen wat op het presenteerblaadje 
ontbreekt. Het begint er op te lijken 
dat het persgesprek nu ook meer en 
meer wordt gebruikt als podium om 
mensen die het college een plekje in 
de krant gunt, op die manier letter-
lijk in the picture te krijgen. 
De afgelopen tijd bewees het college 
op die manier een gratis wederdienst 
aan de voormalige frisdenkers en 
de makers van het nieuwste boek-
werkje van de Rooise draad, wilde 

de klankbordgroep Weievenseweg 
op die manier letterlijk bepalen wat 
er in de krant komt, en zo nog een 
paar voorvallen. 
Bij het afgelopen persgesprek wa-
ren maar liefst twéé fotomomenten 
aangekondigd. Een voor het onder-
tekenen van het convenant voor on-
derlinge samenwerking tussen zorg-
aanbieders en gemeente, en een 
voor de uitreiking van een oorkonde 
aan the Joy. Een nieuwe trend?

In de schoolbanken voor de 50 jarige reünie!

Wat is meer toepasselijk dan te star-
ten met het gevoel van de school-
banken, zo moet het comité gedacht 
hebben. De 32e editie van de vijftig 
jarige reünie zal dit jaar plaatsvin-
den op zaterdag 14 september Op 
de foto ziet u het comité dat deze 
legendarische middag/avond orga-
niseert. Zij zitten er nu misschien 

nog braafjes bij, maar samen met 
alle 50 jarige gaan op die dag ze-
ker de bloemetjes buiten zetten. Een 
dag zo hoopt de organisatie waar 
het weerzien, mooie herinneringen 
en een gulle lach centraal staan.

Alle Rooienaren, die vroeger op 
een Rooise basisschool (of speci-

aal onderwijs) hebben gezeten en 
deze jaargang 50 worden, mogen 
deelnemen aan de 50-jarigen reü-
nie. De reünie zal dit jaar wederom 
plaatsvinden in De Vriendschap. Een 
uitstekende locatie voor een 50 ja-
rige reünie, zo is de afgelopen 2 jaar 
gebleken. Degenen die voor de re-
unie in aanmerking komen, krijgen 

medio maart/april een uitnodiging 
in de bus. Er zijn maar liefst 330 ge-
gadigden en de organisatie hoopt 
natuurlijk dat iedereen komt! Voor 
€42,50 beleven zij een gezellige dag 
en is er aan eten en drinken geen 
gebrek. Houd deze krant en uw 
brievenbus in de gaten! Voor meer 
info: vanderheijdens6@upcmail.nl 

Onderschrift: Het organiserende comité: Voorste rij v.l.n.r.: Lidwien van Walbeek - van Vijfeijken (Nijnsel), 
Gery van der Zanden (Boskant), Diana van de Laar - Walravens (Eerschot) en Carlo van der Heijden (Olland). 
Tweede rij v.l.n.r.: Marty Gevers – Hermes (Odaschool), Ine van Rooij – van Nuland (Nijnsel), Jan van de Rijt 
(Eerschot), Marcel van Vugt (Eerschot). Derde rij v.l.n.r.: Wil van de Laar (Boskant), René Gevers (Dommel-
rode) en John Bekkers (Olland).  Achterste rij v.l.n.r.: Mirna Hanegraaf – Huijberts (Eerschot), Jacqueline van 
der Heijden – Foolen (Dommelrode) en Jan de Leijer (Odaschool) 

Lekkage in 
sporthal 
Kienehoef

Een oplettende lezer van 
DeMooiRooiKrant twitterde af-
gelopen weekend deze foto van 
een lekkage in sporthal de Kie-
nehoef. Uit navraag bij de ge-
meente bleek dat de lekkage al 
bekend was. Een loodgietersbe-
drijf was al op de hoogte gesteld. 
Deze verklaarde pas iets te kun-
nen doen als de sneeuw van het 
dak is verdwenen. Aangezien dat 
nu het geval is, kunnen ze aan 
de slag. Verder is er met de staat 
van de sporthal niets mis. Iedere 
twee jaar wordt hij grondig geïn-
specteerd. De zaal is 28 jaar oud 
en de gemeente verwacht dat hij 
nog eens 10 jaar mee kan. 

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

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.

Borchgrave 41 
5492 AT Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-477049

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
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Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
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ING
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/silverfactoryrooi
/juwelieropaal
/opaalson

Join us!

-FEBRUARI KORTINGSMAAND-
Bij Opaal en Silver factory.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 

10% korting op de gehele collectie.

m.u.v. Ti sento hierop 30% korting.
van 01-02-2013 t/m 28-02-2013

Opaal Son / Opaal Sint-Oedenrode / Silver factory Sint-Oedenrode

Van den Berg autogroep voelt zich thuis in Sint-Oedenrode

Het automerk Citroën heeft een 
rijke historie. Daar valt een boek 
over te schrijven.  Eén hoofdstuk 
zou gewijd kunnen worden aan fa-
milie van den Berg uit Haaren. In 
de hoofdstraat van het dorp heeft 
jaren de Citroën garage gezeten. 
De vader van Rogier en Raymond 
van den Berg begon het bedrijf en 
‘trouwde’ met het merk. De zoons 
bouwden het uit in de regio en 
streken zelfs neer in Sint-Oeden-
rode. Vorig jaar namen ze de gara-
ge van Van Boxmeer officieel over. 

Rogier is commercieel directeur 
van het bedrijf. Hij werkt vooral in 
het filiaal in Den Bosch. Raymond, 
algemeen directeur, komt vaak in 
Rooi over de vloer, waar zijn vrouw 
Inger kantoor houdt. “Eerlijk ge-

zegd moesten we in het begin 
even wennen, maar inmiddels heb-
ben we het heel goed naar onze 
zin in Rooi”, begint Raymond. 
“Het is een fijne omgeving met 
goede mensen. Nu we ons steeds 
meer in het Rooise leven mengen, 
merken we pas echt wat voor mooi 
dorp dit is.” Met goede mensen 
bedoelt hij niet alleen de burgers, 
maar zeker ook het personeel. 
Raymond vervolgt. “Je kunt je on-
derscheiden door de mensen die 
je in dienst hebt. Na de overname 
zijn de monteurs gebleven. Bij de 
receptie hebben we gekozen voor 
een ervaren iemand. Stuk voor stuk 
heel toegankelijke personen. Heer-
lijk dorps, met dorpse mentaliteit. 
Dat past goed bij ons.” Zijn vrouw 
Inger valt hem bij. “Daardoor staan 

we dichtbij onze klanten en ik denk 
ook dat ze dat voelen. Tenminste, 
dat hoop ik, want dat vinden we 
heel belangrijk. Net als de service.”

De klanten worden benaderd met 
een glimlach. Het moge wel dui-
delijk zijn dat Raymond en Inger 
en het personeel de klanten erg 
waarderen. Vooral in deze tijd 
willen ze hen wat extra’s kunnen 
bieden. Raymond: “We probe-
ren heel goed naar de mensen te 
luisteren. Daarom werken we veel 
met enquêtes.  We spelen in op 
wat daar uit komt. Dit bedrijf heeft 
heel veel vaste klanten. Dat heeft 
Van Boxmeer  door de jaren heen 
opgebouwd en ook wij blijven ze 
het vertrouwen geven.” Speciaal 
voor de vaste klanten is een voor-

Raymond van den Berg en zijn vrouw Inger voor het pand met één van de nieuwste modellen.

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 

advertorial

HUISHOUDBEURS

 Busreis incl. entree € 32,00
 Zaterdag 16, dinsdag 19 
 en donderdag 21 februari.

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

deelkaart in het leven geroepen. 
De zogenaamde Citroën MyCard. 
Er worden dit jaar extra acties ont-
plooit, maar daarover later meer.

Intussen zit Van den Berg Citroën 
niet stil. Rond maart/april krijgt het 
gehele bedrijf een flinke facelift. 
Onlangs werd de dependance in 
Den Bosch al van een nieuw jasje 
voorzien. Maar ook het repertoire 
heeft verrassende en interessante 
elementen. Hybride modellen zijn 
populair, er is een DS5 die zeer in-
teressant is voor de zakelijke rijder, 
diverse modellen zijn BPM vrij, we-

genbelasting vrij en extra zuinig en 
verschillende modellen krijgen een 
modern nieuw uiterlijk. Bent u ge-
interesseerd in het aanbod van Van 
den Berg autogroep? Loop dan 
eens de showroom binnen of kijk 
op www.vandenbergautogroep.nl
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Naam: Inge van den Berg 
Leeftijd: 18 jaar

Welke studie volg je?
“Ik ben 3 jaar geleden begonnen 
aan de opleiding tot doktersas-
sistente. Dit is een MBO bol ni-
veau 4 opleiding. Ik zit nu in mijn examenjaar en hoop in juni mijn 
diploma te behalen. Als doktersassistente doe je meer dan alleen 
maar aan de balie zitten en mensen te woord staan. Je moet ook 
heel veel medische handelingen uitvoeren zoals bijvoorbeeld: hech-
tingen verwijderen, injecties zetten, de arts assisteren bij een kleine 
operatieve ingreep ect.” 
 
Waar volg je de studie?
“Ik volg de opleiding aan het Koning Willem 1 College in 
‘s Hertogenbosch.”
 
Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Ik vind leuk aan de studie dat het erg afwisselend is. Theorie en 
praktijk wisselen elkaar goed af zodat je alles wat je tijdens de the-
orielessen leert in de praktijk kan gaan uitvoeren. Ook vind ik het 
leuk dat er veel stages zijn tijdens deze studie. Wat ik minder leuk 
vind is de hoeveelheid lesstof. Dat is namelijk heel pittig en erg 
veel.”
 
Wat wil je na je studie gaan doen?
“Wat ik na deze studie wil gaan doen is voor mij nog niet duidelijk. 
Ik zou graag nog een HBO studie willen gaan doen. Maar mocht ik 
een leuke baan tegenkomen dan ga ik daar voor.” 
 
Aan wie geef je het stokje door?
“Anouk Janssen.”

Theaterkoor Rooi trapt offi cieel af met PerMissie

Afgelopen zondagmiddag vond 
in De Vriendschap in Boskant 
de officiële aftrap plaats van de 
nieuwe theatershow van Theater-
koor Rooi. Alle sponsoren werden 
uitgenodigd voor een heerlijke 
lunch en alle plannen werden met 
hen en de pers gedeeld. Ook de 
cast was aanwezig in het zalen-
centrum. Zij bracht al een klein 
stukje van de show ten gehore. 
Het belooft weer veel goeds! Van 
22 tot 26 mei vinden de optredens 
plaats.

Met deze lunch toonde de organi-
satie haar dankbaarheid aan haar 
sponsoren. Ze begrijpt namelijk 
dat het extra waardevol is als ie-
mand juist in deze lastige econo-
mische tijd de portemonnee trekt 
om dit bijzondere project te on-
dersteunen. Het werd een gezellig 
samenzijn. Verschillende mensen 
stelden zich voor.

Tijdens de middag werden ver-

schillende mensen in het 
zonnetje gezet, namelijk 
Maureen Mitzer  (cho-
reografe), Mario Lamers 
(koordirigent), Joost 
Gevers (orkestdirigent), 
Sjoerd Lamers (vaste pi-
anist tijdens alle repeti-
ties en werkdagen), Bert 
Hoek (productieleider) en 
natuurlijk Jacqueline van 
der Heijden. Zij heeft als 
secretaris bergen werk 
verzet.

Daarnaast werd bekend 
gemaakt dat zowel Ra-
bobank, SKOSO en 
Brabantzorg wederom 
het besluit genomen 
om een voorstelling 
(deels) uit te kopen en 
daarmee een exclusie-
ve avond aan hun leden 
en/of personeel en vrijwilligers te 
bieden. Dit zou uiteraard ook kun-
nen gelden voor andere onderne-

mingen. Die mogen zich altijd mel-
den via 
secretariaat@theaterkoorrooi.nl. 

Sint-Oedenrode heeft weer eigen rioolservice
Vroeger, zo’n vijftien jaar geleden, 
belde iedereen in Sint-Oedenrode 
‘De Krommert’ als er problemen 
waren met het riool. Met zijn klei-
ne wagentje stond hij binnen een 
mum van tijd op de stoep om te 
helpen. Toen hij stopte nam geen 
Roois bedrijf zijn gebied over, tot 
voor kort. Willy van der Rijt uit 
Nijnsel is gestart met Risero: 
Riool Service Rooi.

Juist in deze tijd leggen veel bedrij-
ven het loodje. Zo ook het bedrijf 
waar Willy werkzaam was, even-
eens een rioolreinigingsbedrijf. 
Aangezien Willy ouder dan 50 is, 
zag hij de bui hangen: ‘Dat wordt 
jarenlang solliciteren’ en daar had 
de Nijnselnaar geen trek in. “De 
keuze was daarom snel gemaakt”, 
zegt Willy overtuigend. “Ik besloot 
om voor mezelf te beginnen en in 
deze branche verder te gaan.” Wil-
ly is gewend om te ondernemen. 
Tientallen jaren runde hij een eigen 
boerenbedrijf. Tel daar zijn 15 jaar 
ervaring op in de rioleringswereld – 

Willy heeft de benodige certificaten 
in bezit om het vak uit te mogen 
voeren - en je hebt een gezonde 
basis voor een  onderneming.

Stroomt uw wc over of spoelt de 
gootsteen niet meer goed door? 
Hangt er een vervelende lucht 
in uw huis die waarschijnlijk uit 
het riool afkomstig is? Bel dan 
Risero. Toch doet het bedrijf nog 
veel meer. Willy: “Ik verhelp alle 
soorten verstoppingen; wastafels, 
keukens, hoofdriool enz. Daar-
naast ben ik ook in te huren om 
oude riolering te vernieuwen, kan 
ik camera-inspecties doen, rook 
ik rioleringen uit bij nare luchtjes 
in uw huis en maak ik dakgoten 
schoon.” Risero heeft de beste ap-
paratuur aangeschaft om mensen 
van dienst te kunnen zijn. Zo heeft 
Willy een spuitwagen die zelfs 72 
liter per minuut kan spuiten (nor-
maal is dat 40 á 45 liter). Dat is 
ideaal voor het schoonspuiten van 
rioolsystemen onder bijvoorbeeld 
varkensstallen. “Er kan ook een 

zandspuiter op de kop. Dan komt 
het slib ook mee. Deze goede ap-
paratuur was voor mij een vereiste 
omdat in stallen steeds meer ri-
oolsystemen komen te liggen”, 
geeft Willy aan. Een punt wat 
zeker niet vergeten mag worden 
is het ledigen van vetvangputten 
van cafetaria’s en restaurants. Dat 

doet Risero samen met een 
eveneens betrouwbare en 
professionele partner.

Hoewel het bedrijf Riool 
Service Rooi heet, zal het 
zijn pijlen zeker niet alleen 
op Sint-Oedenrode richten. 
Ook omliggende dorpen 

als Veghel, Gemert, Laarbeek, Son 
en Breugel, Schijndel, Erp en Best 
behoren tot het klantengebied. 
Niet alleen particulier, maar ook 
bedrijven en zelfs gemeenten hu-
ren Risero in. Vooral als er renova-
tie of onderhoud aan minigemalen 
nodig is. Willy: “Ik ben altijd te be-
reiken, dus als er problemen zijn: 
bel me gerust.”

Risero rioolservice, 
Spierkesweg 10, 
5491 RJ, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-206181, 
www.risero.nl

advertorial

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

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

             BENZINEMOTORZAAG MS 211 40 cm
                                    OOK IN FEBRUARI 10% KORTING 
                    OP ARBEID onderhoud & reparatie
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Bram
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Kofferen 22,
5492 BN Sint Oedenrode.

Tel: 0413 – 477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Uw skikleding
weer als nieuw !

Met 
persoonlijke
aandacht en

deskundig 
advies

lid van:

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

Muziek maken met Dirk Scheele

Wat een muzikale grapjas die Dirk 
Scheele! Afgelopen zaterdagmid-
dag gaf hij twee optredens in Ma-
riendael. Zowel om 14.00 uur als 
om 16.00 uur was het lekker druk 
in de grote zaal en daar maakte de 
artiest gretig gebruik van. ‘Kieke-
boe!’ riep hij vanachter een grote 
boom. De kinderen zagen hem en 
begonnen al spontaan te lachen.

Pal voor het podium zaten de 
bankjes overvol Rooise peuters en 
kleuters. Ze luisterden aandachtig 
naar de leuke en over het alge-
meen rustige liedjes. Scheele heeft 
dan ook een hele rustgevende 
stem. Muziek was de rode draad 
door het programma. De acteur 
timmerde op emmers en pannen, 

speelde nummers op zijn gitaar en 
speelde het zelfs klaar om muziek-
jes te maken met een broodtrom-
mel. Dat deed hij niet telkens al-
leen. Vaak nodigde hij de kinderen 
zelf uit om mee te helpen op het 
grote podium. Reuze spannend 
natuurlijk!

Trotse ouders mochten tussendoor 
van Dirk best wat foto’s maken 
als hun kind in de schijnwerpers 
stond. Toen hij met de hele bups 
ging hossen, volgden de ene licht-
flits de andere in hoog tempo op. 
Scheele wist er een toffe en grap-
pige show van te maken. Dat de 
kinderen met rode koontjes op 
hun wangen doodmoe naar huis 
gingen, was dan ook zijn schuld.

Samen, dat werkt! 

Jacqueline

gaat Sarah zien!!

Vincent 50 jaar! 
Pro� ciat. 

xxx je bonusfamilie, 
Karin, Max, Dieke en Mette

Mam 80 jaar Gefeliciteerd

Maria, Antoinette, Franca, Hans

Han & Dina Verhagen- 
van den Hurk

Gefeliciteerd met jullie 

50 jarig huwelijk.

Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

Gefeliciteerd, Oma Marij 60 jaar!

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

 

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

 

LEUKE AKTIE...

in de maand Februari op maandag 
van 13.00 tot 18.00 uur 

Dames, Heren en Kinderen 
knippen voor maar €15,- 

(m.u.v. maandag 11 februari i.v.m. carnaval gesloten)
Tot ziens bij...

Kapsalon Unique

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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55

PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
10PAPGAT JOURNAAL

”Met carnaval kun je niet jong genoeg beginnen”

Sommige kinderen krijgen het 
jaarlijkse festijn met de paplepel 
ingegoten, maar dat geldt niet 
voor iedereen. Daarom werd de 
tentoonstelling ‘55 jaar Papgat’ 
als eerste opengesteld voor de 
jeugd. Afgelopen vrijdag al, be-
zochten een aantal klassen van 
verschillende basisscholen het 
gemeentehuis. Direct bij binnen-
komst startte de uitleg,

“Die tenues die daar hangen, wat 
zijn dat?” Vroeg Gerrit van Roos-
malen aan de kinderen. Als voor-
zitter van CV het Skrothupke en als 
carnavalsvierder in hart en nieren, 
kon hij er alles over vertellen. Het 
antwoord, een kiel, was correct.

Dat was echter slechts het begin. 

De vlaggenparade is in Rooi pas 
een paar jaar geleden ontstaan 
door voorzitter Ed Steenbakkers. 
Een aantal van u zal zich dat mis-
schien wel herinneren. Maar weet 
u ook waarom de hoed van de 
prins ‘steek’ heet? De kinderen 
hebben het inmiddels geleerd. 
Daarnaast toonde Gerrit hen diver-
se trofeeën zien en de sleutel die 
de burgemeester de zaterdag voor 
carnaval overdraagt aan prins car-
naval, waarna de laatstgenoemde 
vier dagen ‘de heerschappij’ draagt 
over onze gemeente. Even stond 
hij voor de kinderen in de ton, maar 
aangezien hijzelf geen tonpraoter 
is, was dit slechts ter illustratie.

De kinderen smulden van de enor-
me hoeveelheid foto’s, waarop 

diverse ouders, grootouders of an-
dere familieleden bleken te staan. 
Een kind vond zelfs zichzelf terug, 
als dreumes op de schouders van 
papa. Van bs Kienehoef bleek zo’n 
90% van de klas van plan te zijn, 
om naar de tent op de markt te 
gaan. Verschillende kinderen doen 
weer mee met de kinderoptocht 
en ook de grote optocht wordt na-
tuurlijk weer bezocht. Helaas bleek 
geen enkele leerling uit deze klas 
te dansen, anders hadden ze wel-
licht als dansmarieke kunnen mee-
doen. Wel bleek één klasgenoot, 
Tim Hulsen, dit jaar lid van de raad 
van elf. 

“Je hebt nu alles in vogelvlucht ge-
zien”, besloot Gerrit van Roosma-
len. Hij nodigde de leerlingen di-

rect uit gedurende 
het weekend nog 
eens te komen kij-
ken.We vinden het 

namelijk heel belangrijk dat jullie 
alles weten over carnaval en er je 
eigen inbreng aan geven”, aldus 
Gerrit. “Met carnaval kun je niet 
jong genoeg beginnen.” De scho-
len kregen eerder al een compleet 
lespakket onder de naam ‘mi de 
paplippel ingegivve’. De komende 
weken kunnen ze daar zelf hun ei-
gen invulling aan geven. Wie het 
thuis niet met de paplepel krijgt in-
gegoten, krijgt er zo toch nog iets 
van mee. 

EXTRA NIEUWS! 
Bonte Avonden Olland

Kom verkleed in je allermooiste carnavals outfit 
naar de bonte avonden in Olland.

De feestvierder die het mooiste / gekste verkleed is, 
wordt beloond met een mooie prijs. m a k e l a a r d i j  b v

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

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

Stichting Jeugdcarnaval stelt zich voor

Een belangrijke schakel in car-
naval vierend Sint-Oedenrode is 
Stichting Jeugdcarnaval. Zij houdt 
immers de paplepel vast die de 
Rooise jeugd voedt met het car-
navalsgevoel. Bijna iedere Rooi-
enaar beleefde zijn of haar eerste 
carnavalsmomenten in de tent op 
de Markt. Maar wie zijn de men-

sen achter de Stichting? Wie zor-
gen er ieder jaar weer voor dat de 
Rooise jeugd – en inmiddels ook 
veel kinderen van ver daar bui-
ten – een onvergetelijke carnaval 
meemaken? De weken voor Car-
naval stellen we ze aan u voor. In 
de vijfde aflevering: Henriette van 
Nunen.

Het is bijna Carnaval! Heb je er zin 
in?
“Ja, het komt nu dichtbij en dan 
ben ik dadelijk blij als we alles in 
uitvoering kunnen brengen waar 
we de afgelopen maanden naar 
toe gewerkt hebben. Het is na-
tuurlijk hopen dat alles goed gaat 
en dat we er met een fijn gevoel op 
terug kunnen kijken.”

Hoe lang ben je al lid van het be-
stuur en wat zijn je taken?
“Zo’n vier jaar geleden ben ik toe-
getreden tot het bestuur. Daarvoor 
zette ik me in als vrijwilliger in de 
tent. Ik doe eigenlijk van alles. Zo 
heb ik de laatste jaren het project 

‘sponsoring’ opgepakt. Daar de-
den we eerst helemaal niets mee, 
maar toen ik merkte dat er toch 
animo voor was, ben ik op zoek 
gegaan naar sponsoren. Dat heeft 
zich steeds verder uitgebreid. Daar-
naast regel ik het verzekeringspak-
ket wat bij zo’n meerdaags evene-
ment komt kijken.”

Zo te horen is alles een stuk pro-
fessioneler geworden de laatste 
jaren.
“Dat kun je wel zeggen ja. Alles is 
steeds beter geregeld. Een voor-
beeld is het huishoudelijk regle-
ment wat we hebben opgesteld 
voor de komende Carnaval. Waar 
moeten het bestuur en de vrijwilli-
gers zich overal aan houden? Alles 
staat nu vast. De vrijwilligers gaan 
we dit keer voor de Carnaval al bij-
praten. Ook moeten we met meer-
dere mensen cursussen volgen, zo-
als een cursus Sociale Hygiëne om 
een drank- en horecavergunning 
te verkrijgen. Die heb ik gehaald 
en nu gaan we met drieën aan een 
cursus EHBO beginnen.”

Wat vind je zo leuk aan het jeugd-
carnaval?
“Het is geweldig om te zien dat de 
kinderen in eigen dorp Carnaval 
kunnen vieren. Dat ze niet het dorp 
uit hoeven. Daarnaast is Carnaval 
mij met de paplepel ingegoten. 
Mijn ouders zaten bij De Keffers 
en mijn broers bij De Draakstekers. 
Alleen jammer dat het allebei niet 
meer bestaat, haha!”

Carnaval op Camping De Kienehoef
C.V. De Plekkers houdt in sa-
menwerking met Camping De 
Kienehoef een groots carna-
valsfestijn. Camping De Kiene-
hoef wordt dan omgedoopt tot 
“Plekkershol”.

Ze openen op zaterdagmiddag 9 
februari met een grootse kinder-
carnavalsmiddag. Tijdens deze 
middag zijn er allerlei activitei-
ten voor jeugd, waaronder een 
heuse kinderdisco met DJ Bram. 
Natuurlijk wordt er ook voor 
chips, drinken en een snoepzakje 
gezorgd. Tijdens deze middag 
kunnen de kinderen geschminkt 
worden en is er een ballonnen-
blazer aanwezig voor de aller-
kleinsten. Uiteraard komen ook 
Jeugdprins Bart van Papgat, ad-
judant Siebe en nar Iwan samen 
met de dansmarietjes.   
Reserveren vooraf is wel wense-
lijk want VOL=VOL. U kunt zich 
per mail opgeven oclvanschaijk@
onsbrabantnet.nl. Entree prijs is 
€ 5,- (gratis voor leden van C.V. 

de Plekkers). Zaterdagsavonds is 
het “op de eier bij C.V. De Plek-
kers”, sinds jaar en dag bakt het 
bestuur eieren voor alle bezoe-
kers. Op zondag, na de optocht, 
verzamelen we bij Camping De 
Kienehoef en feesten we tot in 
de kleine uurtjes.
Op maandag bezoeken verschil-
lende carnavalsverenigingen het 
“Plekkershol”. ’s-Avonds ontvan-
gen C.V. De Plekkers Prins Bart 
Pap d’n Urste, adjudant Floris en 
hun gevolg. Traditioneel worden 
Prins en Adjudant dan weer in het 
ootje genomen. Later worden ze 
op zijn “Plekkers” uitgezwaaid. 
Dit mag je niet missen. Dinsdag, 
alweer de laatste dag van de car-
naval, komen er wederom verschil-
lende carnavalsverenigingen naar 
het “Plekkershol” en sluiten we de 
carnaval in stijl af.

Camping De Kienehoef, 
Plekkershol met carnaval: 
Zwembadweg 35-37, 
Sint-Oedenrode.
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Kleurrijk Papgat
'Papgat kleurt Rood, Geel en Groen’

In ons jubileumjaar willen we tij-
dens carnaval 2013 het Papgat-
gevoel door het hele dorp tot 
uiting laten komen. Heel Papgat 
zal Rood,Geel en Groen kleuren! 
Om het carnavalesk versieren 
van straoten, veurgevels, etala-
gies, en gebouwkes te promo-
ten is er een wedstrijd “Kleurrijk 
Papgat” georganiseerd.

Kan ik ook mee doen?
Natuurlijk! Er zijn 4 categoriën 
waarop u zich kunt inschrijven:

Skonste Straotje van Papgat:
Als u met minstens vier andere 
bewoners uit dezelfde straat Uw 
huis versierd heeft, kunt dit jaar 
meedingen naar een eervolle prijs, 
in de categorie "Skonste Straotje 
van ‘Papgat’.

Skonste etalagie van Papgat:
Voor de Papgatse winkeliers is er 
de categorie “etalagies”.

Skonste veurgevel van Papgat:
Geen hele straot of etalagie, maar 
toch in het Rood, Geel en Groen?  
Doe dan mee in de categorie 
"Veurgevels".

’t Mooiste gebouwke van Papgat:
Is er voor de Papgatse gebouwen 
/ scholen

Daarnaast willen we dat iedere 
Papbuik die niet aan de wedstrijd 
meedoet, uiting geeft aan hun 
verbondenheid met Papgat. Bij-

voorbeeld door de veurgevel van 
hun huis of tuin te versieren met 
de mooie Papgat kleuren. Doe 
allemaal mee aan het ‘Kleurrijk 
Papgat’ en zet Papgat in de kleu-
ren Rood, Geel en Groen.

Wa heur ik, zèn d´r ok prijzen?
Jurering op deze vier categorieën 
zal plaatsvinden in de week van 2 
t/m 8 februari 2013. De jury zal 
letten op kleurgebruik, idee en 
originaliteit. Op zondagmiddag 
10 februari (na de optocht in de 
tent) zullen de winnaars worden 
gehuldigd door Prins Bart Pap d’n 
Urste.  Hij zal hierbij worden bij-
gestaan door  Adjudant Floris, de 
Raad van 11 en hun hofdames. 
Maar natuurlijk wordt hij ook bij-
gestaan door de Jeugdprins en 
zijn Adjudant, de Jeugdraad van 
11 met hun dansmariekes.

Tuurlijk willen wij meedoen, en 
nu….?
Inschrijven voor deze wedstrijd 
kunt u hieronder. De snelle in-
schrijvers belonen we met gratis 
ballonnen in de originele rood / 
geel en groene kleuren. Verder 
zijn er vlaggenlijnen in de Papgat 
kleuren. Deze worden aangebo-
den per lengte van 10 mtr, tegen 
de prijs van € 1,50 en zijn te ver-
krijgen bij ‘t Paparas en de Forum.

Op woensdag 13 februari word 
de lijst met winnaars op de Pap-
gat site gezet. www.papgat.com

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

Kortom, ogen kwamen tijd te kort 
om alles op te nemen. Vrijdagavond 
was de opening van de tentoonstel-
ling. Kinderen van verschillende ba-
sisscholen kregen ’s morgens al de 
gelegenheid om rond te kijken. 

President Ed Steenbakkers klom als 
eerste in ‘de ton’ om zich te richten 

tot het aanwezige publiek, waar-
onder natuurlijk Prins Bart en Adju-
dant Floris met hun gevolg. Hij gaf 
aan trots te zijn op de werkgroep, 
bestaande uit Jeanne Wouters, Leo 
van Lieshout en Will en Ans van der 
Linden. Daarnaast gaf hij nog maar 
eens aan hoe goed de samenwerking 
verloopt tussen stichting Papgat en 

gemeente Sint-Oedenrode. Wethou-
der Hendriks beaamde dat even later 
door toe te geven dat ze mee kielen 
heeft staan strijken alvorens deze 
werden opgehangen. 

De President had ook nog een ver-
rassing in petto. Met trots kondigde 
hij aan dat in 2014 een droom in ver-
vulling zal gaan. Rooi krijgt een eigen 
aandenken aan Carnaval. In samen-
werking met de Kunststichting heeft 
Stichting Papgat kunstenaar Pier van 
Leest uit Lage Zwaluwe bereid ge-
vonden om een beeld te realiseren. 
Dit zal volgend jaar worden geplaatst 
in de buurt van de huidige Rabobank 
in het centrum van het dorp.  

De officiële opening werd uiteraard 
verricht door vorst Harrie Vulders. 
Daarna was iedereen vrij om rond 
te lopen en zich te vergapen en alle 
prachtige oude en nieuwe carnavals-
aandenken. Heeft u het nog niet ge-
zien? Tot en met 7 februari kunt u op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.30 
uur in het gemeentehuis terecht. 

vervolg voorpagina

55 Jaar Papgat in een hele grote notendop

 ‘Ik volg’ zet Van Ouds vast op zijn kop

Met de ‘PR’ van de Rooise carna-
valskneiter ‘Ik volg’ van vrienden-
groep VC Le Gerage zit het wel 
snor. De laatste weken hebben 
ze de regionale pers ruimschoots 
gehaald. Het is natuurlijk ook zeer 
nieuwswaardig: een clip opnemen 
met Mark van de Veerdonk en Fer-
ry van de Zande en deze ook nog 
eens uitbrengen voor doven en 
slechthorenden. Afgelopen vrij-
dagavond vond de presentatie van 
de single plaats in café Van Ouds.

Terwijl in het gemeentehuis de ten-
toonstelling 55 jaar Papgat werd ge-

opend, barstte in café Van Ouds een 
feestje los. VC Le Gerage verzorgde 
daar namelijk de cd presentatie van 
hun eerste carnavalshit ‘Ik volg’ een 
parodie op het succesvolle Engelse 
nummer ‘I follow’. Voor dat de offi-
ciële opening plaats had gevonden, 
wurmde de polonaise zich al een 
weg door de kroeg. De Blaosplek-
kers waren uitgenodigd om de car-
navalssfeer er vast in te brengen. 
Dat lukte prima. Alleen jammer dat 
de presentator er af en toe zo nodig 
doorheen moest schreeuwen.
Hij had zich beter kunnen beperken 
tot de overhandiging van de eerste 

cd aan eigenaar Bernie de Brouwer, 
want dat deed hij goed. Even daar-
voor trad de vriendengroep op om 
het liedje te presenteren aan ouders, 
vrienden en pers. Het liedje is ‘cat-
chy’ en doet de jeuk naar Carnaval 
verergeren. Nu al een hit? Eigenlijk 
wel, maar tijdens Carnaval kan de 
balans pas worden opgemaakt. De 
actie is voor de vriendengroep in ie-
der geval al geslaagd. 

Stem op deze hit via www.omroep-
brabant.nl/kiesjekraker. Zo wordt 
deze Rooise kraker misschien wel de 
beste carmavalsplaat van Brabant!  

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

Eind januari ging burgemeester Maas 
met de Prins en Adjudant van Papgat 
in de keuken kijken van verschillende 
carnavalsverenigingen in Rooi. Hoe 
zou het gaan met de bouw van de car-
navalswagens? Aan de foto te zien lag 
niet iedereen op schema, want burge-
meester Maas moest even bijspringen. 

Emile Kalmann overhandigde namens VC Le Gerage de eerste cd en een � es drank aan Bernie de Brouwer



Woensdag 30 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe12 

‘De Buuven’ gaan er weer voor

Het moet een gezellige boel zijn daar in de 
Jasmijnstraat. Het is niet de hangjeugd of 
blaffende honden die de wijk onveilig ma-
ken, maar enkele kwebbelgrage buurvrou-
wen die zichzelf ‘de Buuven’ noemen. Hun 
gekletst onder de schutting houden ze niet 
voor zichzelf. Hoewel ze het druk hebben 
met koffieleuten, boodschappen doen en 
kinderen opvoeden, stappen ze eens per 
jaar het podium op om hun hersenkronkels 
te delen. Zo ook weer komend weekend tij-
dens de Nijnselse Bonte Avonden.

Even voorstellen:
De Buuven waren eerst met zijn drieën. Maar 
dat zijn er inmiddels vier geworden. Dianne 
Verkuijlen heeft zich onlangs bij Anne van 
Beljouw, Erna van de Ven en Ellis Rijkers ge-
voegd. 

Jullie doen voor de zesde keer mee aan de 
Bonte Avonden. Hoe verzinnen jullie iedere 
keer weer wat nieuws?
Ellis: “We zijn het hele jaar bezig met het 
opdoen van ideeën. Wij bekijken video’s en 
proberen van andere acts iets te maken wat 
bij ons past.”
Anne: “De act die we dit jaar doen willen we 
eigenlijk al drie jaar brengen, maar telkens 
kwam er iets tussendoor. Het meest bijzon-
dere aan dit optreden wordt dat we het he-
lemaal zelf hebben geschreven. Dat is toch 
wel het moeilijkste onderdeel.”

Vorige week traden jullie op tijdens de Prin-
senzittingen in Rooi. Beviel dat?
Erna: “Het was echt geweldig.”

Anne: “Inderdaad, de reacties waren heel 
erg positief.”

Voor herhaling vatbaar dus?
Anne: “Hoewel het heel erg leuk was, was 
het ook meteen heel erg veel. Het neemt erg 
veel tijd in beslag. Volgend jaar treden we 
alleen in Nijnsel op. Dat vinden we toch het 
belangrijkste.”

Hoe vaak oefenen jullie?
Erna: “In het begin één keer per week, maar 
de laatste maanden komen we drie keer per 
week samen.”
Ellis: “Ook mailen we ontzettend veel en 
sturen we foto’s naar elkaar via de what’s 
app om te vragen of iets mooi staat of niet.”
Dianne: “Meestal moet ik terugsturen dat 
het niet mooi staat.”

Jullie spelen wel een soort van typetje, 
klopt dat?
Anne: “Door de jaren heen zijn de typetjes 
steeds meer ontwikkeld.”
Ellis: “We spelen de rol die het meest bij ie-
mand past. Daar schrijven we ook een beetje 
naar toe.”
Erna: “Ik (Catrina) ben een beetje de Nijnsel-
se kak, Anne (Annie) is een doos, Ellis (Lies) 
is de slons en Dianne (Sjaan) is de gezellige.”
Dianne: “Dat klopt ja, ik ben gezellig.”

Bent u nieuwsgierig naar het nieuwe op-
treden van ‘de Buuven’? Ga dan komend 
weekend naar de Bonte Avonden in Nijnsel. 
Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar!

VC de Deurdouwers laten kaars zegenen in Tours

Afgelopen weekeind zijn Harrie vd Ven 
en Lamber van den Biggelaar, van VC de 
Deurdouwers, met partner naar Tours afge-
reisd.  Traditiegetrouw hebben ze dit  met 
de Prinsmobiel gedaan, voor het 1ste jaar 
beschikbaar gesteld door Van den Berg Ci-
troën dealer.

In de Basilique St. Martin hebben ze wijwa-
ter opgehaald en de kaars laten zegenen die 
op carnavalszaterdag 9 febr. om 11.00 uur 
door prins Bart, adjudant Floris, jeugdprins 
Bart en jeugdadjudant Siebe zal worden ont-
stoken bij de kapel van de Heilige Martinus.
55 jaar Carnaval 2013 kan wat betreft VC 
De Deurdouwers weer beginnen....

Lamber vd Biggelaar (l) en Harrie vd Ven 
bij de pastoor van Tours

BONTE   
AVONDEN 

1 & 2 
FEBRUARI 

 

CV de Heikneuters 
 

    

 
 

in zalencentrum 
DE BECKART 

aanvang 20.00 UUR 
 

 

Kaarten verkrijgbaar bij; 
 bakkerij van den Eertwegh,  

of bonteavond@chello.nl 
of telefonisch  

Piet van Erp 0413-472654 

v.l.n.r.: Ellis Rijkers, Dianne Verkuijlen, 
Anne van Beljouw en Erna van de Ven

De Blèrcup 2013 gaat naar de Harmonie 
Zonder Zaal (HZZ). Op het laatste moment 
besloot deze kapel om zich in te schrijven 
voor de kapellenavond. Toch eindigde 
HZZ zaterdagavond met hun lied 'Papgat 
alaaf' als eerste in de strijd om de Blèrcup. 
De Blaosplekkers werden met 'In Papgat 
is di jaor un fisje' tweede en de Neultuut-
ers mochten met 'Rood, Geel en Groen' de 
derde plaats op hun naam schrijven.

Het kan natuurlijk niet anders dan dat in 
het jubileumjaar van carnaval in Sint-Oe-
denrode veel kapellen stilstonden bij 55 
jaar Papgat. Titels als 'In Papgat is di jaor 
un fisje', 55 jaor Papgat' en 'Papgat Alaaf' 
onderstreepten dat heugelijke feit. Na af-
loop van de kapellenavond nam Not Just 
Apollo het muzikale heft tot in de kleine 
uurtjes in handen.

Carnavaleske jubilea
Tijdens deze 28e Papgatse kapellenavond 
stonden er drie jubilea op het program-
ma. Als eerst natuurlijk het al genoemde 
55-jarige bestaan van Papgat. Maar ook 
voorzitter Harry Passier had wat te vieren. 
Het was dit jaar de elfde keer dat hij als 
commissievoorzitter verantwoordelijk was 
voor de organisatie van de kapellenavond. 
Scheidend presentator Fred Verzandvoort 
presenteerde de kapellenavond voor het 
22e jaar.

“Eigenlijk waren het 21 avonden in die 22 
jaar, want één keer moest ik vanwege een 
blessure verstek laten gaan”, geeft Ver-
zandvoort eerlijk toe. Toch vindt hij dat het 
na 22 jaar tijd is om plaats te maken voor 
een nieuwe generatie. “Ik stop niet omdat 
ik het presenteren of de kapellenavond 
moe ben, integendeel. Ik zal mijn gezicht 
de komende jaren zeker hier nog laten 
zien”, vertelde hij het aanwezige publiek 
na de ontvangst van een ingelijste speaker 
als dank voor zijn bewezen diensten.

Vervolg voorpagina

Harmonie zonder zaal gaat met blèrcup naar huis
Michiel Bakker, vertegenwoordigt die nieuwe 
generatie. De bekende presentator van TV-
Meierij zal vanaf volgend jaar de presentatie 
van de kapellenavond voor zijn rekening ne-
men. Samen met Fred nam Michiel dit jaar al 
een deel van de presentatie op zich.

Hoog kwaliteitsniveau
Op onze vraag of er verschillen zijn tussen 

toen en nu, antwoordt Fred Verzandvoort 
met een volmondig “ja”. Het niveau van de 
kapellen is nu stukken hoger dan toen. “Toen 
waren het allemaal beginnende kapellen, de 
meeste mensen konden met moeite noten 
lezen. Tegenwoordig is de kwaliteit bij de 
meeste muzikanten van een hoog niveau. Je 
mag ze gerust semiprofessioneel noemen”. 
Kijk voor meer foto’s op www.mooirooi.nl
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Vliegveld. Een reuzenvogel stelt zich 
bedachtzaam op aan het begin van een start-
baan, staat enige tijd stil,
ontspant zich, zuigt de longen vol lucht, 
blaast krachtig uit, haalt opnieuw diep adem, 
komt langzaam in beweging,
zet aan, trekt op, gaat sneller en sneller, richt 
kop en romp voor het einde van de baan schuin omhoog, komt los 
van de grond, trekt de klauwen in, klimt hoger en hoger, neemt vi-
j� onderd mensen mee tot ver boven de wolken, de riemen kunnen 
los, tijd voor ko�  e, een krant en een boek.

    Kees Hermis

We vertrekken in Sint-Oedenrode, vanuit daar rijden we elke keer naar een andere 
bestemming waar we gezellig met zijn allen gaan wandelen. We stoppen bij speeltuinen en 
spelen af en toe verstoppertje, we bekijken paddenstoelen en springen over sloten. Zo lopen 
we ongeveer 5 of 6 kilometer en ondertussen eten we ons lunchpakketje op in de natuur. Als 
we klaar zijn met de tocht en zijn uitgespeeld, vertrekken we weer naar Sint-Oedenrode. 

Hou jij van

gezelligheid, ravotten en de natuur?
Dan is Ejos echt iets voor jou!

Wij zijn w.s.v. Ejos. Wij wandelen ongeveer 
2 keer per maand op zondag, met een groep 
kinderen van 6 tm 18 jaar. We vertekken 
meestal om 10 uur en zijn ongeveer om 2 
uur weer terug in Sint-Oedenrode. Naast de 
wandelingen organiseren we ook verschil-
lende activiteiten, zoals een kampweekend.

Wil jij bij onze club komen? Of wil je 
een keer mee lopen om te kijken of het 
wat voor je is? Neem dan gerust 
contact op met Marijke Kantelberg:  
marijke.kantelberg@kpnmail.nl

Of kijk voor meer informatie op:
www.wsv-ejos.tk

Voor maar €5,00 in de maand ben je lid van 
w.s.v. Ejos. Je mag dan natuurlijk elke 
wandeling met ons mee lopen, waarbij wij voor 
vervoer zorgen. Ook krijg je soms wat lekkers 
of wat drinken tijdens de tochten. Naast de 
tochten mag je natuurlijk ook deelnemen aan 
onze activiteiten die we organiseren, zoals 
het kampweekend, sinterklaasmiddag, zomer 
uitstapje enz.

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

Gemakkelijk post- en bankzaken regelen 
bij Primera Sint-Oedenrode

Primera Sint-Oedenrode gaat tijdens 
de Carnaval verbouwen. Op maan-
dag 11 en dinsdag 12 februari is de 
winkel gesloten. Wanneer de zaak op 
woensdag 13 februari haar deuren 
weer opent, is het complete aanbod 
alleen maar nog groter en overzich-
telijker geworden. Nieuw is dan het 
ING-servicepunt. Tevens komt er één 
balie voor Primera en Post.nl. De 
openingstijden van  ING-servicepunt 
en Post.nl zijn vanaf die woensdag 
hetzelfde als van openingstijden van 
Primera Sint-Oedenrode zelf. Is dat 
alles? Nee hoor…

Hoewel de winkel dezelfde opper-
vlakte blijft houden, is er straks nog 
meer te krijgen dan voorheen. Eige-
naars Han en Carmen van de Sande 
– Vogels hebben gekozen naast het 
vertrouwde assortiment, tabak, wens-
kaarten en tijdschriften, een forse uit-
breiding in het aanbod van school en 
kantoorartikelen. Ook komt er een 
nieuwe overzichtelijke wand voor het 
kiezen van uw cadeaukaart. Als laat-
ste wordt het sigaren assortiment uit-
gebreid met bekende merken.

Kortom, de winkel wordt nog com-
pleter en aantrekkelijker voor U, 
vooral omdat U bij elke besteding 
(behalve boeken /postzegels) van 
€ 5,- een zegel krijgt. Bij een volle 
spaarkaart krijgt u een 1/5 staatslot 
zonder Jackpot (jackpot voor € 0,40 
wel bij te kopen )geheel gratis!. Er zijn 
al meerdere malen grote prijzen ge-
vallen op zo’n  gratis lot.

ING servicepunt
Alle post- en bankzaken regelen bij 
Primera, dat is makkelijk! U bent bij 
Primera na de verbouwing van harte 
welkom om als vanouds gebruik te 
maken van het nieuwe ING service-
punt. De manier waarop verandert: u 
kunt zelf geld opnemen of storten via 
de automaat. Een medewerker kan 
u hierbij assisteren als u dat prettig 
vindt. Komt u voor het afhalen van 
uw wachtwoordbrief, uw pincode, 
het openen van een rekening of heeft 
u gewoon een vraag aan de ING? 
Dan kunt u hiervoor een medewerker 
benaderen. Ze helpen u graag. 

Tijdens en natuurlijk ook na de ver-

bouwing (behalve 11 en 12 februari) 
kunt u bij het vernieuwde postkan-
toor gewoon terecht voor al uw post-
zaken en overige producten van het 
postkantoor, zoals Kentekenregistra-
tie. Voor ING-zaken als ophalen van 
wachtwoordbrieven, activeringsbrie-
ven, pincodes en betaalpassen kunt u 
ook terecht tijdens de verbouwing en 
erna. Voor alle overige dienstverlening 
van ING kunt u van 3 t/m 12 februari 
terecht bij het ING hoofdkantoor in 
Veghel, Hoofdstraat 23.

Om dit feestelijk met U te vieren zul-
len er de komende tijd leuke acties 
plaatsvinden. 
Let op de Heropening Folder die bin-
nenkort bij u in de brievenbus valt! 
Wij als team van Primera Sint-Oe-
denrode heten u voor, tijdens en na 
de verbouwing, meer dan welkom bij 
ons in de winkel.
De openingstijden van Primera Sint-
Oedenrode:
•      maandag t/m donderdag: 
   8.00-18.00
• vrijdag: 08.00-20.00
• zaterdag 8.00-17.00

advertorial

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

VOOR MEER INFO 
EN LOSSE STUKS

PRIJSLIJST BEL 
NAAR:

0622075679

Streepenstraat 29 Sint Oedenrode        MA-ZA 10.00-12.00 uur

Linnebin strijkservice
nieuw in Sint Oedenrode!

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

Ophalen en afleveren 
binnen Sint Oedenrode 
gratis!
Kerkdorpen a 1 euro.
Betaling a contant.

v.l.n.r. Katjana, Mandy, Sonja, en Han en Carmen v/d Sande-Vogels
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Hij is zû gek es ‘n kwartje
Hij is knettergek
bron: Brabantse Spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Problemen herinrichting Pastoor 
Smitsstraat waren toch te voorzien?

Ik zie
vooral veel 

sneeuw in mijn
glazen bol meneer

Dekkers

Ach de
ontvangst van
dat ding zal

wel niet goed
zijn

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Jan van Bommel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Tom Willems

Pastoor Hackenstraat 75
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 De man in het zwart
 
 
 

 hij is lang van stuk,
 deze man
 voortstappend in een 
 doortastende pas

 gedragen door
 de zwarte jas
 waaronder, onzichtbaar,
 zijn schraal postuur;
 een lopend skelet, alras
 
 zijn bleek gelaat

 met ingevallen wangen
 en uitstekende botten
 lijken de ogen achter
 tralies te hebben gevangen
 en de geest te verrotten 

 een vilten hoed
 ruim om het hoofd gerand
 verspreidt de uitgeblazen rook
 tot een wijds aureool
 de sigaret tot de vinger opgebrand
 en gebruinde nagels resteren
 als doelloos levens-symbool

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 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 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

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

Waarom heb je een verstopte neus als hij nog 
gewoon aan je hoofd zit? 

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

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

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

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

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

Zoek de volgende woorden: 
dagschotels, deurdouwwers, egelantier, dukes, flesheffers, heikneuters,  

kantelaars, klotjes, kruugeniers, lepkes, narrekap, papbuik, paphappers,  
plekkers, raadvanverderf, rooiseoortjes, skrothupke, jeugdcarnaval,  

strikskelos, toppers, torenzeikers, utkenniegekker, vatenkrakers,  
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sanitair & tegelsalle sanitair aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoudloodgieterswerk airco-systemenzonne-energie systemen
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nieuwbouw & renovatie2250 m2 toonzaal
Maakt uw droombadkamer waar

Maakt uw droombadkamer waar

Maakt uw droombadkamer waar

sanitair & tegelsalle sanitair aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoudloodgieterswerk airco-systemenzonne-energie systemen

nieuwbouw & renovatie2250 m2 toonzaal

sanitair & tegelsalle sanitair aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoudloodgieterswerk 

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: 
Lekker Opstaan

C. VAN BERKEL, KAPITTELHOF 8
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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“Het zou wel eens uit de hand kunnen lopen”
Opgetogen zetten Titus Verkuij-
len, Tony Lathouwers en Glenn 
Peeters voet in de Bed & Break-
fast bovenop een Italiaanse berg. 
Tijd om een welverdiend uiltje te 
knappen. Het opbouwen van een 
podium voor een optreden kost 
veel kracht en energie. Terwijl 
de één op bed neerploft, kijkt de 
ander naar buiten om van het uit-
zicht te genieten. Geen zon, maar 
wel een enorme zwarte wolk. ‘Oh 
neeee, de spullen!’ Als het ‘The 
A-Team’ dat op de hielen werd 
gezeten door de militaire politie 
springen ze in de bus en scheuren 
ze naar het dal. Te laat: versterker 
en alle instrumenten  doorweekt. 
Wat nu?

Dit is nog maar één van de vele 
avonturen die Radar Men From 
The Moon (RMFTM) mee heeft 
gemaakt terwijl ze op tournee wa-
ren in het buitenland. De band, 
met twee Rooise leden (Tony en 
Titus), heeft een stap overgesla-
gen. Hun psychedelische rock is 
meer bekend over de landsgren-
zen dan in het kleine Nederland. 
Tot grote verbazing van de heren 
zelf, want ze wisten zelf amper 
waar het toe zou leiden. “2,5 jaar 
geleden begonnen we met een 
bandje, Boners inc. Heetten we 
toen”, glimlacht Titus, die merkt 
dat hij de naam niet uit hoeft te 
leggen. “In het begin hadden we 
een zanger. Dat ging goed, maar 
het was niet ons ding. We wilden 
puur instrumentaal.” Met Titus 
als basgitarist, Tony als drummer 
en Glenn als gitarist kreeg Radar 
Men From The Moon vorm. Tony: 
“Een jaar lang hebben we wat lo-
pen klooien om de juiste vorm te 
zoeken. En wordt het niet te saai? 
Hoe houden we het boeiend voor 
het publiek? Dat was een hele uit-

daging. Op een gegeven moment 
ging het lopen.”

Letterlijk en figuurlijk, want daar-
na ging het redelijk rap met de 
muzikanten. Na een allereerste 
optreden in de eigen Werf en een 
uitstapje naar De Pul in Uden, 

kreeg RMFTM stiekem wat meer 
aanvragen. Zelfs uit het buiten-
land! “Het genre wat wij spelen 
is niet zo populair in Nederland, 
vooral niet in deze streek”, legt 
Tony uit. “In grotere steden hoor 
je het al wat meer en vooral in 
Duitsland is het te doen.” Vorig 
jaar traden de muzikanten op in 
onder andere Antwerpen, Italië en 
Londen. Madrid ging niet door. Er 
was even geen geld. “Dat is wel 
vaker een probleem”, geeft Titus 

toe. “Zoveel krijgen we niet voor 
een optreden, dus verdienen doen 
we er niet aan. Soms kost het al-
leen maar geld.” Toch hebben ze 
vooral veel pret. Met vijf of zes 
man gaan ze iedere keer op pad. 
Wat roadies uit de vriendengroep 
en ook producer Bob de Wit stapt 

in. Titus vervolgt: “We weten 
nooit waar we terecht komen, dat 
is het mooie. We slapen altijd bij 
wildvreemden. De ontvangst is 
overal zo verschillend. Zo werden 
we in Italië als helden ontvangen 
en kregen we alles, terwijl we het 
in Londen maar zelf uit moesten 
zoeken.” 

Hoe nu verder met de band? 
Doorbreken, zo door blijven gaan 
of stoppen? Stoppen zal nog wel 

even duren, daar vinden de heren 
het muziek maken veel te mooi 
voor. Maar die doorbraak is geen 
sprookje en dat weten ze zelf ook. 
Het zou zomaar kunnen gebeu-
ren want de muziek slaat erg aan. 
Tony: “Het zou wel eens uit de 
hand kunnen lopen, maar dat wil-
len we eigenlijk niet. We hebben 
allemaal ons werk en onze studie 
en dat vinden we belangrijk. Dus 

stel dat we doorbreken, dan wordt 
de keuze heel erg lastig.”

Voorlopig hoeven ze daar nog niet 
aan te denken. Tony is al flink be-
zig geweest met het boeken van 
een tour door Europa, komende 
zomer. Griekenland, Slovenië…
”oh ja en misschien Portugal”, 
roept de regelaar richting zijn 
maat. “Dat wist je nog niet.”

IN ITALIË WERDEN WE ALS HELDEN 
ONTVANGEN, TERWIJL WE HET IN LONDEN 

ZELF MAAR UIT MOESTEN ZOEKEN.”

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

Het is net zo lang als 
het breed is, 
dus vierkant

Een opbergmeubel,
heel functioneel en 

praktisch

Informatieavond Hartstichting Sint-Oedenrode

“Een onbetaalbaar geschenk”
De Hartstichting Sint-Oedenrode 
nodigt u uit voor de informatie-
avond “Een onbetaalbaar ge-
schenk”   donderdag 21 februari 
2013 in de grote zaal van zorgcen-
trum Odendael. 

Ter gelegenheid van de collectan-
tenavond van de hartstichting wel-
ke eens in de 3 jaar wordt georga-
niseerd, zijn wij er in geslaagd een 
informatief programma samen te 
stellen. Opening van de zaal 19:00 
uur waar u onder het genot van 
een kop koffie of thee informatie 
kunt inwinnen bij de stands van de 
Hartstichting en Hartsafe Rooi. Om 
20:00 start het programma met het 
inspirerende verhaal “Een onbe-
taalbaar geschenk”  van de gast-
spreker Ad van Gool. Na de pauze 
wordt door de regio coördinatrice 
Jose van de Coolwijk  de ontwik-
kelingen van de hartstichting toe-
gelicht. De avond wordt afgesloten 
met de huldiging van de jubileren-
de collectanten. Toegang tot deze 
informatieavond is gratis. Indien u 
vragen heeft, kunt u contact op-
nemen met E. Steijaert per e-mail 

hartstichting.sint-oedenrode@live.nl  
of per telefoon 06-29096780. 

“Een onbetaalbaar geschenk”
Ad van Gool uit Hilvarenbeek weet 
als geen ander wat gezondheid 
betekent. Geboren met een ernsti-
ge hartafwijking stond zijn leven in 
het teken van zijn hartkwaal. Alles 
maakte hij mee op het gebied van 
de cardiologie, tot hij acht jaar ge-
leden op 55 jarige leeftijd een hart-
transplantatie onderging. In zijn 
voorlichting vertelt Ad van Gool 
op boeiende wijze zijn positieve le-

vensverhaal. Twee dingen staan en 
stonden voor hem centraal. Op de 
eerste plaats weet hij uit ervaring 
dat als je goed bent voor je hart, 
het hart goed voor jou is. 'Disci-
pline in mijn leefstijl met daarnaast 
de geweldige vooruitgang in de 
cardiologie heeft mij het leven ge-
red'. Het is op de eerste plaats een 
verhaal van hoop houden, bezig 
blijven, optimisme en ongelooflijk 
doorzettingsvermogen. Ad van 
Gool schreef twee boeken over 
zijn leven als hartpatiënt. Verdere 
info: www.advangool.nl. 

Op rustige woonstand gelegen royaal gemoderniseerd instapklaar woonhuis 
met o.a. ruime berging; ruime sfeervolle living met open keuken (37 m2) voorzien van 
eigentijds keukeninrichting (2006) met diverse apparatuur; uitgebouwde bijkeuken; 
3 slaapkamers; luxe gerenoveerde (2006) complete badkamer; vaste trap naar ruime 
geisoleerde zolder welke geschikt is voor uitbreiding van het aantal slaapkamers en 
veel privacy gevende 15 meter diepe achtertuin met achterom.

KOOPSOM € 209.500,- K.K
Spoorlaan 1, 5684 AA Best

Tel.: 0499-335858 - www.vanderheijdenmakelaardij.nl

HAZELAARSTRAAT 46 - SINT-OEDENRODE

www.verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

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

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

  

            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

v.l.n.r. Glenn, Tony, Titus
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Werkzaamheden bosgebied Diependaal

Deze week zijn medewerkers van de ge-
meente gestart met de velling van popu-
lieren in Diependaal. 

Beheerplan
Deze werkzaamheden vloeien voort uit 
het in 2000 door de gemeenteraad vast-
gestelde beheerplan voor dit bosgebied 
Diependaal. De beheervisie voor dit 
bosgebied richt zich zowel op verster-
king van de natuurwaarden als op verbe-
tering van de recreatieve gebruiksmoge-
lijkheden. 
Ter verbetering van de natuurwaarden 
vervangt de gemeente de populieren ge-
leidelijk  door het bij het beekdalmilieu 
passende Eiken-Haagbeukenbos. Om 
deze ontwikkeling te bevorderen plaats-
te de gemeente in 2001 ook enkele 
stuwtjes. Daardoor wordt meer gebieds-
eigen kwelwater vastgehouden. Deze 
vernatting is de oorzaak van het snel-
ler in de eindfase komen van een groot 
deel van de volwassen populieren. De 
vernatting is er ook een belangrijke oor-
zaak van dat de oorspronkelijke fasering 
in het kapplan van 2000 nu is bijgesteld. 

Veiligheid
Op zich is het niet erg wanneer bomen 
midden in het bos omvallen. De bomen 
vormen dan een onderdeel van de natuur 
(“dood hout leeft”). Wanneer deze echter 
door hun grote lengte (ca. 35 meter) bin-
nen  het valbereik van aanwezige wandel-
paden staan (gebied A), wil de gemeente 
geen onverantwoorde risico’s nemen. De 
gemeente kiest ervoor om deze bomen 
te vellen. Stammen waaruit eerder top-
pen afbraken en die door hun geringere 
lengte geen gevaar opleveren worden 
hierbij zoveel als mogelijk gespaard.  

Door de grotere omvang van gebied B 
beperken de vellingen zich hier tot de 
risicovolle bomen in de buitenste schil 
van zo’n 35 meter. In het hart van dit 
gebied vinden geen werkzaamheden 
plaats.

Uitvoering 
Tijdens de voorbereiding heeft de ge-
meente intensief overleg gevoerd met 
het Roois Landschap en in het gebied 
zeer goed ingewijde IVN-natuurgidsen. 
Vanzelfsprekend staan bij de uitvoering 
de flora- en faunabelangen centraal. Het 
is echter onvermijdelijk dat de maat-
regelen de natuurontwikkeling tijdelijk 
zullen verstoren. Desondanks over-
heerst de overtuiging dat ieders veilig-
heid nu voorop staat en dat de natuur 
zich spoedig van de ingrepen zal weten 
te herstellen. De IVN-gidsen zullen deze 
ontwikkelingen kritisch blijven volgen. 
De werkzaamheden duren naar schat-
ting drie weken.

Herplant
Na de vellingen worden, geheel volgens 
het beheerplan 2000, langs de weg Die-
pendaal en een klein deel van het bos-
gebied opnieuw populieren aangeplant. 
De overig vrijkomende plaatsen worden 
beplant met eik en haagbeuk als hoofd-
houtsoorten en een onderbegroeiing 
met vruchtdragende struiken als haze-
laar, hondsroos, sleedoorn, zoete kers en 
gelderse roos. De plantwerkzaamheden 
vinden plaats op 20 maart, in het kader 
van de Landelijke Boomfeestdag, en op 
30 maart met vrijwilligers van de plaat-
selijke natuurverenigingen.

Informatie: 0413-481373  

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een 
kopie van uw paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoor-
beeld als u een huurcontract of tele-
foonabonnement afsluit. 

U kunt dit tegengaan.
Geef nooit zomaar uw identiteitsbe-
wijs af. Als iemand een kopie wil maken 
vraag dan altijd waarom dit nodig is. Re-
gistratie van het soort identiteitsbewijs 
en het documentnummer is meestal 
voldoende. Bijvoorbeeld: “ paspoort, 
NWLFR3706”.

Geeft u toch een kopie af? 
Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf 
op de kopie:
1. dat het een kopie is
2.  voor wie of welk product hij bedoeld 

is en
3. de datum waarop u hem afgeeft.

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de 
kopie te bewerken.
Kijk voor meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Villenbraken 18 5492 ND 21-01-2013 Bouwen bijgebouw
Sterrebos 13 5491 TL 15-01-2013 Aanleggen kavelpad
Nieuwstraat 18 5491 VD 17-01-2013 Realiseren koffie-en theetuin
Nachtegaal 3 5492 PG 15-01-2013 Plaatsen dakkapel
Eversestraat 7a 5491 SR 16-01-2013 Bouwen bedrijfsgebouw
Jekschotseweg 21 5491 RB 18-01-2013 Milieuneutraal wijzigen bedrijf
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Veghelseweg ong. (S194) ---- 6 weken  Kappen houtopstand
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Spierkesweg 13 5491 RJ 23-01-2013 Bouwen nieuwe trainingsruimte
Frederikstraat ong. ---- 22-01-2013 Kappen 1 berk
Nijselseweg ong. ---- 23-01-2013 Kappen 2 eiken
Hertog Hendrikstraat  ---- 23-01-2013 Kappen 1 berk
(parkeerterrein) 
Berkstraat 28 5492 EB 28-01-2013 Aanbouwen erker
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende bouwvergunningen
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kerkdijk-Zuid 7 5492 HW 24-01-2013 Gedeeltelijk veranderen ligboxenstal;  
   betreft reguliere vergunning 2e fase
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Esdoornstraat 2 5492 EV 25-01-2012 Wijziging leidinggevende Drank- en  
   horecavergunning
Hierop is procedure 3 van toepassing

Inzameling oud papier

Zaterdag 2 februari
-  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container parkeerterrein bij sporthal 
De Streepen van 9.00 tot 12.00 uur;

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

-  Buurtvereniging Heikant, container aan 

de Gerbrandystraat of Dreesstraat tus-
sen 09.00 en 13.00 uur

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 tot 17.00 uur. 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 22 januari tot en met 28 
januari 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
- Van studievereniging Van der Waals voor 
het houden van een kampvuur op 28 en 
29 februari 2013 bij het Scoutinggebouw 
Rooi, Achterpad 3 te Sint-Oedenrode.

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Bruine Usb-stick
- Sleutel met plastic driehoek
- Zwarte herenjas Jack & Jones
- Brievenbus sleutel Eurolocks

Gevonden voorwerpen
- Buggy
- Blauwe wollen sjaal
- Zilveren ketting

Ed Steenbakkers
President Stichting Papgat

Gemoedelijkheid!.....
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Spreekuur Burgemeester
Het spreekuur van de Burgemeester vervalt op maandag 4 februari 
en op maandag 11 februari
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Wie weet er eigenlijk nog wat een 
zeepkist is? Een houten kist waar 
zeep in vervoerd werd? Ja. Heel 
lang geleden. Maar waarom duikt 
dat woord vandaag de dag nog re-
gelmatig op, nu zeep al decennia-
lang op pallets in kartonnen dozen 
met plastic flaconnetjes  vervoerd 
wordt?  Omdat vroeger de sprekers 
in het openbaar, handelslieden, vak-
bondsbestuurders of politici, een 
beetje hoger wilden staan dan hun 
publiek en op een zeepkist lukte dat 
zelfs Napoleon. DeMooiRooiKrant 
geeft Rooise politici nu tijdelijk een 
platform om hun boodschap te ver-
kondigen. Hun politieke boodschap, 
die  zelfs binnen een fractie kan ver-
schillen. We noemen geen namen.  
In tegenstelling tot de rubriek  “De 
Politiek dichterbij” waar de mens 
centraal stond, gaan de politici in 
diezelfde  beeldspraak dus een stap-
je omhóóg. Vandaar de naam voor 
de nieuwe rubriek: De Zeepkist.

De weind van Skèndel….

We spreken inmiddels met respect 
over de kwaliteit van onze buren. 
We werken er en sturen er onze kin-
deren naar school, we delen samen 

de bank en sporten er. De manier 
waarop Rooi en Schijndel naar elkaar 
zijn toegegroeid is voorbeeldig. Dat 
gaat in de regio niet onopgemerkt 
voorbij. Van de weeromstuit begint 
Veghel met ons te flirten, in de hoop 
hun Udense collega jaloers te ma-
ken. Het voelt fijn als je populair bent 
maar moeten we niet zelfbewust kie-
zen voor kwaliteit en inhoud.

Zonder voldoende maat kan een 
organisatie niet zelfstandig zijn 
boontjes blijven doppen, maar zelf-
standigheid is een uitgebalanceerd 
geheel, geen lappen deken. Iedere 
deelnemer heeft toegevoegde waar-
de en draagt bij aan het krachtige 
geheel.

Rooi en Schijndel vullen elkaar per-
fect aan in woonkwaliteit, diversiteit 
van bedrijvigheid, voorzieningen 
en natuurgebied. Een landelijke ge-
meente met een sterk verenigings-
leven in de vele dorpse kernen. Een 
uitgestrekt buitengebied met daarin 
verspreid liggende bebouwingscon-
centraties met elk hun eigen karakter 
en leefgemeenschap.

Veghel is anders, de stedelijke be-
bouwing begint al als je via de 
Eerdse baan de Poort van Veghel 
binnen rijdt of over de A-50 langs 
de fabrieksterreinen slingert. Je krijgt 
de handen eerder op elkaar in Eerde 
als je er voorstelt om terug te komen 
bij Rooi, dan in Olland, als straks het 
gemeentehuis in Uden staat.

Nog niet zolang geleden koos 90% 

in Liempde voor aansluiting bij 
Rooi. Dat pakte anders uit, maar 
het markeerde drie globaal even 
grote gemeenten (Boxtel, Rooi en 
Schijndel) met elk rond 24.000 in-
woners. Samenvoeging daarvan, als 
dat de keuze zou zijn, leidt tot een 
prachtige plattelandsgemeente met 
80.000 inwoners. Drie grote kernen 
vormen samen met de kleine kernen 
Liempde, Lennisheuvel, Olland, Bos-
kant, Nijnsel, Wijbosch en tientallen 
gehuchten een krachtige landelijke 
gemeente van zo’n 20000ha gren-
zend aan Eindhoven-Son, Tilburg-
Moergestel, Den Bosch-Vught en 
Veghel-Uden. Wij zullen de mensen 
uit de omringende stedelijke gebie-
den die willen komen wonen, win-
kelen en recreëren met open armen 
ontvangen bij ons in het groene hart 
van de Meierij.

Dit zijn de overwegingen voor CDA 
Rooi om onze stem te verheffen te-
gen het voorstel van het college om 
samenwerking met Veghel te onder-
zoeken. Het CDA stelt voor om de 
burgers de gelegenheid te geven 
zich samen met de maatschappelijke 
organisaties een mening te vormen 
over de toekomst die het best past 
bij Rooi. Als het nodig is om een gro-
tere en sterkere gemeente te vormen 
verwacht het CDA meer heil en ge-
lijkwaardigheid aan de groene west-
zijde dan aan de geïndustrialiseerde 
oostzijde.

Fractie CDA-Rooi; Rien Verhagen, 
Jan Verhagen, Ger Brouwer.

De Zeepkist

Oorkonde voor The Joy in Nijnsel

De Koninklijke Nederlandse Hei-
de Maatschappij afdeling Noord-
Brabant kent ieder jaar oorkondes 
en prijzen toe in het kader van 
“Kern met pit”. Dit initiatief is 
bedoeld om het verbeteren van de 
leefomgeving in kleine kernen te 
stimuleren. Ieder jaar beoordeelt 
een jury de aangemelde inzendin-
gen en ditmaal viel The Joy, het 
jeugdhonk van Nijnselse jeugd, 
daarmee in de prijzen. 

De jongeren, in leeftijd uiteenlo-
pend van 12 tot 17, vonden dat 
hun ruimte in De Beckart totaal 
niet geschikt was voor jongeren-
activiteiten. Die ruimte is grondig 
aangepakt en het resultaat is tot 
ieders tevredenheid. Dorpsraad-
voorzitter Jan van der Aa bedankte 
de jongeren en met name Elles Rij-
kers, Dorothé de Louw en techni-
cus Marcel van den Brand. 

De KNHM liet het niet bij een er-
kenning. Het ‘hol’’ kreeg een plak-
kaat ‘Kern met pit’ plus een cheque 
van 1000 euro. Daarmee wisten 
ze wel raad. Een TV, luidsprekers, 
betere verlichting, plus een meng-
paneel wisten ze daardoor binnen 
de begroting te houden. “Ik heb 
begrepen dat er ontiegelijk veel 
herrie zal komen en dat het licht 
oogverblindend zal zijn” besloot 
Van der Aa.

Wethouder Van Rossum feliciteert Marcel van den Brand en Ellis Rijkers van The Joy. Ook enkele 
jongeren van The Joy waren meegekomen om de oorkonde in ontvangst te nemen.

Gemeente wil ‘doorn in het oog’ 
weg laten slepen

Deze auto, die al meer dan een jaar 
geparkeerd staat aan de Deken 
van Erpstraat, is voor veel men-
sen een doorn in het oog. Vooral 
nu hij een week of vier twee par-
keerplaatsen bezet houdt. De ge-
meente is er mee bezig om hem 
spoedig weg te laten slepen.

Zo makkelijk gaat dat echter niet, 
aldus een persvoorlichter van de 
gemeente. Een auto kan niet zo-
maar worden weggesleept. Het 
moet namelijk officieel een wrak 
zijn, wil hij daarvoor in aanmerking 
komen. Natuurlijk was dit geval de 
gemeente en de politie ook niet 
ontgaan. De BOA had de wagen 
al meerdere malen beboet. Toen 
bleek dat de auto officieel geen 
eigenaar meer heeft. Via een be-
stuursrechtelijke weg wil de ge-
meente nu afdwingen dat de auto 
alsnog wordt weggesleept.    

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

Vrachtwagen met matrassen in 
sloot

Sint-Oedenrode - Een takelbedrijf 
moest er maandagmorgen aan te 
pas komen om een vrachtwa-
gen uit de sloot te halen aan de 
Schootsedijk in Sint-Oedenrode. 

De chauffeur was bij het rechts 
afslaan op de T-kruising met zijn 
voertuig gaan schuiven en kwam 
zo met zijn wielen in de sloot tot 
stilstand.

Kilometerslange file na ongeval 
op A50

Op de A50 bij St. Oedenrode is 
kort voor 17 uur maandagmid-
dag door nog onbekende oor-
zaak een automobilist van de 
weg geraakt. Hij kwam met zijn 
voertuig ondersteboven in de 
berm tegen de vangrail tot stil-
stand. 
De opgeroepen brandweer en 
traumahelikopter hoefden bij 
nader inzien niet ter plaatse te 
komen. Of er iemand gewond is 
geraakt is onbekend. Het onge-
val veroorzaakte kilometerslange 
file in de rijrichting Eindhoven.

Inhoud nieuwe afl evering Oog Op Rooi van TV-Meierij
Vanaf vrijdag 1 februari 2013 om 
17:00 uur kunt u elk oneven uur 
gedurende 2 weken op TV Meierij 
kijken naar het actuele praatpro-
gramma over Rooi.

Voor deze aflevering zijn als gasten 
uitgenodigd:

Ria van Aarle die haar levensver-
haal vastlegde in een boek geti-
teld “Morgen ben ik beter”. Arent 
van Dijk, voorzitter van Business 
to Business (BtB) over onderne-
men in een moeilijke tijd, specifiek 

voor jonge ondernemers, Wil van 
de Laar, locatiemanager Odendael. 
Hoe houden we in een tijd van be-
zuinigen de zorg voor ouderen in 
stand, Ed Steenbakkers, over een 
leven met een groot deel in het te-
ken van carnaval én 55 jaar Papgat.

En verder …
Wordt aan de mensen op straat 
gevraagd naar hun toekomst als 
ze zelf ouder zullen zijn.  Als straat 
wordt de Zwembadweg nader be-
keken en vertelt onze weerman bij-
zonderheden over weer en klimaat.

Tijdens de carnaval wordt Oog op 
Rooi onderbroken door uitzendin-
gen over sleuteloverdracht (live), 
optocht en prinsenzitting (meer 
info volgende week) 
Op de hele uren wordt Rondje 
Rooi uitgezonden.

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

Controleer op nl.alert.nl of je mobiel al geschikt is 
voor NL-Alert

Eerste NL-Alert controlebericht 
op 4 februari
Op maandag 4 februari rond 12.00 
uur wordt het eerste NL-Alert con-
trolebericht uitgezonden, tegelijk 
met de maandelijkse sirenetest. Aan 
de hand van dit controlebericht kunt 
je nagaan of je mobiel juist is inge-
steld voor NL-Alert. In het bericht is 
duidelijk aangegeven dat het om een 
controlebericht gaat en dat je niets 
hoeft te doen. In 2013 volgen nog 
twee controleberichten: op 6 mei en 
op 4 november.

Waarom NL-Alert?
Iedereen kent de sirene die de eerste 
maandag van de maand gaat. Als de 
sirene gaat tijdens een noodsituatie 
moet je naar binnen en ramen en 
deuren sluiten. Daarom is er nu NL-
Alert. Dit is een aanvullend alarm-
middel voor de mobiele telefoon. Stel 
er breekt een grote brand uit waarbij 
veel rook vrijkomt. Als jij je in een 
rampgebied bevindt en je hebt je mo-
biel ingesteld op NL-Alert, dan ont-
vang je een tekstbericht. Hierin staat 
precies wat er aan de hand is. En 
wat je het beste kunt doen. Zo kun-
nen meer mensen worden bereikt en 
worden mensen beter geïnformeerd. 

Stel je mobiele telefoon nu in 
Op dit moment werkt NL-Alert al 
op circa 60% van alle mobiele tele-
foons in Nederland. Dat betekent dat 
ruim 11 miljoen mobiele telefoons 
NL-Alert kunnen ontvangen. De ko-
mende tijd zal dit aantal verder oplo-
pen. Er komen steeds meer toestel-

len op de markt die automatisch zijn 
ingesteld op NL-Alert. Dat maakt dit 
nieuwe alarmmiddel een waardevolle 
aanvulling op de bestaande midde-
len, zoals de sirene, de rampenzender 
en de website crisis.nl. 

Hoe stel je je mobiel in
Heb jij je mobiel nog niet ingesteld? 
Op de website www.nl-alert.nl kun 
je nagaan of je toestel al geschikt is 
om NL-Alert te ontvangen. Hier staat 
ook beschreven hoe je jouw mobiel 
instelt op NL-Alert. Als je op 4 febru-
ari het controlebericht ontvangt, ben 
je er zeker van dat jouw mobiel juist is 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. 
In geval van een noodsituatie weet jij 
daardoor direct wat er aan de hand is 
en wat je moet doen. 

Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de meldkamer van de hulp-
diensten wordt een tekstbericht over 
een (dreigende) ramp uitgezonden 
naar alle mobiele telefoons in de di-
recte omgeving van de noodsituatie. 
Het bericht bereikt de mobiele tele-
foons binnen enkele seconden. De be-
richten zijn geen sms-berichten, maar 
zogenaamde cell broadcastberichten, 
vergelijkbaar met een radiosignaal. Zij 
worden verzonden via de zendmas-
ten van de mobiele telefonieaanbie-
ders. Daardoor werkt NL-Alert óók 
als het netwerk overbelast is. Het is 
volledig anoniem en helemaal gratis. 
Kijk dus nu op www.nl-alert.nl om na 
te gaan of jouw mobiel al geschikt is.

foto en tekst: Tom Louter/112brabantnieuws foto en tekst: Tom Louter/112brabantnieuws
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Super 8, VHS, DV of Harde schijf over-
zetten op DVD vanaf € 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------

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

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

WINTERACTIE - WINTERACTIE
Bescherm nu de lak van uw auto! 
20% KORTING OP EEN 

COMPLETE POETSBEURT
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a 
5492 NL Sint-Oedenrode 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 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.
--------------------------------------

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Maak je mooiste fotoboek op 
www.fotoboox.nl en haal hem bij ons 
af. (foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding vanaf 
€ 7,98. (foto) De Vakman Sint-Oeden-
rode T: 473147
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Cursussen

Fotocursussen M-Foto
In februari 2013 starten er weer nieu-
we cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Vakantiefotografie
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------
“Naailessen”: Zelf kleding maken, te-
kenen of ontwerpen. Voor meer info 
Tel: 0413-420330 of 06-16148879.
--------------------------------------

Aangeboden

Aandacht voor jezelf! Laat jezelf 
masseren zodat je meer energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Zoekt u huishoudelijke hulp? Slechts 
€ 12,95 per uur, zie www.hulpstudent.
nl, bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* nieuw vanaf 2013 kind-hond-cursus
voor info bel: 06-270.384.63 of be-
zoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Interieur

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

Diversen

Bedrukken carnavalskleding vanaf 
€ 7,98. (foto) De Vakman 
Sint-Oedenrode T: 473147
--------------------------------------

   

De foto van deze week. We zouden het erg leuk vinden als iemand 
mensen op deze foto herkend. Ziet u iemand op deze foto die u kent? 
Laat het dan even weten via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan de Heuvel 17. 
De koffie staat voor u klaar!

Historische beelden

Marktplein
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.
--------------------------------------
Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?” 
www.campusfioretti.nl” 
--------------------------------------

Pensionstal De Schoot
heeft nog plaats voor 
uw pony en/of paard.

Goede faciliteiten en op loopafstand 
van Manege De Pijnhorst.

Info: 06 – 15 248 517

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

8 GB USB-stick € 6,50
16 GB USB-stick € 9,50
 Tel. 06-41437284

--------------------------------------
Gooit u ook zoveel brood weg? 
N.A. Denker 
(gemiddelde nederlander 20%; 
www.milieucentraal.nl)
--------------------------------------

Persoonlijke ontwikkeling

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

HUWA International pipeline products is een bedrijf dat wereldmarktleider is op het 
gebied van de productie van roestvast stalen reparatieklemmen voor  

gas- en waterleidingen. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. 
Voor de productie van deze reparatieklemmen zijn wij op zoek naar een:

Operator Persstraat
Fulltime(38uur)

De operator is verantwoordelijk voor de productie van de verschillende 
onderdelen voor  deproductie van de reparatieklem. De operator stelt zelf de 

machine en beheert de voorraad van de benodigde materialen. 

Wij bieden:
 Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng 
 Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf 
 Salaris volgens CAO klein metaal
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Wij vragen:
 LTS of MBO niveau 1-2
 Ervaring met RVS plaatwerk is een pré 
 Positieve werkhouding
 Teamplayer 

Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u binnen 14 dagen
na het verschijnen van de advertentie  sturen naar:

HUWA International pipelineproducts bv
Kerkdijk-Zuid 11a
5492HW Sint-Oedenrode
T.a.v. Dhr. M. Saris
E-mail: m.saris@romacon.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op een van de sites van de bedrijven die onder United Pipeline 
Products bv (UPP)  vallen (www.romacon.nl, www.huwa.com, www.gekave.nl, www.romaconpetro.com) 

of neem contact op met Dhr. M. Saris, telefoonnummer: 088-7654400

HUWA International pipeline products is een bedrijf dat wereldmarktleider is op het 
gebied van de productie van roestvast stalen reparatieklemmen voor  

gas- en waterleidingen. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. 
Voor de productie van deze reparatieklemmen zijn wij op zoek naar een:

Operator Persstraat
Fulltime(38uur)

De operator is verantwoordelijk voor de productie van de verschillende 
onderdelen voor  deproductie van de reparatieklem. De operator stelt zelf de 

machine en beheert de voorraad van de benodigde materialen. 

Wij bieden:
 Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng 
 Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf 
 Salaris volgens CAO klein metaal
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Wij vragen:
 LTS of MBO niveau 1-2
 Ervaring met RVS plaatwerk is een pré 
 Positieve werkhouding
 Teamplayer 

Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u binnen 14 dagen
na het verschijnen van de advertentie  sturen naar:

HUWA International pipelineproducts bv
Kerkdijk-Zuid 11a
5492HW Sint-Oedenrode
T.a.v. Dhr. M. Saris
E-mail: m.saris@romacon.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op een van de sites van de bedrijven die onder United Pipeline 
Products bv (UPP)  vallen (www.romacon.nl, www.huwa.com, www.gekave.nl, www.romaconpetro.com) 

of neem contact op met Dhr. M. Saris, telefoonnummer: 088-7654400

Per direct zijn wij op zoek naar een

Kantine/schoonmaak 
medewerker
Voor +/- 20 uur per week

 Taken bij de Functie:
- koffie en thee verzorgen;

- soep voorbereiden, serveren en afruimen;
- boodschappen doen;

- schoonmaak in kantoren, sanitaire 
voorzieningen, kantine en fabriek.

Werktijden:
Maandag 8.00 tot 16.30
Woensdag 8.00 tot 12.30

Vrijdag 8.00 tot 16.30

Reacties naar:
Huwa International BV

T.a.v.  Ruud Smits
Kerkdijk-zuid 11a 

5492 HW Sint-Oedenrode
r.smits@huwa.com

PERSONEEL

Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

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

Telefoon: 0499-851353

Te koop:
Lieve Berner Sennenpup

Geboren 1 december 2012
Reu, met stamboom

Ingeënt en ontwormd
Voor meer informatie:

Tel. 06-51328900

Ontstoppen riolering
Uitroken riolering
Camera inspecties
Reinigen dakgoten 
Renovatie rioolgemalen  
Vetvangputten ledigen en reinigen

Sint-Oedenrode - www.risero.nl
M 06 10 02 52 95 - T 0413-20 61 81
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Formido zoekt
       mensen met

 inzet en

teamgeest
Formido Sint oedenrode zoekt per direct een nieuwe 

collega. Wij denken aan een persoon, die enthousiast, 

flexibel en servicegericht is. Die inzet en teamgeest 

toont en geïnteresseerd is in onze bouwmarkt.

Als medewerker van Formido Sint oedenrode ben je 

samen met je collega’s verantwoordelijk voor jouw 

afdeling, je helpt klanten, bestelt en verzorgt de artikel-

voorraad en presenteert goederen op een aantrekkelijke 

wijze, je bent flexibel inzetbaar, servicegericht en hebt 

een klantvriendelijke instelling. 

Je leeftijd is bij voorkeur vanaf 18 jaar en je volgt of  

hebt een afgeronde mBo/mtS opleiding. ervaring  

detailhandel of bouwmarkt is een pré. In ruil hiervoor 

biedt Formido je goede arbeidsvoorwaarden en een 

plezierige werksfeer.

tevens zoeken wij een caissière. Parttime ca. 16 uur. 

Je zorgt voor een correcte afhandeling van de aan kopen 

via kassa’s met computerscanning, je behandelt retouren 

en diverse administratieve handelingen. Bereid om ook 

op zaterdagen en koopavonden te werken. Verder neem 

je de telefoon aan en verstrekt de klant de nodige aan-

vullende informatie over  de aankopen.

Interesse gewekt? Stuur je CV naar onderstaand adres 

of reageer bij voorkeur via email.

Formido Sint-oedenrode

eerschotsestraat 44

5491 AD St.oedenrode

of mail je CV naar: jurgen.van.rooij@formido.nl 

                     WIJ zIJn oP zoek nAAR een

       Verkoop-
 medewerker m/V
                         FulltIme 38 uuR

Huis. thuis. Formido.
EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, 
dakkapellen, PostNL, zonnepanelen, ATAG-apparatuur, autobanden en velgen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen 
en reeds bestelde goederen. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.
De korting wordt verrekend in de winkelwagen.

*

**

ZATERDAG 26 JANUARI VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 

25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!
       OOK GELDIG IN DE WEBSHOP!**

VEREN VOORDEEL

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, 
dakkapellen, PostNL, zonnepanelen, ATAG-apparatuur, autobanden en velgen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen 
en reeds bestelde goederen. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.
De korting wordt verrekend in de winkelwagen.

*

**

ZATERDAG 26 JANUARI VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 

25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!
       OOK GELDIG IN DE WEBSHOP!**

VEREN VOORDEEL

PERSONEEL
HENNIE VAN LOON 25 JAAR BIJ 

VAN DER VLEUTEN ELEKTROTECHNIEK

Sinds 1 februari 1988 is Hennie in dienst bij van der Vleuten Elektrotechniek.
Dit was de officiële datum dat van der Vleuten Elektrotechniek startte op het 
bedrijventerrein te Nijnsel.
Hennie was al in dienst bij van der Vleuten Elektro op de Markt te Sint-Oedenrode.
Echter de zaak ging over in v.d. Vleuten Elektrotechniek en Hennie ging mee, zoals 
meerdere monteurs, waaronder zijn schoonvader Bert van de Brand, die hem 
destijds ook adviseerde om bij van der Vleuten te komen werken.
Dat dit voor beide partijen goed is bevallen, blijkt uit het feit dat Hennie na 25 jaar 
nog steeds naar volle tevredenheid werkzaam is bij van der Vleuten.
Wij zijn blij Hennie aan de jubilarissenlijst te kunnen toevoegen en bedanken 
Hennie, Annemarie en de kinderen voor het wederzijdse vertrouwen de afgelopen 
25 jaar. 
Wij hopen nog lang met elkaar te kunnen blijven werken.

Directie en medewerkers v.d. Vleuten Elektro-Techniek BV.

Nijverheidweg 12, 
5492 NK Sint-Oedenrode

0413-477337 | www.vdvleutenelektrotechniek.nl

Maak een stiftgedicht

Week van de Poëzie in teken van muziek
In 2013 staat de Week van de Poëzie – van 
31 januari t/m 6 februari – in het teken van 
muziek. In de locaties Berlicum, Sint-Mi-
chielsgestel en Sint-Oedenrode wordt een 
collectiepresentatie ingericht in de biblio-
theek om bezoekers kennis te laten maken 
met de pareltjes onder de Nederlandstalige 
gedichten. Bezoekers van deze bibliotheken 
kunnen bovendien in alle rust genieten van 
Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr, die 
hen op cd laat kennismaken met acht eeu-
wen Nederlandstalige Poëzie.  

Aanvullend roept Bibliotheek de Meierij dich-
ters in spé op om een stiftgedicht te maken. 

Een stiftgedicht is een gedicht dat niet ont-
staat door te schrijven, maar door te schrap-
pen. Een stiftgedicht ‘schrijven’ kan door 
met een merkstift in een bestaande gedrukte 
tekst, meestal krantenartikelen of een blad-
zijde uit een oud boek, woorden of delen van 
woorden te schrappen tot wat overblijft een 
gedicht vormt, dat niets meer met de oor-
spronkelijke tekst te maken hoeft te hebben. 
Inzendingen op papier kunnen voor 7 fe-
bruari ingeleverd worden bij alle locaties van 
Bibliotheek de Meierij. Digitaal opsturen kan 
ook naar l.jansen@bibliotheekmeierij.nl. De 
drie origineelste inzendingen ontvangen een 
leuke verrassing.

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 1 februari  liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden 
vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot Heistraat 22. 
Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom want dan is de koffie en thee al klaar.

Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij. Na afloop van het 
kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Voor het beugelen op 9 maart kunt 
u zich opgeven bij Betsie van Gerwen. Doe het snel want vol = vol

SOLEX VERHUUR ROOI
Vraagt

Oproepkracht 
informatie:

0413-475355
 06-20069586

 info@solexverhuurrooi.nl 
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

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

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Type: Seat Leon 2.0TFSI 
Sport-up 185 PK!
Bouwjaar: 2006
Km.stand: 138.755

Prijs: € 11.950,-

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

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Type: Seat Ibiza 1.4 16V 
Km. stand: 83.618 km
Bouwjaar: 01-2005

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

Van Dijk automobielen b.v. 

Type: Audi S4 Avant 3.0 
TFSI Quattro Automaat
Datum: deel I april 2009
Km. stand:  38.915

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

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Seat Althea XL 1.6 
benzine
Bouwjaar: 2009 
zeer nette staat 

 

Type: Suzuki Grand
Vitara 2.4 High Executive
Rijklaar!! Incl. zomer- en 
winterwielen.

In en verkoop auto’s 
onderhoud- reparatie

PEUGEOT 207 SW
1.4 X-line stationwagen 
Bouwjaar 2007
 

Prijs: € 8.950 Prijs: € 19.950 

Prijs: € 12.950,-

Prijs: € 4.950 

Prijs:      € 10.800 

Hyundai I10  i-drive /cool   demo       2012
Hyundai I30  1.6 bus.idtion  demo      2013
Hyundai Santa Fe 2.0 I motion            2004
Hyundai I 10 Active    1,1 inj                   2010
Hyundai  Accent 1.4  3 drs                    2007
Hyundai  Accent 1,3 I  3 drs                    2000
Hyundai Atos  1.0 gls                                1998
Hyundai Matrix 1.6 GL                            2001
Hyundai Matrix 1.6 gl                              2003
Smart city                                                 2002

Nu: de nieuwe Hyundai I 10 en I 20  
met 1000 euro registratie korting  OP = OP

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

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

schoon! Vooral in de wintertijd!

Type: Nissan Qashqai 
1.6, acenta
Bouwjaar: 2008
Km. stand: 24.500km

Prijs: € 17.750
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AH van Hamond BV
De grootste collectie carnavalskleding en 

accessoires in Brabant!
Bij ons kunt u zich van top tot teen aankleden voor carnaval 2013.

Ook voor groepen, verenigingen en horeca het juiste adres.
T/m carnavalszondag iedere zondag geopend van 11:00 tot 17:00.
Ook tot aan de carnaval iedere woensdag, donderdag en vrijdag 

koopavond tot 20:00.

Openingstijden: 
Maandag van 13:00 tot 18:00. 

Dinsdag t/m donderdag van 09:00 tot 18:00. 
Vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en 

zaterdag van 09:00 tot 17:00

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • www.vandenbergmakelaardij.nl • twitter: vdberg_makelaar 

Vraagprijs:€ 398.000,-kk 

OPEN HUIS Hertog Janstraat 62 B 
Zaterdag 2 februari  10.00u-12.00u 
Zondag 3 februari  14.00u-17.00u 

Meer informatie over de woning vindt u op onze  
website: www.vandenbergmakelaardij.nl en 
www.funda.nl.  

Buurtwinkel Boskant vraagt 
vrijwilligers via brief
Zoals bekend start aanstaande vrijdag ‘Buurtwinkel 
Boskant’. De stichting “Vrienden van Dorpswinkel 
Boskant” heeft de winkel in Boskant weten te be-
houden. Middels een brief roepen Jan en Dini Hel-
lings deze week vrijwilligers op om zich aan te mel-
den wanneer ze iets voor de winkel willen doen. Ook 
kunnen mensen zich inschrijven voor obligaties.

In de brief bedanken Jan en Dini iedereen voor de 
enorme steun die ze vanuit allerlei hoeken hebben ge-
kregen. Ook geven ze aan dat verschillende mensen 
zich al hebben aangemeld voor klusjes als broodbak-
ker/snijder, kassabediende, bezorger enz. Wie zich 
geroepen voelt om een klus op zich te nemen, wordt 
verzocht om zich te melden. Mensen die de brief in-
vullen en aanstaande vrijdag of zaterdag retour ge-

ven, worden be-
loond met een 
interessante actie.  

De stichting is af-
gelopen week of-
ficieel geworden 
en het bestuur zal 
bestaan uit Anne-
marie Rovers, Ge-
rard van Kollenburg 
en Wouter van de 
Staak. 

Autobedrijf van de Maand: Martien van Erp

Iedere maand staan de Rooyse 
autobedrijven met een prach-
tige pagina in DeMooiRooi-
Krant. Daarop laten ze stuk 
voor stuk sterke aanbiedin-
gen of nieuwe modellen zien. 
In 2013 komen al deze au-
tobedrijven een keer aan het 
woord. Wie zijn ze? Wat doen 
ze? En waarom zou je een kijk-
je moeten gaan nemen bij de 
betreffende zaak? In de eerste 
aflevering spreken we Marco 
Schoenmakers, eigenaar van 
autobedrijf Martien van Erp.

Twee jaar geleden nam Marco, 
samen met zijn vrouw Floor, 
de zaak over. Autobedrijf Mar-
tien van Erp bestaat al meer 

dan 25 jaar en heeft inmid-
dels een enorm sterke naam 
opgebouwd. Veel vaste klan-
ten rijden blindelings naar de 
Handelsweg. Voor reparatie, 
advies, APK of schadeherstel 
(het complete traject, Van Erp 
herstelt schade voor alle verze-
keringsmaatschappijen). Eigen-
lijk kun je het zo gek niet be-
denken. Als het met auto’s te 
maken heeft, staat Marco met 
zijn team klaar om te helpen. 

Autobedrijf Martien van Erp is 
specialist is in de topmerken 
Volkswagen en Audi. Het per-
soneel heeft de beschikking 
over de allerbeste diagnoseap-
paratuur om eventuele proble-

men snel op te kunnen lossen 
of op te sporen. Behalve deze 
twee merken is autobedrijf 
Martien van Erp ook thuis in 
andere merken. Alles kan ge-
maakt worden door het team 
van Marco.      

Nog een aantal sterke pun-
ten: Verkoop van gebruikte en 
nieuwe auto’s, Airco service: 
voor een schone en goed wer-
kend airco in uw auto, Repa-
raties worden altijd besproken 
zodat de klant weet waar hij 
aan toe is, U kunt ook een re-
paratie offerte aanvragen. Ze 
proberen u zo goed mogelijk te 
helpen. Kom gerust even langs 
voor de koffie.

advertorial

Natuurfi lms over Brabant gemaakt 
door Cor Speek
De Heem-natuurgroep uit Sint-Oedenro-
de heeft de Geldropse natuurfilmer Cor 
Speek uitgenodigd om op maandag 4 fe-
bruari 2013 enkele van zijn natuurfilms 
te vertonen.

Cor Speek is geen onbekende in het film-
circuit. Al jaren houdt hij zich bezig met 
het maken en vertonen van prachtige na-
tuurfilms. Al vanaf zijn jeugd is Cor gefas-
cineerd door de natuur. Zijn passie voor de 
natuur is te zien in de diversiteit aan mate-
rialen, die meestal een educatief karakter 
hebben. “Ik heb gemerkt dat mensen mijn 
natuurfilms weten te waarderen,” aldus 
de gedreven Cor Speek.

De films die hij deze avond vertoont zijn: 
Natuurpark de Peel, een film die de vier 
seizoenen in dit bijzondere landschap 
laat zien. De heidekikker, deze opnames 
zijn in het vroege voorjaar gemaakt, dan 
is zijn paartijd, hij is dan prachtig blauw-
achtig gekleurd. Aangevuld  met de pad 

en de kleine watersalamander. Na de 
pauze wordt een film vertoond over de 
Strabrechtse heide, een aaneengesloten 
natuurgebied van 1500 hectare in de om-
geving van Eindhoven. Het thema hiervan 
is “vier seizoenen”, met daarin opnames 
van de nachtzwaluw, de zeldzame roer-
domp en het bokje. Je kunt ze allemaal 
tegenkomen in ons eigen Brabant, hoewel 
je daarbij wel veel geluk moet hebben.

Voor natuurliefhebbers is dit avondvullend 
programma een must om wat meer te we-
ten te komen over de wondere wereld der 
natuur. Kom kijken en luisteren, iedereen 
is van harte welkom bij de Heem-natuur-
groep. Aanvang van de filmvertoning is 
om 20.00 uur en wordt gehouden in het 
ontmoetingscentrum van kringloop “d'n 
Einder”, gelegen aan de Sluitappel 17a in 
de wijk Eerschot te Sint-Oedenrode. Niet-
leden van de heemkunde betalen slechts 
€ 2,00 entree, als bijdrage in de onkosten.

WINTERSCHILDER ACTIE

Bij schilderwerk, 
GRATIS 

verf en muurverf (Sigma)

Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030
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Mooi op  leeftijd
Stichting Ommekaar zorgt voor ‘mekaar’

Waar het bij de stichting Omme-
kaar om gaat, kunt u uit de naam al 
wel herleiden. Bij Stichting Omme-
kaar gaat het ‘om mekaar’. De vrij-
willigersorganisatie verricht hand- 
en spandiensten voor mensen die 
het zelf niet (meer) kunnen en die 
ook via andere wegen niet gemak-
kelijk aan hulp kunnen komen.

Door: Ria Balk

“In 1991 is de stichting ontstaan 
vanuit de gezamenlijke kerken in 
Sint-Oedenrode en in 1992 zijn we 
echt aan de slag gegaan”, vertelt 
secretaris André van de Waren-
burg. Hij doelt hiermee op zowel 
de Katholieke Kerk als ook de Pro-
testantse Gemeente. André zelf is 
aangesteld vanuit de Martinuskerk 
in het centrum en voorzitter Riny 
van der Kallen vertegenwoordigt 
de Eerschotse kerk. Inmiddels is er 
veel veranderd, maar één ding is 
nog steeds hetzelfde: de doelstel-
ling. Nog steeds helpt Stichting 
Ommekaar mensen, daar waar 
nodig is. 

Geen structurele oplossingen
“We hebben verschillende aanvra-
gers”, vertelt de voorzitster: “In 
principe kunnen mensen zelf een 
aanvraag indienen, maar dat ge-
beurt niet zo vaak. Mensen vragen 
niet graag hulp voor zichzelf. De 
meeste aanvragen krijgen we via 
maatschappelijke instellingen zo-
als Odendael, Vluchtelingenwerk, 
maatschappelijk werk, stichting 
ouderenwerk, welzijn Meierij (de 
nieuwe naam voor ouderenwerk 

Salus) en dergelijke.” Samen met 
Ann van de Laar coördineert Riny 
van der Kallen de aanvragen. Een 
taak die niet altijd even gemak-
kelijk is. Hoe beoordeel je immers 
of iemand echt hulp nodig heeft 
en of een aanvraag reëel is? Riny: 
“Ik vraag wel altijd of iemand ook 
nog aan andere oplossingen heeft 
gedacht, maar dat blijft altijd las-
tig te beoordelen. Normaal bieden 
we geen structurele oplossingen, 
maar geven we alleen incidentele 
hulp. We gaan niet een compleet 
huis schilderen of een hele tuin 
renoveren, maar een keer iemand 
helpen met de onderhoudsbeurt in 
de tuin kan bijvoorbeeld wel.” Is 
een aanvraag eenmaal ingediend 
en akkoord bevonden, dan gaan 
de coördinatoren op zoek naar 
een geschikte vrijwilliger. Op dit 
moment beschikt de stichting over 
bijna dertig vrijwilligers die zich be-
langeloos inzetten voor hun mede-
mens. Wat de één niet kan, is voor 
de ander geen probleem, dat is de 
kracht van het concept. 

Aanvragen
Momenteel verzorgt Ommekaar 
veel vervoersopdrachten. Men-
sen die slecht ter been zijn en niet 
met het openbaar vervoer kunnen, 
maken daar graag gebruik van. 
Het enige dat ze moeten betalen, 
is de kilometervergoeding. Moet 
iemand naar het ziekenhuis, dan 
wordt desgewenst zelfs extra be-
geleiding geboden. Indien nodig, 
blijft de vrijwilliger bij het onder-
houd met de specialist en geeft 
vervolgens na afloop de bood-

schap door aan de verzorging. 
Bijvoorbeeld als de hoeveelheid 
medicijnen moet worden aange-
past. Daarnaast helpen de vrijwilli-
gers vaak bij de gewone dagelijkse 
dingen. Kleine ongemakken waar 
iemand zelf geen raad mee weet: 
een piepende brandmelder, bood-
schappen doen, een kast in elkaar 
zetten, een kerstboom opzetten én 
weer afbreken… “Soms gaan we 
tijdelijk oppassen”, aldus Riny. Ze 
heeft het dan niet over het gewone 
oppassen, maar over het waken bij 
terminale patiënten om de mantel-
zorg te verlichten. Toch is zelfs het 
gewone oppassen weleens aan de 
orde geweest. “Dat was een aan-
vraag via vluchtelingenwerk”, licht 
ze toe. “De vader moest werken 
en de moeder moest naar de in-
burgeringscursus.” 

Ommekaar staat klaar voor ‘me-
kaar’
Zo staat stichting Ommekaar op 
vele fronten klaar voor ‘mekaar’. 
Met deze gedachte worden vele 
Rooienaren regelmatig vooruit ge-
holpen. Heeft u hulp nodig, kent 
u iemand die hulp kan gebruiken 
of wilt u zelf hulp bieden als vrij-
williger? Riny van der Kallen (tel: 
0413-472066) en Ann van de Laar 
(tel: 0413-472154) zijn bereikbaar 
op maandag van 09.30-10.30 uur 
en op donderdag van 12.30-13.30 
uur. Daarnaast neemt ook het cen-
trale meldpunt van Welzijn Meierij 
hulpvragen aan. Zij zijn elke werk-
dag van 9.00-16.30 uur te berei-
ken op 0413-473504. 

Ad de Bruin (l) zet zich als vrijwilliger in voor Ommekaar. Hij helpt 
dhr. van de Bomen zo nu en dan met boodschappen doen.

Carnavalsbal in Odendael
KBO Sint-Oedenrode organiseert 
i.s.m Odendael een Carnavalsbal 
voor de 55-plussers in Sint-Oe-
denrode en verder voor iedereen 
die van dansen en lekkere muziek 
houdt. Het feest vindt plaats op 9 
februari in de grote zaal.  

De muziek wordt verzorgd door 
Piet de Koning, die met zijn in-
strumentarium garant staat voor 
gezellige muziek uit de jaren zes-
tig. Hij krijgt menig voetje van de 
vloer.  Aanvang: 19.30u

Culturele middag en avond KBO 
Sint-Oedenrode
Op woensdag 6 februari houdt KBO 
Sint-Oedenrode i.s.m Stichting Pap-
gat en Odendael wederom een cul-
turele middag en avond in het teken 
van Carnaval.

Een aantal Rooise artiesten die op de 
succesvolle Prinsenzittingen van de 
afgelopen weken opgetreden hebben, 
zullen s ’middags en s ’avonds nog-

maals hun beste beentjes voor zetten. 
Leden van de KBO kunnen kaarten 
a €7,50 in de voorverkoop telefo-
nisch bestellen, zoals vermeld in het 
Kontaktblad. De vrije verkoop vindt 
vrijdag 1 februari plaats in Odendael 
van 10.00 tot 11.00u. Zowel voor de 
middag als de avond. Ook de reeds 
telefonisch bestelde kaarten kunnen 
dan afgehaald worden.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Rode Kruis schenkt duizend euro 
aan Vrienden van Odendael

Hoewel het Rode Kruis Sint-Oeden-
rode haar centjes zelf hard genoeg 
nodig heeft, denkt het met regelmaat 
aan andere goede doelen. Eens in 
de zoveel tijd tast de instelling in de 
buidel om een mooi gebaar te maken. 
Afgelopen week maakte het Rode 
Kruis bekend dat ze een bedrag van 
maar liefst 1000 euro schenkt aan 
Stichting Vrienden van Odendael.

Wies Scheutjens en Mia de Jong kwa-
men deze blijde boodschap afgelopen 
donderdag overbrengen aan Jan van 
Vlokhoven en Ingrid Gevers van de 
Vrienden van Odendael. Symbolisch 
poseerden ze bij de bus van de Stich-
ting. Het geld is namelijk bedoeld 
voor onderhoud van het veelgebruik-
te voertuig en voor de aanschaf van 
benzine. De bus, die vorig jaar werd 
aangeschaft, krijgt steeds meer ritjes 
voor haar kiezen. Zo wordt hij onder 
andere ingezet voor de eetpunten in 
Boskant, Olland en Nijnsel. 

Het Rode Kruis, gevestigd in Oden-
dael en daar tweewekelijks actief met 
een Welfaremiddag, wist de Vrienden 
van Odendael al eens eerder te vin-
den om hen een dienst te bewijzen. 
Twee jaar geleden schafte ze namelijk 
een groot videoscherm aan. Het was 
een grote investering, maar Oden-
dael is er ontzettend blij mee, want er 
wordt erg veel gebruik van gemaakt.

v.l.n.r. Ingrid Gevers, Wies Scheutjens, 
Mia de Jong en Jan van Vlokhoven

- Winter actie -
2e hoofdgerecht € 1.- 

Op Dinsdag - Woensdag -Donderdag 
 

Reserveren gewenst 
 
 

Kijk op onze site voor meer info 
ook voor openingstijden rond carnaval 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Eindelijk genieten van een eigen ijsbaan
Andere jaren ging het jammerlijk 
mis in Boskant. Telkens moesten 
de bewoners van het dorp toezien 
dat op andere plekken in Sint-Oe-
denrode kinderen zich vermaakten 
op een zelf geprepareerde ijsbaan. 
Door hard werk van enkele vrijwil-
ligers lukte het vorige week om 
een droom te verwezenlijken: een 
eigen ijsbaan in Boskant. 

Bij een knapperend vuurtje ston-
den vrijwilligers Koos Brands, Henk 
van de Brand en Henk Egelmeers 
vorige week woensdagmiddag 
hun handen op te warmen. Enkele 
avonden achter elkaar zijn ze tot 
soms wel 01.00 uur ’s nachts bezig 
geweest om het ijs goed te krijgen. 
Trots keken ze naar enkele kinderen 
die een potje ijshockey spelen op 
het terrein wat normaal gesproken 
een basketbalveldje is. “Het werd 
tijd dat het hier ook eens kon ge-
beuren”, zegt Koos. “Met een man 
of zeven hebben we er keihard aan 
gewerkt. Het valt niet mee! Telkens 
laagje voor laagje water er op en 
aan laten vriezen. Achteraan is het 

niet helemaal goed gegaan”, wijst 
hij. Een rood/wit lint zorgt er voor 
dat de baan iets kleiner is dan ge-

hoopt, maar dat mag de 
pret niet drukken. Koos: 
“De laatste dagen heb-

ben we resultaat 
geboekt. We zijn 
blij en trots dat 
de kinderen nu 
kunnen schaat-
sen. Het blijft 
nog een paar 
dagen vriezen, 

dus we kunnen er nog even van 
genieten!” De ijsbaan was er waar-
schijnlijk niet gekomen zonder Van 
Kaathoven, Rooise Wegenbouw. 
Het bedrijf zorgde voor de beton-
nen omheining van het veldje, zo-
dat het water op zijn plek bleef.

Koos Brands, Henk van de Brand en Henk Egelmeers

Ijspret in Rooi: op ijsbanen maar ook op straat
De sneeuw en het ijs zijn alweer 
verdwenen. We konden zo’n 
twee genieten van winterse ta-
ferelen. Pas in de laatste dagen 
van de vorst werd hier en daar 
geschaatst. In Nijnsel, Olland en 
Sint-Oedenrode werden ijsbanen 
geprepareerd. 

Bij kasteel Hen-
kenshage was het 
ook weer gelukt. 
Tot in de late uur-
tjes zetten vrijwil-
ligers zich in om 
kinderen uitein-
delijk een ple-
ziertje te gun-
nen. Afgelopen 
weekend wer-
den daar de 

vruchten van geplukt. Het was 
lekker druk op de grote baan. Dat 
je niet altijd op een ijsbaan hoeft 
te schaatsen werd in Boskant dui-
delijk. Doordat de gemeente niet 
overal had gestrooid – wat de 

nodige reacties van burgers ople-
verde - veranderde enkele straten 
in een ijsmassa. Schaatsen door 
de straten werd zo plots werke-
lijkheid.

Winnaar sneeuwfotowedstrijd: Joyce van Heeswijk
Twee weken geleden, toen de 
sneeuw met grote vlokken uit 
de hemel kwam, schreven we op 
www.mooirooi.nl een sneeuwfo-
towedstrijd uit. Dat werd meer-
dere malen herhaald, ook in De-
MooiRooiKrant van vorige week. 
De oproep zorgde voor tientallen 
reacties. Werkelijk prachtige foto’s 

die met sneeuw te maken hadden, 
werden in onze mailbox gedepo-
neerd. Het aanwijzen van een win-
naar was dan ook erg lastig voor 
de redactie. Uiteindelijk kozen we 
voor de foto van Joyce van Hees-
wijk. Waarom? Omdat deze foto 
een enorme dosis uitstraling heeft. 
Deze hummel heeft het perfect 

naar de zin in de sneeuw. Of zou 
het plezier komen door de grote 
gele klomp? Joyce mag op ons 
kantoor een mooie prijs op komen 
halen. Rondom de winnaar laten 
we een kleine selectie zien van an-
dere inzenders. Kijk voor alle foto’s 
op www.mooirooi.nl

John van der VeldenKees Luijten

1
Joyce van Heeswijk

Gradje Brouwers

Joep Eijkemans

Nolda Berkvens

Henk vd. Oever
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Olijfolie en wijn is het wat de klok hier slaat. In het Maison des vins de Côte 
de Provence in Les Arcs liggen wijnen van méér dan 500 wijndomeinen, 
inclusief de grand cru’s. Je koopt de flessen voor dezelfde prijs als op het 
chateau en er is een spaarsysteem voor hardnekkige en dorstige bezoekers.
Naast wijn probeert men er ambachtelijke delicatessen aan de man te bren-
gen, zoals confit de vin, ’n soort wijngelei, en andere typische streekpro-
ducten. Vroeger had de familie Ott met hun Chateau de Selle de reputa-
tie van de duurste Franse rosé, maar tegenwoordig doet het nieuwrijker 
jongetje Sacha Lichine van Chateau d’Esclans daar een schepje bovenop. 
Terwijl men aldaar beweert dat hun roséwijnen ook langer houdbaar zijn 
en zelfs in smaak evolueren, hanteert men voor ’n fles uit hun topsegment 
een prijsstelling van rond de tachtig euro. Het begint zo langzamerhand 
’n beetje op de Medoc te lijken, daar in onze streek. Ander voorbeeld is 
Domaine Rabiega, gelegen in een buitenwijk van Draguignan. Dit chateau 
werd overgenomen door Zweedse investeerders en er wordt fantastische 
rode wijn gemaakt, o.a. hun Clos Dière, waarvoor dan ook weer fors in de 
buidel moet worden getast.
De olijven in deze streek zijn wel bekend, maar niet bepaald de beroemdste 
of de lekkerste. Nee, dan moet je die kleintjes uit Nyons in het departement 
Drôme hebben, die hebben de naam. Hoewel je in de Var heel veel (geres-
taureerde) en goed onderhouden olijfgaarden ziet, waar ook nog daadwer-
kelijk wordt geoogst en waarvan de eigenaren de olie laten persen, lijkt het 
mij vooral om de subsidie te gaan. Toen wij onze grond kochten moesten 
we een document ondertekenen waarin we verklaarden nooit meer de – 
reeds overwoekerde – boomgaard te zullen exploiteren, bang dat men was 
voor dubbel profijt onzerzijds. Dat oogsten is overigens nog ’n heel gedoe 
en vindt meestal plaats van eind november tot en met december, wanneer 
de olijven zwart gekleurd zijn. Onder de bomen worden fijnmazige netten 
of plastic gelegd waarna de plukkers op trapjes met een soort grove kam 
de vruchtjes van de takken halen. Ze zijn er dagen mee bezig. En dan volgt 
uiteindelijk de eeuwig terugkerende discussie tussen molenaar en afnemers 
over de opbrengst…..
De wijngaarden en olijfgaarden vormen een welkome afwisseling van het 
overwegend groene en beboste landschap. De Gorges du Verdon liggen op 
drie kwartier rijden en de Gorges de Chateaudouble bijna op loopafstand. 
Het kleine riviertje de Nartuby voert het water van de plateaus uit het ach-
terland richting zee. Op 16 juni 2010 ging het hier helemaal mis: een niet 
aflatende wolkbreuk zorgde voor zoveel watertoevoer in dit riviertje dat het 
ver buiten z’n oevers trad. Door een aardverschuiving stortte een gedeelte 
van de weg boven de kloof in en vormde, als het ware, een tijdelijke stuw-
dam in de woest stromende beek. Het water hoopte zich in rap tempo op, 
de dam brak uiteindelijk en een vloedgolf overspoelde een woonwijk en in-
dustriegebied van Draguignan en de omliggende plaatsen. Tientallen men-
sen vonden de dood en de schade was enorm. Ook enkele Nederlandse 
kennissen, die hun caravan op een camping aan het riviertje hadden staan 
hebben hun spullen nooit meer teruggevonden, waarschijnlijk 30 kilometer 
verder in zee beland. Ook ons huis moest eraan geloven. Via een ventilatie-
gat in de kruipruimte moet een geweldige modderstroom zijn gespoeld, er 
was zelfs een gat onder de zware fundering geslagen, waardoor het water 
zich een uitweg zocht. Gelukkig bleef de schade beperkt en hebben we 
maatregelen genomen.
Dat deden ook de Fransen. Het leger werd maandenlang ingeschakeld om 
de zaak op te ruimen  en te helpen bij de wederopbouw. Overal werden 
waterbouwkundige verbeteringen aangebracht om de zaak voortaan in 
goede banen te leiden, maar die weg naar Chateudouble is nog steeds niet 
hersteld. Wel werd midden in Draguignan op een rotonde een herinne-
ringsmonument voor alle slachtoffers geplaatst, zo foeilelijk en kitscherig, 
dat kan dan ook alleen maar in Frankrijk…..

Lamsrack, sauce Provençale (althans volgens  chefkok Jos Baayens)
2 lamsrack (voor 4 personen)
½ gele, ½ rode en ½ groene paprika, geschild of geroosterd en ontveld, 
fijngesneden
1 flinke eetlepel fijngehakte bieslook, 1 theelepel verse tijmblaadjes
8 eetlepels lamsfond (Petrushoeve), 1 glaasje Madeira, teentje knoflook
2 eetlepel ontvelde en ontpitte, fijngehakte tomaat, 1 fijngehakte sjalot.
Paar klontjes ijskoude boter.
Braad de racks rondom snel op hoog vuur bruin, plaats ze 15 minuten in 
een voorverwarmde oven van 180°C en laat ze daarna 10 minuten rusten 
en houd ze warm. Maak de saus: smoor sjalotten, fijne paprikablokjes, 
tijmblaadjes en geperst teentje knoflook in wat olie of boter. Blus af met 
de madeira en laat iets inkoken. Voeg de lamsfond toe en verwarm. Mon-
teer met de koude boter. Voeg op het laatst de tomaat en bieslook toe. 
Serveer met fijne tagliatelle en een rode Provencewijn, bijv. Domaine du 
Dragon.

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

Notities uit de Var (3)

Jeugdnatuurwacht bezoekt reptielenhuis en dierenpark
Op zaterdag 2 februari 2013 gaat 
de Jeugdnatuurwacht “De Popu-
lier” uit Sint-Oedenrode een be-
zoek brengen aan het dierenpark 
en slangen- en reptielenhuis “De 
Oliemeulen” te Tilburg.

In het reptielenhuis zijn vele vitri-
nes met slangen, kameleons, gif-
kikkers en padden te zien. Ook 
zijn er vogelspinnen, schildpadden 
en vleermuizen. Buiten zijn te zien: 

wasberen, servalkatten, stokstaart-
jes en de oehoe, om enkele soor-
ten te noemen. Voor de durfals is 
er de mogelijkheid om een slang 
vast te houden, of een vogelspin 
over je hand te laten lopen. Om-
dat de Jeugdnatuurwacht in 2012 
een schenking heeft ontvangen 
uit de oud-papier-opbrengst van 
het Buurtschap “Oud Rijsingen” 
wordt er geen eigen bijdrage voor 
de bus gevraagd.  Adres is: Reitse 

hoevenstraat 30, Tel.nr. 013 – 463 
00 26. De JNW verwacht de kin-
deren om 9.00 uur bij Cultureel 
Centrum Mariëndael. Het vertrek 
is om 9.15 uur met de bus naar 
Tilburg. Om 12.30 uur vertrekken 
we huiswaarts en hopen om 13.15 
uur weer bij Mariëndael te zijn.  
Voor afmelden en verdere infor-
matie kun je bellen naar Hein, tel.
nr. 476029      

Osteria: 15 jaar pico bello

Restaurant Osteria huist in één 
van de meest historische gebou-
wen van Sint-Oedenrode. Heel 
vroeger was het een Koetshuis 
(gebouwd in 1863), daarna een 
waaggebouw en later trok ge-
meente Sint-Oedenrode in het 
pand. In 1998 opende de Amster-
dammer Vasso restaurant Osteria. 
Freek van den Elsen maakte de 
start toen als medewerker mee. 
Nu viert hij komende maand met 
compagnon Gé van Nistelrooij het 
15-jarig jubileum. Dat doen ze 
natuurlijk niet alleen, maar samen 
met de gasten en hun personeel.

Freek is al vanaf 2001 eigenaar van 
de zaak. Zolang als hij er aanwe-
zig is, drukt hij zijn stempel op het 
restaurant. In Gé vond hij in 2008 
zijn ideale zakenpartner. Sindsdien 
zijn ze samen eigenaar; Gé runt de 
keuken, Freek het restaurant. De 
samenwerking verloopt gesmeerd. 
Ze delen dan ook dezelfde pas-
sie: Italië. Meerdere keren per jaar 
vertrekken ze naar het Zuiden om 
indrukken op te doen op het ge-
bied van wijnen en eten. “Jaren 
geleden is er wel eens wat geëx-
perimenteerd, maar ik kan zeggen 
dat we die fase achter ons hebben 
gelaten”, vertelt Freek gedreven.  
We zijn teruggegaan naar de basis, 
terug naar de oorsprong van Oste-
ria. Onze kaart biedt nu precies wat 
Italië voor ons is; klassiek puur eten 
met hier en daar een uitspatting.”

De kwaliteit van het restaurant 
staat buiten kijf. Volgens Freek 
komen er zelfs meer mensen van 
buiten Sint-Oedenrode eten dan 
Rooienaren. Freek: “Veel men-
sen weten het van ‘horen zeg-
gen’. Mond-tot-mond reclame is 
voor ons heel belangrijk, maar we 
staan ook in het boekje ‘A Tavola’ 
en hebben al eens de Telegraaf en 
de Libelle gehaald. Dat blijft toch 
bij veel mensen hangen. Wanneer 
ze hier komen is het aan ons om 
ze te overtuigen.” Daarin speelt 
ook het personeel een belangrijke 
rol. Freek krijgt vaak veel positieve 
reacties over zijn collega’s. Ze zijn 
vriendelijk en weten veel over de 

producten.

Mede daarom – en natuurlijk om 
het jubileum te vieren – sluiten Gé 
en Freek tijdens Carnaval de deu-
ren om met het vaste personeel 
naar Italië te gaan. “We gaan met 
het voltallige vaste team naar Pie-
monte”, denkt Freek verlekkerd 
vooruit. “Daar bezoeken we vier 
wijnhuizen in vier dagen en gaan 
we lekker proeven van het heer-
lijke Italiaanse eten en drinken. Die 

kennis kunnen we naderhand weer 
overbrengen op onze gasten.”
Osteria is al 15 jaar pico bello. Het 
restaurant wordt gezien als een 
klein stukje Italië in Sint-Oedenro-
de. Natuurlijk worden ook de gas-
ten betrokken in de festiviteiten. 
Na carnaval zullen in deze krant 
advertenties verschijnen met en-
kele aantrekkelijke kortingsacties. 
Houd het dus scherp in de gaten 
en ga binnenkort heerlijk eten bij 
Freek en Gé in restaurant Osteria.

Freek (r) en Gé vieren komende maand 
het 15-jarig bestaan van hun restaurant

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

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

Wij zijn ook voortaan 
dealer van deWalt.

Bij de deWalt dws780 € 929,00 
krijg je er een werktent bij. 

advertorial
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Geachte Heer Dekkers,

Met deze mail onderstreep ik graag het betoog van Mia van Boxtel in 
“DeMooiRooiKrant “ van vorige week. Uiteraard kunnen wij als ‘le-
ken’, als niet-deskundigen nooit het gehele gemeentelijke groenbeleid 
overzien. Wat ik wél weet is dat Rooi “ooit” de groenste gemeente 
van Europa was.
Ik vraag mij af of zij dit predicaat ooit had kunnen verkrijgen als Die-
pendaal een ‘natte natuurparel’ was geweest , een drassig weidege-
bied (praktisch) zonder bomen.

Er is ook in Rooi zélf géén alternatief voor zo’n uitgestrekte, beboste 
wandelruimte als Diependaal. Het Kienehoefpark is veel bescheidener 
van omvang en daar ben je - al wandelend - zó doorheen.
Diependaal was en is voor vele Rooienaren een dierbare plek van stilte 
en ruimte en natuurlijk kunnen we niet alles bewaren “...omdat het 
van het verleden is.” Maar gooien we nu niet het kind met het bad-
water weg? Is er geen mogelijkheid om tot een beperktere uitvoering 
van het plan Diependaal te komen ? Past - juist in deze tijd - niet wat 
meer respect voor het gemeentelijke patrimonium en voor de aanwe-
zige flora en fauna in dit unieke stukje Rooi?!

Als we kijken wat er op de basisscholen aan energie wordt besteed 
door de onderwijsmensen samen met de kinderen , als we kijken naar 
de Jeugdnatuurwacht en nog veel meer socio-culturele groepen voor 
de jeugd , dan moét je als gemeente de moed hebben om ook naar de 
toekomst te kijken. Nogmaals: niet uit een soort nostalgisch heimwee, 
maar uit respect voor ALLES wat met natuur te maken heeft.

Uit o.a. het Diftar-plan - uw geesteskind - weten we dat milieu en al-
les wat daarmee te maken heeft en/of verband houdt - uw warme en 
oprechte belangstelling en zorg hebben. Geldt dat dan ook niet voor 
“Diependaal “? Mijn dringend verzoek aan U , de Collega’s van B & 
W en de Leden van de gemeenteraad is dan ook : “Respecteer wat er 
nu nog over is...!”

(en vertaal dit op korte termijn in gemeentelijk beleid...!). Want nú 
kan het nog.
Bedankt voor Uw aandacht, met vriendelijke groeten,

J.K.Raaijmakers
Koninginnelaan 33
tel 0413 - 751020(tijdelijk)

Geachte Heer Dekkers, 

Tot mijn groot verdriet en 
met mij dat van vele na-
tuurliefhebbers, zie ik in 
wat voor slagveld de Die-
pendaal aan het verande-
ren is. Is het nu werkelijk 
nodig om dit prachtige 
stukje natuur zo resoluut 
om te hakken?

Had hier niet een soort 
van jarenplan voor opge-
steld kunnen worden? Nooit in 
de laatste 10-15 jaren is er ook 
maar enig onderhoud gepleegd 
in dit waardevolle stukje natuur 
en dan nu letterlijk en figuurlijk 
met de botte bijl erin! Het is 
nog niet te laat om helemaal af 
te dwalen en ga a.u.b. in fases 
te werk, zodat de bijzondere 
spechten toch nog een boom 
kunnen behouden, en velen met mij kunnen genieten van de eek-
hoorntjes, reetjes etc. Alle soorten dieren zijn daar te vinden, zie enke-
le foto’s van de a.s. dakloze bewoners van de Diependaal. Zij kunnen 
niet voor zichzelf opkomen!!! 

In afwachting van toch nog positief nieuws uit het gemeentehuis, van 
wat eens de groenste gemeente was, 
met vriendelijke groet,

Lisette van Helden
Nijnselseweg 15

Lezerspodium....
Leerlingen starten bomenkap Diependaal

Leerlingen van MBO school Heli-
con maakten vorige week een be-
gin met de veelbesproken bomen-
kap in Diependaal. Drie dagen 
lang kregen ze les en mochten ze 
ook zelfstandig bomen kappen en 
daarna verwerken.

Helicon houdt dergelijk projec-
ten van gemeenten in deze regio 
in de gaten, zodat er een moge-
lijkheid wordt gecreëerd  voor de 
studenten. Het is voor hen een 
ideale manier om ervaring op te 
doen. Met een man of vijftien wa-

ren ze aan de slag gegaan. Na drie 
dagen hadden ze al een flink stuk 
onder handen genomen en was de 
eerste kaalslag goed zichtbaar. De 
gemeente Sint-Oedenrode maakt 
de klus zelf verder af. Afgelopen 
maandag hebben medewerkers 
van de gemeente de motorzaag 
overgenomen.  
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zijn binnen.

Afscheid van een prachtige en krachtige Koningin

Het hing al een tijdje in de lucht 
zoals men dat zo mooi kan zeggen. 
De troonafstand van onze Koningin. 
Maar toch nog op een vrij onver-
wacht moment kwam het nieuws 
van de RVD dat er die maandag om 
19.00 uur een toespraak zou komen 
van Koningin Beatrix. Even ging 
er door je heen dat het over Prins 
Friso zou kunnen gaan maar al snel 
waren er de geruchten dat het de 
bekendmaking zou betreffen van 
de troonafstand van onze Konin-
gin. Het jaar en het tijdstip waarop 
kwam overeen met vele historische 
momenten. Zo is de introductie van 
het Koningschap precies 200 jaar 
geleden in 1813 ingevoerd en is 
door Koningin Juliana eind januari 
1980 ook haar bekendmaking van 
de troonafstand uitgesproken. Maar 
ook zal onze Koningin op 31 januari 
de mooie leeftijd van 75 jaar mogen 
bereiken. Kortom, dit historische 
moment kent wel degelijk haar ijk-
punten. Maar laat ons ook niet ver-
geten dat buiten deze historische 
momenten om ook de toekomst er 
goed uitziet met onze troonopvol-
ger Prins Willem-Alexander.

Koning Beatrix is een sterke persoon 
die al het nodige heeft meegemaakt. 
Zo heeft het overlijden van Prins 
Claus en het verschrikkelijke onge-
luk dat Prins friso is overkomen een 
diepe wond bij haar achtergelaten. 
Zoals zij zelf vaak heeft aangegeven 
kon ze gelukkig altijd terugvallen 
op haar gezin en op de warme ge-
voelens voor haar vanuit de Neder-
landse samenleving. Deze warmte 
maakte het voor haar mogelijk om 
na deze verschrikkelijke gebeurtenis-
sen snel weer haar taak als Koningin 
op te pakken. Door direct weer aan 
het werk te gaan liet ze haar kracht 
zien en was ze voor vele een voor-
beeld.

In haar toespraak gaf zij aan dank-
baar te zijn voor het vertrouwen 
dat zij heeft genoten vanuit de be-
volking. Wij Nederlanders mogen 
dankbaar zijn dat wij de afgelopen 
33 jaar zo’n prachtige en krachtige 
Koningin hebben mogen hebben.

Nu het komende jaar op 30 april 
de troonafstand plaats gaat vinden 
komt Koninginnedag te vervallen en 
zullen er bij vele Oranjeverenigin-
gen de draaiboeken moeten worden 
aangepast. Zo ook bij de Oranjever-
eniging Sint-Oedenrode. Een week 
geleden gaven wij nog aan er klaar 
voor te zijn en de plannen voor 29 
en 30 april al weer klaar te heb-
ben liggen. Nu zal er echter in sa-
menwerking met de gemeente en 
overige betrokkene gekeken gaan 
worden na de mogelijkheid om 
een aangepast programma samen 
te stellen. Tijdens deze dag zou het 
planten van een Koningslinde een 

van de hoogtepunten mogen zijn.

De Oranjevereniging Sint-Oedenro-
de laat zo snel mogelijk weten wat 
er staat te gebeuren en op welke 
momenten. 

Namens de Oranjevereniging 
Sint-Oedenrode

Erik Huijbregts
voorzitter    
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Mooi in de regio
Mari van der Heijden schenkt Prins Sander d’n Urste 
een Prinsmobiel
Ook dit jaar stelt Mari, eigenaar 
van M. van der Heijden Auto-
centrum Zijtaart, een Prinsmobiel 
voor de carnavalsvereniging De 
Reigers ter beschikking. 

In het pronkzitting weekend werd 
de sleutel overhandigd aan Prins 
Sander d’n Urste, Adjudant André 
en de dames Sandra en Marja. Dit 
jaar heeft Mari geregeld dat Prins 
Sander gedurende deze carnaval-
speriode rond kan rijden in een 
Volkswagen Beetle.  
Wij wensen bij deze iedereen al-
vast prettige carnavalsdagen. Na-
tuurlijk ook aan Prins Sander en 
Adjudant André en hun dames ook 
vele veilige kilometers.

Liemt, waar is je feestneus ?!
Liemt, waar is je feestneus. Je 
moet hem hebben als je naar ’t 
Wapen gaat! Onder dit motto or-
ganiseert GAOS - het gezelschap 
van oud-adjudanten van de Ploe-
gers - op carnavalsdinsdag (12 fe-
bruari) wederom een Dolle Dins-
dag. In het Wapen van Liempde is 
er vanaf 20.00 uur een nostalgisch 
carnavalsbal voor alle 35+ ers van 
Liemt en omstreken.

Met dj's DE (S)TOPPERS (Maar-
ten Smulders en Jan Hulsen) be-
looft het een geweldige afsluiting 
van vijf dagen carnaval te worden. 
Als geen ander weten zij de juiste 
snaar te raken. Mocht de bodem 

van de portemonnee in zicht zijn, 
laat je dan niet afschrikken! Als een 
echte ouderwetse kroegbaas houdt 
Ad de prijzen nostalgisch laag op 
€1,50. Rond de klok van elf wordt 
de Ploeg verbrand, waarna het 
feest nog tot in de late uurtjes zal 
doorgaan. Een avond vol verrassin-
gen die je niet mag missen !!

Energetix Magneet Massage bij u aan huis
Onlangs is in Best en omgeving 
een nieuwe manier van massage 
mogelijk: Magneetmassage. Er 
wordt tijdens de behandeling ge-
bruik gemaakt van speciale door 
Energetix ontwikkelde massage-
magneten. Hierdoor kan de wer-
king veel dieper in het lichaam 
dringen en kan zonder veel kracht 
te gebruiken een heerlijke ont-
spanning optreden. Tevens kun-
nen door het gebruiken van de 
magneten tal van vage klachten 
behandeld worden. 

Het zelfherstellend vermogen van 
het lichaam wordt aangesproken 
door het activeren en bevorderen 
van de bloedsomloop. Deze mas-
sagetechniek is mogelijk zowel 
op de blote huid als ook over de 
kleding heen. “Niet iedereen vindt 
het prettig om zich te ontkleden 
bij een vreemd persoon. Zeker 
in de buitenlandse culturen is dit 
vaak niet mogelijk. Dit is dan een 
prachtige kans om toch gebruik te 
maken van een massage die iets 
toevoegt aan uw gezondheid en 
tegelijkertijd heerlijk ontspannend 
is”, aldus de heer Henrie van Dun 
van H&H Lifestyle. 

H&H Lifestyle is een klein bedrijf 
dat deze magneetmassages ver-
zorgt voor u. De heer van Dun, 

drijvende kracht achter H&H Life-
style, komt bij u aan huis met een 
massagetafel of massagestoel, zo-
dat u in uw eigen omgeving be-
handeld wordt door een ervaren 
en gecertificeerde masseur. Ook 
voor bedrijven zijn er mogelijkhe-
den om van de massages gebruik 
te maken. Veel bedrijven kampen 
met ziekteverzuim van werkne-
mers. Door regelmatig een mas-
sage te verzorgen voor de werk-
nemers kan dit teruggedrongen 
worden. Doordat de bloedsom-

loop geactiveerd wordt gaat men 
zich fitter en beter voelen. 
Als aanvulling op deze massages 
kunt u een magneetsieraad gaan 
dragen. Deze prachtige sieraden 
beschermen het lichaam tegen 
schadelijke stralingen en invloeden 
van buitenaf op dezelfde manier als 
de massagemagneten. Denk aan 
hoogspanningsmasten, maar ook 
dichter bij huis; uw mobiele tele-
foon en andere draadloze verbin-
dingen. Uw lichaam zal zodoende 
meer in balans komen waardoor u 
zich beter, fitter en energieker gaat 
voelen. Natuurlijk zijn deze sieraden 
ook via H&H Lifestyle te verkrijgen. 
U kunt ze bekijken op de webshop 
van H&H Lifestyle, maar ook kunt u 
thuis een party boeken. Gezellig een 
avondje met vrienden en vriendin-
nen in uw eigen huiskamer luisteren 
naar het verhaal van de magneten 
en voelen wat het sieraad voor u 
zou kunnen betekenen. Natuurlijk 
hoort hier ook een kleine massage 
bij om u het effect te laten ervaren.

Heeft u interesse in een massage 
of bent u benieuwd naar de sie-
raden, neem dan contact op met 
H&H Lifestyle, Henrie en Herma, 
Telefoon: 0499-851353
www.hh-lifestyle.nl voor massa-
ges, www.hh-lifestyle.energetix.tv 
voor de webshop

advertorial
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3.92GRATIS wenskaart
bij aankoop
4 pakjes Honig soep 
of mixen naar keuze
bijv. 4 pakjes nasi speciaal

Wij steunen de wenskaarten actie 
van Prins Lars

Senioren bouwen een skon fi st

Terwijl het buiten miezerde, hebben 
de 55+ers en minder validen op zon-
dag 27 januari een gezellig fist ge-
bouwd tijdens de prinsenzittingen 
van Liempde. “Een bomvolle show”  
beloofde prins Lars d’n Urste. Dans, 
muziek en optredens door jong en 
oud zorgde voor de nodige pret. 
Jo Poirters presenteerde de middag 
en kondigde alle artiesten enthou-
siast aan. Hofkapel de Kromploe-
gers zorgde weer voor de muzikale 
omlijsting van de middag. Marinus 
werd nog even in het zonnetje gezet 
voor zijn verdiensten.

Nadat Jos en Angela een presentje 
kregen voor hun gastvrijheid, play-
backten Noor el Ghousli, Mees van 
Abeelen, Anouk van den Brand en 
Mirthe Pijnenburg het nummer Bom-
ba. Daaruit bleek wel dat je nooit te 
oud bent om sexy te dansen. Daarna 
brachten Lisa  van Neunen en Milou 
Peperkamp drie prachtige liedjes ten 
gehore.
De hilarische vakantieavonturen van 
Sjekfe (Ad Schelle) zorgde, net als 
op de Zittingsavonden, voor de no-
dige lachsalvo’s. Zoë Strik, Hanna El 
Ghousli playbackten voor de tweede 
keer het liedje ‘Ik heb een kou’. Ook 
hun acteerkwaliteiten werden door 
het publiek erg gewaardeerd.  Erma 
Schellekens en haar zussen brachten 
een nieuw stuk, een levend draaior-
gel. Ze hadden hun draai gevonden 
en kregen het publiek zover om lek-
ker mee te zingen.  Uit de Zittings-
avonden zetten de wat “oudere” 
piloten Joke Brewel en Mariëtte Tho-
massen weer een boom op over hun 
capriolen met hun privévliegtuig en 
bracht de Hofkapel met de dyna-

mietstaven een vrolijk deuntje.

Albert Schimmel en Jan van der He-
ijden zorgden voor meezingers en 
inhakers. En ook Stijn Knoops wist 
de stemmen schor te krijgen met zijn 
aanstekelijke playbackact té té té té. 
De Dansmariekes gingen met hun 
voetjes van de vloer en gaven daar-
bij op subtiele wijze aan waar zich de 
nooduitgang bevind. 
Afsluiter was senior Paul Saris en 
zijn verpleegster Margot Saris. Als 
voorzitter van de nieuwe senioren-
carnavalsvereniging ‘De harken’ be-
loofde hij de senioren met Pasen een 
moskofietsroute, waarbij de senioren 
flessen advocaat zoeken en met kerst 
een kribbekesroute langs alle bedle-
gerigen. Tot slot riep hij op vooral te 
genieten van het leven: ”Maak er 
een mooi fist van want over 100 jaar 
zijn we er allemaal gewist.“
Rond 17.00 uur was de middag ten 
einde. Velen bleven nog even gezel-
lig napraten en naborrelen. Een mid-
dag vol vermaak en goed gezelschap. 
Wederom voor herhaling vatbaar!

• Baby gymp • Bakerbridge • Beebie Love • Bleu pepper • Bleu rebel • Bomba
 • Chaos and order • Cks • Claesen’s • Geisha • Joe Color • Kiezeltje 

• Kiezeltje Baby • Krunk • Noppies • Outfi tters Nation • Petrol • Retour 
• Tumble ’n dry • Uncle Bill • Z8 • Z8 New born

Wintercollectie 2012
50% Korting

Al heel veel nieuwe collectie 
o.a. Communie - Gymp - CKS

Betaalbare zwangerschapskleding
Mama Licious - Love to Wait

Baby- kinder- tiener-  en positiemode
www.hippieskinderkleding.nl

Hoofdstraat 64, Schijndel. Tel. 073-5944174

i.v.m. wintertijd zijn wij vanaf 5 oktober 
vrijdags om 20.00 uur gesloten i.p.v. 21.00 uur
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paardensport Suzan van Gastel zet knappe prestatie 
neer op Jumping Amsterdam

Donderdag 17 januari jl. wist Su-
zan van Gastel met Chaplin een 
hele knappe prestatie neer te zet-
ten op Jumping Amsterdam. In de 
klasse L wist zij door mooie fout-
loze rondes te rijden een 2e prijs 
mee naar huis te nemen. 

Tijdens Jumping Indoor Oirschot 
liet Martijn van Stiphout van zich 
spreken. Hij reed twee mooie par-
coursen met Allure en mocht zich 
als 3e opstellen in de prijsuitrijking 
van de klasse M.  Nicole Gevers 
wist afgelopen weekend in Berli-
cum een mooie 6e prijs met Bentley 

in de klasse B te winnen.

In De Mortel werd het jaarlijkse 
Winterfestijn gehouden. Deze 
mooie en drukbezochte wedstrijd 
is altijd heel mooi aangekleed. 
Moniek van Gastel deed mee aan 
het B springen met Coco Flanel. Ze 
zetten een foutloos parcours neer 
en wisten de jury te overtuigen 
van hun kunnen en mochten zich 
als 2e opstellen in de lange prij-
zenrij. Ook Suzan van Gastel wist 
weer winst te boeken. In de klas-
se L werd ze 2e met Bankroet en 
5e met AO's Chuck. In de klasse 
M wist ze op zowel zaterdag als 
zondag met Barca in de prijzen te 
rijden. Ze wonnen een 2e en een 
4e prijs. Ook was Chaplin zoals ge-
woonlijk weer in vorm; hier won ze 
een 3e prijs mee.

Ponyamazone Anouk van den 
Nieuwenhuijzen wist met haar D-
pony Lachelle op het springcon-
cours in Geldrop een mooie 4e 
prijs te bemachtigen.

Suzan van Gastel met Chaplin

Twee kringkampioenen bij De Vresselse Ruiters

De laatste selectie springwedstrijd 
voor de ponyruiters is afgelopen 
weekend in Geldrop bij manege 
Meulendijks gereden. Rijvereni-
ging Prins Willem Alexander uit 

Nuenen had de eer om deze laat-
ste en vaak beslissende selectie 
wedstrijd te organiseren.  Onze 
fanatieke amazones waren zeer 
gemotiveerd, ondanks dat deze 
wedstrijd voor Nina van Enckevort 
niet meer beslissend was. 

Met haar pony Ryanair behaalde ze 
dit indoorseizoen driemaal een 1e 
prijs, waardoor zij al verzekerd wa-
ren van het kringkampioenschap. 
Toch kwamen Nina en Ryanair aan 
de start in de klasse CB en na een 
foutloze ronde behaalde ze de 1e 
prijs. Na deze uitreiking werden 
zij officieel gehuldigd als verdiend 
kringkampioen in de klasse C-B.
Nog niet helemaal zeker van de 
kampioenstitel was Veerle van de 
Pasch. Veerle heeft tijdens dit in-
doorseizoen met haar pony Or-
chid's Highland Surprice diverse 
malen mee gedaan bij de prijsuit-
reiking, maar gisteren bleef toch 
nog heel spannend.
Deze mooie combinatie kwam 
gisteren dan ook aan de start in 
de klasse D-M en na een keurige 
ronde eindigden Veerle met haar 
"Supje" op een 2e plaats. We-
derom na de prijsuitreiking werden 
zij officieel gehuldigd als verdiend 
kampioen van kring Eindhoven in 
de klasse D-M. Zowel Nina van 
Enckevort en Veerle van de Pasch 
gingen met een mooie titel, start-
bewijs, beker en lint huiswaarts.

Veerle van de Pasch

Nina van Enckevoort

Goede generale repetitie voor 
Hilde van den Oever
In Udenhout werd dit weekend een 
dressuurwedstrijd voor ponyrui-
ters georganiseerd. Van vrijdag 
tot en met zondag stond manege 
de Vierhoeven in het teken van de 
dressuursport. Vele proeven wer-
den op deze drie dagen verreden. 
Daarnaast werd er in Schijndel ook 
fanatiek gestreden voor de titel 
Brabants Kampioen indoor 2013  
voor de sectie dressuur.

Tijdens de Brabantse Kampioen-
schappen afgelopen weekend, 
heeft Myrthe Evers met haar paard 
Ohlala gestreden voor de hoofd-
prijs. Zij waren afgevaardigd in 
de klasse Z1 waar zij het moesten 
opnemen tegen gedegen concur-
rentie. Hierbij behaalden zij helaas 

niet het resultaat wat ze gehoopt 
hadden, maar deze jonge amazo-
ne is weer een ervaring rijker.

Bijna elk weekend verschijnt Hilde 
van den Oever op verschillende 
wedstrijden, veelal met succes. Af-
gelopen zondag was zij dan ook 
aanwezig op de dressuurwedstrijd 
in Udenhout. Hier nam zij met haar 
pony Rana deel aan twee proeven 
in de klasse D-L2. Beide proeven 
eindigden zij op een tweede plaats. 
Met een goede generale repetitie 
neemt dit duo volgend weekend 
deel aan de Brabantse Kampioen-
schappen dressuur voor de ponyrui-
ters in Schijndel. Romy Bertelink en 
Kantjes Mika zullen hier ook aan de 
start verschijnen in de klasse C-L1. 

Johan van Boxmeer naar Olympische 
Spelen van duivensport
Het is Rooienaar Johan van Box-
meer gelukt om met één van zijn 
duiven zich te plaatsen voor de 
postduiven Olympiade te Slowa-
kije. In het weekend van 25 t/m 
27 januari vindt daar in Nitra de 
Olympische Spelen plaats van de 
postduivensport. 

Op de Olympiade zitten er van 
alle landen per categorie de drie 
beste sportduiven van hun land 
over de jaren 2011 en 2012.  De 
verschillende categorieën be-
staan o.a. uit: Vitesse (snelheid 
duiven) Midfond, Eendaagse, 
Jongen en verder tot aan de Ma-
rathon categorie. De categorie 
waarin Johan zich met zijn duif 
als tweede beste van Nederland 
en zesde van de wereld heeft 

weten te plaatsen is de ‘jonge 
duiven categorie’.

duivensport

hardlopen Schietbergencross, 
Geldrop 27 januari

Meisjes PB  
1. Veerle van Erp             01.250m 
   5.32
Jongens JC  
3.Bas  Gibbels  03.600m 
  13.29
Meisjes JB  
2. Anne  Gibbels  03.600m 
  15.07

4. Sanne van Lieshout 03.600m 
  15.28
8. Simone van Wieringen 03.600m 
  20.12
Mannen 45  
22. Eric van den Oetelaar 07.200m 
  30.08
29. Henry  Wijffelaars 07.200m 
  31.09

Vrouwen 35  
5. Antoinette van de Laar  04.000m 
  18.00
8. Rikie  Huyberts 04.000m 
  18.40

Bas Gibbels werd derdeAnne Gibbels werd tweedeVeerle van Erp werd eerste.

Rooise schutters scoren goed op 
NK indoor

handboogschieten

Rick van den Oever uit Sint-Oe-
denrode, schutter van Concordia, 
heeft afgelopen weekend in Am-
sterdam een zilveren medaille ge-
haald op het NK indoor. 

Hij verloor in de finale van de 
nummer vier van de Olympische 
Spelen, Rick van de Ven. Op het 
toernooi waren nog meer schut-
ters aanwezig uit Sint-Oedenrode, 
of schutters die in Rooi actief zijn.
Sjef van den Berg uit Bernheze, 
actief bij De Ontspanning in Sint-
Oedenrode, werd knap derde. Zo 
had het podium een flink Roois 
tintje. Verder kwamen Johan Sche-
pers (Sint-Antonius), Willem Nijs-
sen (schutter in Boekel) en Jan van 
Tongeren (schutter bij Sint-Anto-
nis) in actie. Foto: Ed Smit
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MooiRooikrantDe28 
KV Nijnsel 1 wint met overtuigingkorfbal

     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

Afgelopen zondag trad KV Nijn-
sel 1 aan tegen De Eendracht 1 in 
sporthal de Streepen. Na het ver-
lies van vorige week was Nijnsel 
vastberaden om het deze wed-
strijd beter te doen. De Eendracht 
staat op de 3de positie. Om de 
2de plek te behouden, moest 
Nijnsel winnen.

Nijnsel begon fel aan de wedstrijd 
en speelde goed, echter werd dit 
niet beloond. Na vier minuten 
speeltijd komt Nijnsel op achter-
stand, 0-1. In de 12e minuut zorg-
de Astrid van de Laar, door mid-
del van een afstandschot, voor de 
gelijkmaker. Niet veel later volgde 
een doelpunt van Nicole de Koning 
vanuit een kleine kans onder de 

paal. Nijnsel was zichtbaar sterker, 
maar kwam maar weinig tot sco-
ren. Vlak voor rust stond de stand 
op 3-3, de aanvallende ploeg van 
Nijnsel kreeg nieuwe aanwijzingen 
om betere kansen te kunnen creë-
ren. Door een goed samenspel van 
de aanvallende ploeg ontstonden 
er twee kansen die zorgvuldig wer-
den afgerond door wederom Nico-
le de Koning. Nijnsel ging de rust in 
met een voorsprong van 5-3.

Direct na de rust wist Nijnsel het 
gat te vergroten en bracht de 
stand op 7-3. Nadien werd er goed 
aanvallend gespeeld, maar kansen 
werden niet goed benut en Nijnsel 
leed regelmatig balverlies. Verde-
digend staat Nijnsel als een huis, 

wat zorgde dat De Eendracht geen 
mogelijkheid tot scoren kreeg. 
Aanvallend moest er iets gebeu-
ren, waardoor er een wissel plaats 
vond. Na een lange enkelblessure 
speelde Sanne van Roosmalen 
haar eerste minuten in de binnen-
competitie. Uiteindelijk wist Nijnsel 
in de 28e minuut van de wedstrijd 
te scoren vanuit een afstandschot. 
Ondanks dat De Eendracht nog 
eenmaal het gat van de korf wist 
te vinden, was de wedstrijd beslist. 
Nijnsel won de wedstrijd met 8-5.
Doelpuntenmakers: Nicole de Ko-
ning 4x, Myrna Foolen, Astrid vd 
Laar, Susan Witlox en Monique 
Merks1x. Aanstaande zondag 
speelt Nijnsel om 11.00 uur tegen 
Gazelle 1 in Munstergeleen.

Odisco wint moeizaam van hekkensluiter
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd tegen Omhoog 1 in Rietho-
ven op het programma: de num-
mer 1 tegen de hekkensluiter.

Odisco begon ingetogen aan de 
wedstrijd en miste de felheid van 
vorige week. Ondanks dat het 
niet liep aan de kant van Odisco, 
wist Meike Leenderts toch 0-1 te 
maken. Odisco kwam moeilijk op 
gang, had moeite met de felheid 
van Omhoog en keek na 18 mi-
nuten dan ook tegen een 3-1 ach-
terstand aan. Toen begon het wat 
beter te draaien en wist Odisco 

met een zeer goed spelende Jes-
sie Wouters binnen 5 minuten de 
achterstand om te buigen in een 
3-5 voorsprong, via 2x Marlon 
van Heeswijk, Marieke van Hees-
wijk en Myrthe van Heereveld. 
Omhoog gaf zich niet gewonnen 
en scoorde voor rust nog 2 maal. 
Meike Leenderts scoorde ook nog 
1 keer. Ruststand 5-6.

Na rust leek Odisco de wedstrijd 
binnen 10 minuten naar zich toe te 
trekken. Via Dena Essens en Mar-
lon van Heeswijk werd het 5-8. 
Maar Odisco drukte niet door en 

vergat te scoren, waardoor Om-
hoog in de wedstrijd bleef: 6-8. 10 
minuten voor tijd werd het via Lisa 
Wouters 6-9 en 5 minuten voor 
tijd via Floor van Heeswijk zelfs 
6-10. Hiermee was de wedstrijd 
beslist. Meike Leenderts en Lisa 
Wouters wisten nogmaals te sco-
ren, eindstand 8-12.
Hiermee behoudt Odisco de kop-
positie. Deze overwinning was 
zwaar bevochten, maar Odisco 
bleef vertrouwen houden en dat 
werd uiteindelijk beloond. Zondag 
speelt Odisco thuis tegen ZSV 1 uit 
Zeilberg.

Karlijn Smulders
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag zal Karlijn Smulders pupil 
van de week zijn bij de wedstrijd 
Concordia/Boskant-  De Wilma.

Karlijn is al enkele jaren aan het 
korfballen en is een erg fanatieke 
meid. Alle trainingen is ze aanwe-
zig en ze doet dan erg haar best. 
Tijdens de wedstrijden is ze een 
echte vervelende tegenstander. Ze 
probeert elke keer de bal er tus-
sen uit te pikken. Aanvallen is echt 
haar sterke kant. Bij verdedigen 
moet ze nog weten dat ze tussen 
paal en het meisje moet blijven, 
maar hierin is ze al sterk gegroeid.  
We wensen Karlijn samen met 
papa, mama, broer Daan en ook 

korfbal spelend zusje Rosan heel 
veel plezier. Ze zal de eerste door-
loopbal van de wedstrijd nemen 
op zondag 3 februari om 11.30uur 
in sporthal De Streepen.

Eenvoudige winst waterpolo-
dames Argo

waterpolo

Afgelopen weekend hebben de 
waterpolodames van Argo een 
eenvoudige overwinning behaald 
op het tweede team van Njord uit 
Veldhoven.

Het was een wedstrijd tussen de kop-
loper en een team wat in de onder-
ste regionen van de competitie staat. 
Njord was na afloop dan ook niet 
geheel ontevreden over het feit dat 
Argo het ‘slechts bij 13-6’ heeft we-
ten te laten. De uitdaging voor coach 
Anja van Wanrooij was niet zozeer 
om 3 punten te behalen als wel om 
alle dames de gewenste speeltijd te 
geven. Met maar liefs 5 wisselspeel-
sters was Argo voor het eerst van dit 
seizoen compleet. Gezien de tegen-
stander was dit een ideale situatie om 
juist de minder ervaren spelers veel in 
het water te leggen. Daarnaast was 
het voor Lotte van Schijndel ook een 
prima moment om, na een afwezig-
heid van 2 maanden vanwege een 
blessure, weer de eerste speelminu-
ten te pakken.  

Mede daardoor, maar ook vanwe-
ge het ontbreken van wat scherpte 
bij Argo was de wedstrijd wel aar-
dig en kwam Njord in het 3e part 
goed terug vanuit 8-2 naar een 
8-6 achterstand. In het laatste part 

kon Argo nog een keer een goede 
pressing uitvoeren en werd het 
krachtsverschil duidelijk. Yvonne 
van den Vorstenbosch wist in dit 
part, naast een paar fantastische 
reddingen ook nog een strafworp 
te keren waardoor Njord niet meer 
aan scoren toe kwam. Een zeer 
nuttige wedstrijd voor Argo, waar-
bij er vooral in de breedte een pri-
ma prestatie geleverd is. Dat blijkt 
ook uit het feit dat maar liefs 6 
spelers een aandeel gehad hebben 
in het scoreverloop. Eindstand was 
13-6 in het voordeel van Argo.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 25 
jonge zwemmers van de Wed-
strijdgroep deelgenomen aan de 3e 
Speedo wedstrijd in zwembad ‘De 
Neul’. Tijdens deze wedstrijd zijn 
er 4 gouden, 4 zilveren en 7 bron-
zen medailles behaald. Er zijn 43 
persoonlijke records gezwommen. 
Daarnaast heeft Niels Rooyakkers 
een clubrecord behaald op de 50m 
vrije slag in 0.35.74.

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad “De Wiemel” in 
Deurne deel aan de 4e Solo wed-
strijd, aanvang 14.00 uur.

IJsduikspecialty The Dutch Dive 
Academy

Net op tijd, voor de dooi zijn in-
trede deed, hebben enkele duikers 
van The Dutch Dive Academy za-
terdag een ijsduik gemaakt in de 
plas van Camping de Kienehoef.

Vrijdagavond de theorie doorne-
men en zaterdag al vroeg uit de 
veren. Want een ijsduik maken 

vergt veel voorbereidingen: De 
juiste materialen verzamelen, zor-
gen voor de juiste kleding en iets 
warms te eten en te drinken mee 
voor na de duik.

Het ijs was beter dan verwacht, 
maar net niet dik genoeg om met 
een grote groep rond het zelfge-

maakte wak te staan. De duikers 
gingen met tweetallen met behulp 
van een ladder het water in. Aan 
de rand was begeleiding van een 
seinmeester. Vastgemaakt aan 
een lijn van 35 meter lang zwom-
men de duikers hun ronde onder 
het ijs. De kou van het water viel 
mee, maar eenmaal boven vroren 
de natte delen van de duikpakken 
meteen aan. De warme soep die 
klaarstond in de met kachels ver-
warmde tent, was dus een welko-
me rustplek.  Met nog een tweede 
duik in de voormiddag, werd de 
specialty succesvol afgesloten en 
gingen de duikers met een brevet 
weer naar huis. De reacties van de 
duikers na afloop was unaniem: 
"Een mooie en geweldige ervaring 
die zeker voor herhaling vatbaar 
is"!

The Dutch Dive Academy verzorgt 
duik- en snorkelopleidingen voor 
jong en oud.  Ook interesse om 
te leren duiken of heb jij je brevet 
en wil je meer?  Kijk dan eens op 
www.dutchdiveacademy.com.

duiken

VVRooi/ADR wint wéér
Donderdag 24 januari speelde 
VVRooi een uitwedstrijd tegen 
Antares in Eindhoven. Bij winst 
zou VVRooi ten koste van Antares 
naar de derde plaats stijgen. 

Beide teams begonnen goed aan de 
wedstrijd. De eerste set ging ver-
diend met 22-25 naar VVRooi. In 
de tweede set nam VVRooi direct 
een voorsprong. Met servicedruk 
en de nodige strijd won VVRooi 
de set met 17-25. In de derde set 

zette VVRooi het goede spel voort 
en won ook deze met 17-25. In de 
laatste set liep VVRooi al vroeg weg 
van Antares. In het vervolg her-
pakte Antares zich enigszins, maar 
met 21-25 pakte VVRooi alweer 
de tweede 4-0 overwinning van 
dit jaar. VVRooi stijgt door de winst 
van de vijfde naar de derde plaats. 
Aankomende donderdag staat 
voor VVRooi de altijd lastige uit-
wedstrijd tegen koploper Kaboem 
op het programma.

volleybal

Softtip single darts in Rooise kroegen

De wedstrijd van de week was om 
16.00 uur in Van Ouds. Mark van 
den Akker moest tegen Randy van 
Oostenbrugge. Randy moest deze 
wedstrijd op papier zeer makkelijk 
kunnen winnen. Echter kwam hij wel 
achter met 1-0. Mark verloor uitein-
delijk de wedstrijd met 9-1, maar 
Mark was wel tevreden over zijn spel. 

Raymond van de Ven speelde tegen 
Peter Opheij. Raymond won de wed-
strijd met 10 tegen 0, maar Raymond 
was niet tevreden met zijn cricket 
spel. Harrie Bomen mocht tegen Hein 
Jansen gooien om twee uur. Hein 
gooide zeer goed, al was hij zelf niet 
tevreden. De verslaggever schreef 
op dat hij werd afgeleid, doordat de 

beste harmonie van Rooi binnen-
kwam in het Kofferen. De uitslag was 
6 voor Hein, 4 voor Harrie. Tegelijker 
tijd werd er een wedstrijd in De Toel 
gespeeld tussen Donny Schevers en 
Mark Leenders. Mark liet het te veel 
liggen en verloor met 8 tegen 2.  
Daarna moest het grootste talent van 
de competitie, Arno van Rosmalen, 
tegen de kroegeigenaar Michael Toe-
len. Michael had een goeie dag en 
maakte het Arno nog zeer moeilijk. 
Arno won uiteindelijk wel met 8-2. 
Harrieke van Dinther mocht tegen 
Jeffrey van Liempde. Harrieke kwam 
met 4-1 achter maar won uiteinde-
lijk met 6-4. Wat je noemt een ware 
come back. In Van Ouds begon om 3 
uur de wedstrijd tussen Jorrit Foolen 

en Kappie. Kappie liet zich niet van 
zijn beste kant zien, maar won uitein-
delijk toch de wedstrijd.  

darten

Geef aan de collectant
Van 4 februari t/m 9 februari 2013 zamelen onze collectanten 
zoveel mogelijk geld in voor mensen met een hersenaandoening of 
hersenziekte. Laat deze mensen niet in de kou staan en help mee 
door gul te geven aan de collectant van de Hersenstichting. 
Of doneer op giro 860.

Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening 
aan een betere toekomst.

Gratis advertentie

www.hersenstichting.nl
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MooiRooikrantDe 29
Mieke Schenkels haalt landelijke biljart� nale

“Laat ze maar komen!”
Mieke Schenkels gaat op 1,2 en 
3 februari een weekendje naar 
Losser (Achterhoek). Niet om de 
toerist uit te hangen, maar voor 
iets heel anders. De biljartster uit 
Liempde – tevens eigenaresse van 
biljartcafé ‘Het Wapen van Eer-
schot’ – heeft zich namelijk ge-
plaatst voor de landelijke biljart-
finale Libre 3e klasse. Gewapend 
met haar keu gaat ze alleen maar 
mannen te lijf. Daar wordt ze niet 
warm of koud van. Ze is het ge-
wend en daar maakt ze maar wat 
graag gebruik van.

Wat houdt het kampioenschap in?
“Ik moet aantreden in de finale 
van Libre 3e klasse. Daar heb ik me 
voor gekwalificeerd. In de zesde 
klasse moet je 30 caramboles ma-
ken, in de vijfde 40, in de vierde 50 
en in de derde 70. Iedereen die in 
mijn klasse staat, speelt op hetzelf-
de niveau. We zitten in een poule 
en in dat weekend spelen we alle-
maal een keer tegen elkaar.”

Je bent de enige vrouw?
“Ja, dat klopt.”

Een biljartende vrouw komt niet 
veel voor toch?
“Er zijn inderdaad veel meer man-
nen die biljarten. Ze staan nog 
steeds soms raar te kijken als ze 
zien dat ze tegen een vrouw moe-
ten spelen. Toch spelen vooral in 

regio Den Bosch redelijk veel vrou-
wen biljart. Een speciale competitie 
is er echter niet voor ze. Daarom 
is het allemaal gemengd. Tenmin-
ste, zo is dat bij Libre, driebanden 
groot heeft wel een damescompe-
titie.”

Onderschatten mannen je vaak 
omdat je vrouw bent?
“Jazeker, dat gebeurt. Omdat ik 
een vrouw ben, denken sommige 
mannen dat ik er daarom niet veel 
van zal kunnen. Soms valt dat 
tegen voor ze, haha. Er zijn nog 
steeds mannen die er absoluut 
niet tegen kunnen als ze van een 
vrouw verliezen. Zo’n tien jaar ge-
leden maakte ik het een keer mee 
in Sint-Michielsgestel. Ik moest 
invallen met driebanden. Ik won 
van een man en boos pakte hij zijn 
jas. Hij ging naar huis en kwam 
niet meer terug. Of die ene keer 
in Heeswijk. Ik ‘fetste’ (wanneer je 
de bal helemaal verkeerd raakt) en 
ik hoorde de opmerking ‘zie je wel 
dat het geen vrouwensport is’. Ik 
won en een jaar later kwam ik hem 
weer tegen. Hij zei: ‘tegen jou zeg 
ik niets meer’. Ik was het al lang 
vergeten, maar volgens mij zat het 
bij hem erg diep.”

Het maakt je dus niets uit dat je 
alleen maar tegen mannen speelt?
“Nee, daar geef ik niks om. Dat ben 
ik gewend. Laat ze maar komen!”

Hoe heb je het spelletje eigenlijk 
geleerd?
“Zo’n 23 jaar geleden zijn we dit 
biljartcafé begonnen. Om klanten 
bezig te houden, ben ik mee gaan 
biljarten. Eerlijk gezegd had ik er 
meteen gevoel voor. Dat heb je of 
dat heb je niet. Het is lastig uitleg-
gen wat dat is. Daarnaast heb ik 
veel geleerd door te kijken naar 

anderen, zoals naar Harm van de 
Laar. Een geweldige biljarter die 
tegenwoordig in Liempde speelt in 
een hogere klasse. Van hem heb ik 
ook gezien hoe het moet.”

De bus voor de supporters is al 
geregeld?
“Helaas moet bijna iedereen die ik 
ken dat weekend elders spelen. Veel 

supporters zullen er dus niet bij zijn. 
Toevallig heb ik wel een bekende in 
Losser wonen die komt kijken. Dus 
ik heb in ieder geval één supporter.”

Ga je nog extra trainen?
“Nee hoor, ik kan me wel gek gaan 
maken, maar dat schiet niet op. Zo 
nu en dan oefen ik tegen iemand 
op zondag. Dat is voldoende.”

biljarten

Biljarten in Wapen van Eerschot
In de 1e divisie speelde team Ma-
nopmaat/Corfu tegen BC Tegelen 
en zij verloren met 5-3. In de 2e 
divisie moest team De Zwaan het 
opnemen tegen Zwiers Grootkeu-
kenservice en team De Zwaan wist 
met 5-3 te winnen mede door een 
goede partij van Ad Heesakkers 
die zijn 35 caramboles in 42 beur-
ten wist te maken. Moy. 0,705. 
In de 4e divisie speelde team De 
Zwaan tegen BC Arnhem en hier 
werd met 8-0 gewonnen. Jos Ber-
kers maakte zijn 25 caramboles 
in 35 beurten. Moy. 0,714. Team 

v.d. Berk won met 6-2 van P. v. 
Hulst. Edwin van de Boom maakte 
zijn 30 caramboles in 37 beurten. 
Moy. 0,810.

In de districtscompetitie speelde  
Team ! tegen De Hazelaar en zij ver-
loren met 24-28. Team 2 nam het 
op tegen ’t Ivoor en hier werd het 
25-25. In de B1 klasse speelde team 
3 tegen de Kikvorsch en hier werd 
met 29-28 gewonnen. Team 4 won 
met 30-18 van Pas Buiten. Pieter 
Hulsen maakte zijn 39 caramboles 
in 37 beurten. Moy. 1,054.

In de C 2 klasse libre moest men 
het opnemen tegen Het Hart van 
Brabant en men won met 26-19. 
Co v.d. Velden makte zijn 70 ca-
ramboles in 20 beurten. Moy. 
3,50. In de C4 klasse nam team 2 
het op tegen D.B.B. en zij wonnen 
met 40-18. Renée Wisse wist haar 
41 caramboles in 18 beurten te 
maken. Moy.2.27.
Op zaterdag 16 en zondag 17 
Februari zal in Het Wapen van 
Eerschot het Nederlands Kampi-
oenschap Driebanden voor jeugd 
gespeeld gaan worden.

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 16 waren er hoge scores 
voor ’t Pumpke (85), Boskant (82) 
en B.C. Eerschot 81 punten. Korte 
partijen: Ad Geboers (Kofferen) 34 
in 8 beurten (moy. 4,25), Peter Kem-
pe (Beurs) 30 car. in 8 beurten (moy. 
3,75), Ron van Adrichem (Boskant) 
20 car. in 10 beurten (moy. 2,0), 
Hans Oerlemans (D’n Toel) 44 car. 
in 12 beurten (moy. 3,66), Joan van 
Hastenberg (Boskant) 24 car. in 13 
beurten (moy. 1,84).

Lennart Holtkamp (B.C. Eerschot) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53), 
Nico Lucius (Wellie Winne Welles) 
60 car. in 14 beurten (moy. 4,28), 
Joke van Roosmalen (Oud Rooi) 22 
car. in 14 beurten waarbij een serie 
van 9 (moy. 1,57) en Martien van 
Asseldonk (Wapen van Eerschot) 
20 car. in 14 beurten (moy. 1,53).

Uitslagen: 
Kofferen – St.Joris 69-71, B.C. Eer-
schot – Dorpsherberg 81-57, Krijt 
op Tijd – Gin Keus 70-68, Wapen 
van Eerschot – Beurs 68-72, D’n 

Toel – Jachtrust 79-61, Oud Rooi – 
Boskant 58-82, Wellie Winne Wel-
les – ’t Pumpke 55-85.

Stand: 
1 St.Joris 1174, 2 Wellie Winne 
Welles 1168, 3 Oud Rooi 1166, 
4 Wapen van Eerschot 1153, 5 
Boskant 1152, 6 Kofferen 1151, 
7 D’n Toel 1131, 8 Beurs 1117, 9 
B.C. Eerschot 1105, 10 Gin keus 
1102, 11 Jachtrust 1089, 12 Krijt 
op Tijd 1074, 13 ’t Pumpke 1022, 
14 Dorpsherberg 963.

Progamma:
Ma. 28 jan.: Kofferen – 
Wapen van Eerschot

Di. 29 jan.: St.Joris – B.C. Eerschot, 
Dorpsherberg – D’n Toel

Do. 31 jan.: Beurs – Wellie Winne 
Welles, ’t Pumpke – Krijt op Tijd, 
Gin Keus – Boskant
Jachtrust – Oud Rooi  

Regiokampioenschappen Divisie 3 turnen

Zondag 27 januari vond in Eind-
hoven de Regiokampioenschap-
pen voor de 3e divisie plaats. 
Sterre van den Brand en Eline Ma-
thôt, beiden Pupil II, begonnen 
in baan 1 op de evenwichtsbalk. 
Ondanks dat beide dametjes een 
aantal keer hun evenwicht verlo-
ren scoorde Sterre een 10,950 pt 
en Eline een 10,900 pt. 

Op vloer waren ze met name ge-
focused op de moeilijke stut halve 
draai die in het begin van de oe-
fening zat. Hoewel het tijdens het 
inturnen nog wel een aantal keer 
was gelukt, slaagde Eline er tijdens 
de wedstrijd helaas niet in om deze 

lastige beweging aan de jury te la-
ten zien. Sterre wel, en met een 
11,650 pt wist zij zelfs de vloerfi-
nale te halen. Ook op sprong kwa-
lificeerde Sterre zich met 13,765 pt 
voor de toestelfinale. Tot slot de 
brug, het toestel waar Sterre en 
Eline toch wel het meest tegenop 
zagen. Na heel veel trainen was de 
zolendraai afgelopen week voor 
het eerst bij beide dametjes tijdens 
de training gelukt. Maar goed, in 
de wedstrijd moest geturnd wor-
den op een andere brug en tijdens 
het inturnen kregen de zenuwen 
bij Eline dan ook even de over-
hand. Gelukkig wist ze zich goed 
te herpakken en turnde ze op het 
juiste moment de zolendraai hele-
maal alleen! 

Ook Sterre straalde na haar brug-
oefening mét zolendraai. Voor het 
eerst dit jaar scoorden ze beiden 
hoger dan een 10 op dit onder-
deel. Sterre haalde 11,650 pt en 
Eline maarliefst 12,050 pt, helaas 
nét niet voldoende voor een toe-
stelfinale. Aan het einde van de 
middag bleek Sterre zich ook nog 
te hebben geplaatst voor de Dis-
trictsfinale, waar de beste 12 Pu-
pillen II naar doorstroomden.  

Jade van Vechel (Junior) kwam te-
gelijkertijd in baan 2 in actie. Jade 

begon de wedstrijd op brug, haar 
favoriete toestel. Wederom liet ze 
zien thuis te horen in de 3e divisie. 
Haar sterke oefening werd door 
de jury beloond met maarliefst 
11,150 pt. Daarmee kwalificeerde 
Jade zich zelfs voor de toestelfi-
nale. Op de evenwichtsbalk wist 
ze vandaag helaas niet haar beste 
oefening aan de jury te laten zien. 
Met twee vallen was de teleurstel-
ling van haar gezicht te lezen. Ge-
lukkig liet Jade zich niet kisten en 
turnde ze een prachtige vloeroefe-
ning die beloond werd met 10,550 
pt. Dezelfde score behaalde ze 
op sprong. Met een puntentotaal 
van 41 pt rond heeft ook Jade een 
mooie wedstrijd geturnd.  

Sterre, Eline en Jade, jullie mogen 
trots op jezelf zijn! En Dioscuri-pu-
bliek, bedankt voor jullie enthousi-
aste support. 

Sterre, Eline en Jade

Sterre in actie met de zolendraai

Domper voor Stedentennisteam 
TV De Kienehoef
Het indoorseizoen duurt nog maar 
kort voor Stedentennisteam TV 
de Kienehoef. Afgelopen zondag 
werd het Stedentennisteam in 
de jaarlijkse indoorcompetitie de 
oren gewassen door het team van 
TV Eeckenrode. 

Het team uit Waalre bereikte in 
slechts enkele uren de maximale 
score van 48 sets tegen nul. Het 
is bekend dat het team uit St-Oe-
denrode op haar tenen moet lopen 
in de eerste divisie, maar deze ne-
derlaag komt hard aan. De kans 
dat het team zich nog in de eerste 
divisie kan handhaven is dusdanig 
geslonken, dat die ambitie helaas 
kan worden doorgestreept. Op 17 

februari zal getracht worden om 
de huid duur te verkopen en zo-
veel mogelijk punten te sprokkelen 
tegen de spelers van Tennisschool 
Gijs. Aangezien selectietrainer 
Twan van Bakel uit de stal van deze 
tennisschool komt en TV de Kiene-
hoef dankbaar gebruikt maakt van 
de diensten van Tennisschool Gijs, 
zal het in ieder geval een gezel-
lige en sportieve dag worden. Of 
het op prestatief gebied wat gaat 
brengen, zal aan het eind van de 
carnavalsvakantie gebleken zijn. 
Graag genieten wij van uw steun. 
Supporters zijn vanaf 10 uur van 
harte welkom bij HealthCity St-
Oedenrode.

tennis
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Nijnsel

Programma senioren zo 3/2:
Sparta’25 7 - Nijnsel 4 12:00u
Nijnsel 5 - Heeswijk 4 10:00u
Nijnsel 6 - Erp 6 10:00u

Programma jeugd za 2/2:
Oranje Zwart A1G - Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel B1 - Avanti’31 B2 14:30u
S.V. Brandevoort C1 - Nijnsel C1G 13:00u
Nijnsel C2 - Erp C2 13:00u
Nijnsel D1G - ASV’33 D2 11:30u
ELI E1G - Nijnsel E1 11:00u
Nijnsel E2G - Rhode E8G 10:00u
Nijnsel E3 - Rhode E10 10:00u
MULO F3 - Nijnsel F1G 9:00u

VV Boskant

Programma senioren zo 3/1:
EVVC1-Boskant 1  10.30 u. 
(oefenwedstrijd)
Wilhelmina Boys 2-Boskant 2  12.00 u. 
(oefenwedstrijd)
Boskant 6-DVG 7  10.00u.

Programma jeugd za 2/2:
Boskant A1–Boekel Sport A2 a.14.30u.
Blauw Geel B5–Boskant B1  v.13.15
Gemert V4-Boskant C1  v.10.30
Boskant E1–Erp E2  a.9.30u
Schijndel Vitam E6-Boskant E2  v.8.00
Blauw Geel ‘38 F7–Boskant F1  v.9.15

Rhode

Programma senioren 2/2:
ASV – Rhode 17.00u (vr). 
Programma  senioren 3/2:
Mierlo Hout 2-Rhode 2 12.00u (vr)
Rhode 4-Schijndel 5 10.00u
Rhode 5-Avesteyn 4 10.00u
WHV 3-Rhode 6 12.00u
Rhode 8-Heeswijk 5 10.00u
Dames-Ollandia 10.00u. (vr)
Programma senioren 7/2:
HVV – Rhode,  20.00u (vr) 
Rhode 2-Nijnsel,  19:30 u (vr)

Programma jeugd za 2/2:
Rhode A1-Vitesse’08 A1  14:30u
RKVV Keldonk A1-Rhode A2  14:30u
Mierlo Hout B1-Rhode B1  15:15u
Rhode B2-Boerdonk B1G  14:30u
Rhode B3-Erp B2  14:30u
Mariahout B2-Rhode B4  14:30u
Rhode C1-Vitesse’08 C1  13:00u
VOW C1-Rhode C2G  13:00u
Rhode C3-SCMH C2  13:00u
Blauw Geel’38 C4hode C4  13:00u
Rhode C5-Venhorst C2G  13:00u
Hapse Boys MB1-Rhode MB1  13:00u
Berghem Sport MC1-Rhode MC1  13:00u
Rhode D1  vrij
Rhode D2-MULO D3  11:30u
0llandia D1G-Rhode D3G  12:00u
Irene D2-Rhode D4  11:30u
WEC D3-Rhode D5  11:15u
Rhode D6-ZSV D4G  11:30u
Rhode E1-DVG E1  9:15u

Schijndel/VITAM E4-Rhode E2  9:00u
Rhode E3-Sparta’25 E4 9:15u
VOW E2-Rhode E4  9:30u
Rhode E5  vrij
Irene E2-Rhode E6G  9:30u
Rhode E7-Erp E5  9:15u
Nijnsel E2G-Rhode E8G  10:00u
Rhode E9  vrij
Nijnsel E3-Rhode E10  10:00u
Blauw Geel’38 F1-Rhode F1  10:15u
Rhode F2-Schijndel/VITAM F4 10:30u
ELI F1G-Rhode F3  10:00u
Rhode F4-DVG F2  10:30u
Rood Wit’62 F3-Rhode F5 9:00u
Rhode F6G-Mariahout F3G  10:30u
Avanti’31 F4G-Rhode F7  10:30u
Venhorst F3-Rhode F8  11:15u
Rhode F9-ELI F2G  10:30u
Rhode F10-ASV’33 F3G  10:30u
Schijndel/VITAM-F9 Rhode F11  10:15u 
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00.

Ollandia

Programma senioren zo 3/2:
Ollandia 2-WEC 2   11.00u 
Mix Ollandia 3-Ollandia 4   10.30u
Rhode Vr1-Ollandia Vr1   10.00u

Programma jeugd za 2/2:
Ollandia B1-SCMH  B1  14.30u
Ollandia C1G-Venhorst C1   13.30u
Ollandia D1G-Rhode D3G   12.00u
Avanti’’31 E2-Ollandia E1G  v:8.45u
Blauw Geel’38 E16-Ollandia E2G  v:8.15u
Ollandia F1-Blauw Geel’38 F8  10.30u
Ollandia F2G-Gemert F5   10.30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 23/1
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 65,28 % 
2 Mevr. T.de Visser- Hr. T.v.Erp 63,54 
% 3 Dms. B.v.d.Laar- M.Verhagen 
57,99 % 4 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. 
A.v.Hommel 56,50 %.

Bridgeclub ’t Koffertje

uitslag 28/1:
Lijn A: 1. Theo van Geffen & Willem 
de Roo 56,67%, 2. Hetty van Geffen 
& Wil Schilder 56,25%, 3.Jan van 
Rooij & Nelly Steenbakkers en Tonnie 
van Acht & Ton van Acht 54,17%. Lijn 
B: 1. Christ Verhoeven & Jan Verbunt 
64,58 %, 2. Wilma van den Biggelaar 
& Jan Janssen 59,58%, 3. Rietje Don-
ker & Nelly van Zon  57,92%. Lijn C: 
1. Corry van der Hamsvoort & Jeanne 
de Kruijf 59,38%, 2. Agnes Obbema 
& Gerard Obbema 59,03%, 3. Jos van 
Acht & Martien Hulsen 54,17%.      

B.C.”d’n einder’05”

Uitslag 23/1
A lijn; 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
63.02% 2. Mia Poels-Ria v. Zon 61.46 

% 3. Jan en Mien v. Rooij 54.69 % 4. 
Netty v Dijck-Rinus Kuipers 52.60%.B 
Lijn 1. Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 66.67 
% 2. Hennie en Wil Merkelbach 51.39 
% 3. Truus v. Heesch- Addie Rijkers 
50.00% 4. Bert Foolen –Martien Vos 
49.31 % zie ook : ww.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 23/1
A-lijn : 1. Christine van Heertum & Mie-
ke Janssen 65,00 2. Nancy Lathouwers 
& Anni Oppers-van Boxtel 58,75 3. Jan 
Machielsen & Henk Schakenraad 58,00 
(4) Will Schilder & Heleen Voets 52,50 (4)  
Nellie Spanjers & Nellie Vervoort 52,50 
B-lijn 1. Frank Heijckmann & Leon He-
ijckmann 57,92 2. Marijke van den Berk 
& Francine de Koning 52,92 3.  Riet v.d. 
Laar & Mia de Leijer 52,50 4. Marijn van 
de Akker & Evert Vugs  52,08 C-lijn 1. Bep 
Machielsen & Joost van Heertum 61,46 
2. Will van Rooij & Mieke Vugs 60,42 3. 
Hermien Botter & Dick Botter 55,21 4. Jo 
Kremers & Harrie Kremers 51,04

Bridgeclub De Neul

Uitslag 28/1:
A-lin: 1. Mia Poels & Peter Wagenaar 
64.84; 2. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 61.20; 3. Mia & Mies 
Habraken 59.90; 4. Piet Huijberts & Jo 
Verhoeven 55.21.
B-lijn: 1. Hennie v.d. Linden & Ria 
Theunis 76.28; 2. Ans v. Bakel & Riky 
v.d. Schoot 60.56; 3. Ria & Toon Ha-
braken 60.45; 4. Josien v.d. Berkmortel 
& Jan v. Gerwen 54.38.
C-lijn: 1. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
66.93; 2. Ria Jongepier & Stephan v.d. 
Wiel
56.22; 3. Nel Dielemans & Ria Damen 
54.29; 4. Ans v.d. Laar & Addie Rijkers 
53.96.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 24/1: 
A-lijn: 1.Jo Evers & Nelly v.d. Vleuten 
62.50; 2. Bertha v.d. Laar & Frans v.d 
Boomen 56.25; 3. Marietje v. Aarle 
& Jo Verhoeven 55.00; 4.Nelly & Jan 
Seegers 54.16.
B-lijn: 1. Wil v.Iperen & An v. Erp 
64.23; 2. Antoinette v. Hoof & Jet v.d. 
Meerakker 59.72; 3. Thea v.d. Heijden 
& Hans v.Hoof 56.25; 4. Gerda & Bert 
Schelekens 55.55.

ZBC  Zijtaart 

Competitie 22/1
A-lijn:  1.Toon & Marietje v.Schaijk 
60,83 % 2.Riet v.Hout & Corry Kas-
telijn 59,58 % 3.Bert & Diny Kan-
ters 55,83 % 4.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 52,50 % B-lijn: 1.Albert 
& Petra v.d.Hurk 60,83 % 2.Piet 
v.Schayk & Mari v.d.Steen 54,17 % 
3.Joke Petit & Maria Rijken 53,33 %  

handboogschieten

Ontspanning verslaat Krijgsman 
Soranus
Op vrijdagavond hebben we een 
vriendschappelijke wedstrijd ge-
schoten tegen Krijgsman Soranus, 
uit Lieshout. Hierbij schieten we 
tegen ons gemiddelde. De club 
die het dichtst bij zijn gemiddelde 
eindigt, wint de beker. 

De uitslagen waren: Jos van den 
Berg 132 (-7), Bep van Bergen 204 
(+3), Jan van Bergen 227 (+8), 
Wim Boonstoppel 140 (-10), Frans 
v.d. Braak 200 (+9), Jan van Erp 
196 (+6), John van Mulukom 215 
(+10), Ron Spijker 134 (-10), Jos 
v.d. Veer 189 (+0), Mart Verhoe-
ven 209 (+10), Antoon Vervoort 
201 (-6), Daan Martens 183 (-10), 
Lotte Steijaert 204 (+10), Piet van 
den Berg 216 (-10), Agnes Vissers 
147 (-5) en Albert van Ofwegen 
149 (-10). In totaal kwam Ont-
spanning precies op 0 uit en Krijgs-

man Soranus op -31. De beker is 
dus een jaar voor Ontspanning.

Op zondag heeft Sjef van den Berg 
in Amsterdam geschoten bij het 
Nederlands Kampioenschap. Sjef 
wist de eerste vier rondes goed 
door te komen. Hij moest in de 
halve finale echter zijn meerdere 
erkennen in Rick van der Ven, de 
latere winnaar. In de bronzen fi-
nale wist Sjef zich op tijd te her-
nemen en hij won deze met 6-2. 
Brons dus voor Sjef.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Vrijdagavond wordt een F2F 
wedstrijd geschoten, altijd leuk. 
Het is vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is.

21e Langstraat judotoernooi te 
Kaatsheuvel

judo

Met 7 judoka’s reisden we af naar 
Kaatsheuvel. Een bondstoernooi 
waar de judoka’s de stap naar 
de echte grote toernooien wil-
len gaan maken. Het leuke van 
dit toernooi is dat ze er altijd in 
poules werken. Je weet dus vooraf 
hoeveel partijen je moet draaien.

Seb Pruisen is zo’n judoka die nog 
niet zo lang bezig is maar wel al 
regelmatig toernooitjes bezoekt. 
Dit weekend wist hij alleen zijn 
laatste partij met ippon te winnen, 
maar hij deed wel weer wedstrijd-
ervaring op. Willem Vervoort wist 
een mooie 3e plaats te behalen. 
Hij verloor eerst 2 keer maar toen 
zag hij het licht en wist 2 keer met 
ippon te winnen. Lotte van Aarle 

moest 3 partijen maken en wist 
deze alle drie met ippon te win-
nen. Dus voor haar een mooie 1e 
plaats.

Jort van de Laar baalde. Hij kon 
maar 2 wedstrijden maken. Dus 
dan maar vol er in. Dit deed hij 
ook en wist beide partijen te win-
nen. Ook voor hem een 1e plaats. 
Zijn broer Niels deed ook goed 
mee. Hij verloor weliswaar zijn 1e 
partij, daarna zette hij de knop om 
en won 3 maal op rij met ippon. 
Op deze manier wist hij toch maar 
mooi 2e te worden.

Dan zijn de gebroeders de Visser 
nog aan de beurt. Mees, de jong-
ste van de twee, moest het spits 

afbijten. Al spelend wist hij zijn 
eerste 3 partijen met ippon te win-
nen. Zijn laatste partij was als een 
finale voor hem. Hij wist zich goed 
staande te houden maar kwam 
niet tot een score. Zijn vechtlust 
werd beloond en kreeg met een 
beslissing van de scheidsrechter 
de winst toebedeeld. Dus een 1e 
plaats voor Mees. Toen kwam zijn 
broer Siem de tatami op. Siem 
draaide op de trainingen ook zeer 
goed mee. Dit kwam er dan ook 
uit. Hij moest 5 partijen maken. Al-
leen de 3e partij won hij op beslis-
sing van de scheidsrechter. De an-
dere partijen won hij overtuigend 
met ippon. Dus ook Siem stond op 
de hoogste trede van het erepo-
dium.  

4.Tonny Rijkers & Mien Vermeulen 
52,08 %.

KBO Zijtaart

Competitie 25/1
A-lijn: 1.Ben & Tiny v.d.Steen 62,80 
% 2.Cor & Marietje Mollen 59,52 
% 3.Bert & Diny Kanters 56,85 
%     4.Chris & Christien v.Helvoirt 
55,65 % B-lijn: 1.Toos v.Berlo & Wil-
lemien Verhoeven 65,83 %  2.Mien 
v.d.Crommenacker & Maria Rijken 
61,67 % 3.Cor v.d. Berg & Jan Rijkers 
60,42 % 4.Martien v.Cleef & Marietje 
v.d.Horst 54,58 %.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Odisco

Uitslagen woe 23/1
Nijnsel 2 - Odisco 2                    3 - 11
Za 26/1:
Odisco A1 - Alico A1                    4 - 4
Odisco C1 - Alico C1                    2 – 1 
Odisco E1 - BMC E1                     0 - 8
Zo 27/1: 
Omhoog 1 - Odisco 1                  8 – 12
Programma za 2/2:
JES A1 - Odisco A1                  13:00u
BMC C1 - Odisco C1               11:55u
EDN ’56 E1 - Odisco E1            09:00u
Zo 3/2:
Odisco 1 - ZSV 1                     12:50u
Woe 6/2:
Spoordonkse Girls 3 - Odisco 2        22:00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1- De Eendracht 1  8-5
Nijnsel 2-Odisico 2  3-11
Alico 2-Nijnsel 3  5-8
Avanti (S) B2-Nijnsel B2  2-2
Nijnsel B3-Prinses Irene B2  1-8

Programma woe 30/1:
Nijnsel 3-Prinses Irene 4  a.19.45u. 
Za 2/2:
Nijnsel B1-Celeritas (S) B1  a.15.15u. 
Nijnsel B2-Emos B2  a.14.15u. 
Boskant B2-Nijnsel B3  v.16.15u. 
Nijnsel D1-Be Quick D1  v.9.15u. 

KV Concordia

Uitslagen
Concordia 4-Flash 3 5-6
Altior A1-Concordia A1  4-10 
Emos B2-Concordia B2  1-2 
Concordia C1-De Korfrakkers C3  6-2 
Concordia D1-De Korfrakkers D4 10-1
Prinses Irene E2-Concordia E2  5-1 
Concordia F1-BMC F1  7-1 
Concordia W1-Altior W1  2-9

Programma di 29/1:
JES 4-Concordia 4  a. 20.00u.

Programma za 2/2:
Concordia A1-De Korfrak. A1  a. 19.00u. 
Concordia B2-Nijnsel B3  a. 17.00u. 
Celeritas C1-Concordia C1  v. 11.15u. 
Emos D2-Concordia D1  v. 13.30u. 
Prinses Irene E1-Concordia E1  v. 13.30u. 
Blauw Wit F1-Concordia F1  v. 09.00u. 
Be Quick W1-Concordia W1  v. 09.00u.

Programma zo 3/2:
Conc/Bosk 1-De Wilma’s 1  a. 11.30u. 
Conc/Bosk 2-Bladella 3  a. 10.15u.

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland  
 
Programma: 28 januari – 2 februari   
1A. Olland 1 - Helden 4  
02-02-13 20.00u
2. Schijndel 1 - Olland 2  
31-01-13 14.00u
2. Heeze 2 - Olland 3  
29-01-13 20.00u
2. Liempde 1 - Olland 4  
29-01-13 20.00u
3. Olland 5 - Hoogeloon 6 
30-01-13 20.00u

waterpolo

Argo

Uitslagen
C1 - Zeester-Meerval 6-17
D1 - Zeester-Meerval 10-4
Dames 1 – Njord 13-6
E1 - E2 8-9
De Stormvogel - Heren 1 3-10
Heren 1 – Njord 4-5
Heren 2 – Aquamigos 3-9

Programma waterpolo
Zaterdag in het Z.I.B. te Best:
E2 – Aquamigos 15.30u
E1 – PSV 16.15u
D1 – Aquamigos 17.00u
C1 – Merlet 17.45u
Heren 1 - Zeester-Meerval 18.30u
Dames 1 – PSV 19.15u
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MooiRooikrantDe 31
Rhode: Winterstop weer voorbijvoetbal

De winterstop zit er weer op. Het 
is nu nog even de vraag of de 
weergoden daar ook zo over den-
ken, maar de temperatuur stijgt 
wel dus wie weet kan er zondag 
weer gevoetbald worden.

Tijdens de wintertstop was het 
slecht weer, koud en veel sneeuw. 
Het eerste team heeft toch een 
paar keer kunnen voetballen. Bij  

Avesteyn en MULO werd met 
resp. 2-3 en 2-4 gewonnen. Ko-
mende zondag zijn er voor een 
aantal andere teams  inhaalwed-
strijden. Daarna is het carnaval, 
vervolgens nog een weekje vrij 
en dan begint op 27 februari de 
competitie weer met een compleet 
programma. Dat is het programma 
dat in december is afgelast i.v.m. 
het noodlottige incident.

Extra ledenvergadering
Op donderdag 14 februari wordt 
er een extra ledenvergadering be-
legd. Op deze vergadering zal het 
bestuur de bouwplannen voor een 
nieuwe kleedaccommodatie, zo-
als die door de bouw commissie 
zijn voorbereid, aan de leden gaat 
voorleggen.

Ollandia verder met voorbereiding
Ollandia heeft met 3-0 nederlaag 
tegen 4de klasser Avesteyn de 
eerste wedstrijd van 2013 er op 
zitten. Er is dus nog volop werk 
aan de winkel voordat op 24/2 de 
1ste competitiewedstrijd op het 
programma staat. 

Voor Ollandia 2 staat er zondag 
al wel een competitiewedstrijd op 
het programma, want zij moeten 
namelijk inhalen tegen WEC, een 

tegenstander die met 2 punten 
meer op de standenlijst net boven 
Ollandia staat. Ollandia 3 en 4 en 
ook de Ollandia Vrouwen oefenen 
komend weekend, al zijn ze daar-
bij natuurlijk wel weer afhankelijk 
van de weergoden. Na de algehele 
afgelasting van de amateurwed-
strijden in het voorbije weekend 
staat er zaterdag voor de jeugd de 
2de competitieronde op het pro-
gramma. Er kan in een week veel 

gebeuren, dus kijk voor afgelas-
tingen, wijzigingen en alle andere 
informatie op  www.ollandia.nl. 

Rikken bij Ollandia.
Alle rikliefhebbers, zowel leden 
als niet-leden, kunnen donderdag 
31/1 om 20.30 uur weer terecht 
in de kantine op sportpark Ekker-
zicht, waarbij er weer mooie prij-
zen zijn te winnen.  

hockey

MHC heren 1 hoopt op misstap Oss
Afgelopen zondag stond voor 
Rooi Heren 1 het laatste zaalhoc-
keyweekend op het programma. 
De opdracht vooraf was duidelijk; 
er moest 2 keer gewonnen worden 
en concurrent Oss moest punten 
laten liggen, wilden de Rooise 
heren zich kampioen kunnen noe-
men in de Overgangsklasse. 

De eerste wedstrijd moest het 
team aantreden tegen Mop uit 
Vught. Ook Mop kon in theorie 
nog kampioen worden als het al 
zijn wedstrijden wist te winnen, 
dus het beloofde op voorhand 
een spannende pot te worden. Dit 
bleek ook in de praktijk, waarbij de 
ploegen erg aan elkaar gewaagd 
waren. Uiteindelijk was het de 
Rooise ploeg die de wedstrijd in 
de laatste minuut in zijn voordeel 
wist te beslissen waardoor er een 
5-4 eindstand op het scoreboard 
verscheen. 
Vervolgens moest concurrent Oss 
aantreden tegen de Hopbel uit 
Schijndel. Het stond 4-4 toen Oss 
in de laatste minuut van de wed-
strijd een strafcorner kreeg en deze 

met wat geluk tot een doelpunt 
wist om te zetten. Een domper 
voor Rooi want een gelijkspel was 
gunstig geweest voor een eventu-
eel kampioenschap.
Tijdens de tweede wedstrijd trad 
de ploeg aan tegen hekkensluiter 
Waalwijk. Rooi moest zich op-
nieuw opladen en ook nu was de 
opdracht simpel, er moest gewon-
nen worden. In een afwachtende 
eerste helft bleek dat Waalwijk 
goed mee ging in het Rooise spel 
en stond er een 1-1 ruststand op 
het scoreboard. In de tweede helft 
wist Rooi echter de wedstrijd sim-
pel naar zich toe te trekken en 
werd Waalwijk alsnog met 6-1 aan 
de kant geschoven.

Doordat concurrent Oss daarna 
ook van Mop wist te winnen, 
hangt alles nu af van volgend 
speelweekend. Daarin moet Oss 
nog twee keer zien te winnen om 
kampioen te worden en aangezien 
de Rooise heren vrij zijn, kunnen zij 
alleen maar hopen op een misstap 
van Oss om volgend jaar weer uit 
te kunnen komen in de Topklasse.

Overwegend goede 
competitiestart Attaque

tafeltennis

Met vier teams is TTV Attaque 
afgelopen weekend aan de voor-
jaarscompetitie begonnen. En 
goed ook: in het openingsweek-
end waren er al gelijk drie Rooi-
se overwinningen te bejubelen. 
Komende vrijdag zijn de eerste 
thuiswedstrijden.

Attaque 1 werd afgelopen seizoen 
tweede in de 2e klasse en komt 
dit voorjaarsseizoen wederom uit 
in deze klasse. Een plek bij de bo-
venste drie is ook dit seizoen weer 
de inzet. Attaque 1 startte haar sei-
zoen uit tegen Flash uit Eindhoven. 
In deze openingswedstrijd wist het 
eerste team een mooie teampresta-
tie neer te zetten. Er werd een 6-4 
overwinning geboekt dankzij drie 
winstpartijen van Bram Schepens, 
twee van Dirk Kastelijn en één van 

Henry van Casteren. Doordat de 
overige twee wedstrijden beide in 
5-5 eindigden gaat Attaque 1 na de 
eerste speelronde aan kop in de 2e 
klasse E. 
Het tweede team komt ook dit sei-
zoen weer uit in de 3e klasse. At-
taque 2 kende een goede start door 
op bezoek bij Stiphout met 6-4 te 
winnen. Menno van Os had met 
drie winstpartijen een groot aandeel 
in de uiteindelijke overwinning.
Attaque 3 wist afgelopen seizoen 
net niet te promoveren van de 6e 
naar de 5e klasse. Promotie is dus 
dit seizoen opnieuw de doelstel-
ling. Helaas werd er een valse start 
gemaakt door een 6-4 verlies te-
gen Unicum. Zowel Stefan Kerk als 
Anne van de Sande wonnen twee 
wedstrijden. 
In de vierde aspirantenklasse was 

er voor het eerst sinds 2011 weer 
een jeugdteam van Attaque te be-
wonderen. Mika van Heeswijk, Bas 
Janssen en Sam Heijmans speelden 
in Beek en Donk tegen Een en Twin-
tig en debuteerden alle drie met 
twee gewonnen wedstrijden. Ook 
het dubbel was voor Attaque en 
dus zijn de eerste zeven punten bin-
nen. Zaterdag is de ‘thuiswedstrijd’ 
tegen het Udense Smash ’73. Die 
ontmoeting is om logistieke rede-
nen in de zaal van TTC Veghel.

Programma v.v. Boskant
De kans is groot dat er komend 
weekend weer gevoetbald kan 
worden. Natuurlijk is het nog 
even afwachten of de dooi echt 
doorzet, maar de voorspellingen 
wijzen wel in die richting!

Zou het dan toch nog? Vorige 
week was het nog een witte we-
reld, maar de rigoureuze weersver-
andering heeft er voor gezorgd dat 
er toch weer hoop is op voetbal. 
Voor de seniorenteams voorna-
melijk oefenvoetbal (uitgezonderd 
Boskant 6 dat moet inhalen tegen 
DVG 7) maar voor onze jeugd al-
weer een volle competitieronde. 
Laten we er maar van uitgaan 
dat het doorgaat, want, en dan 

spreek ik namens de echte voet-
balliefhebbers, al die alternatieve 
zondag(voor)middagprogramma’s  
zijn we nu toch eigenlijk wel zat!

Voor de rikliefhebbers staat a.s. 
donderdag om 20.00 uur in de 
kantine de 2e ronde (van de 4) 
op het programma. Meedoen kan 
nog, want het resultaat van één 
ronde komt te vervallen. Voor de 
nieuwkomers wordt dat dan na-
tuurlijk ronde 1. Een extra uitda-
ging, 3 rondes vol aan de bak! De 
twee andere dagen die u vrij moet 
houden zijn donderdag 7 en 21 fe-
bruari. 
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvboskant.nl
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

WINTERSPORT & MODEENORME KEUZE IN VOETBALSHIRTS

PSV jubileum kleding

67,99

29,99

80,-
UITSHIRT

35,-
UITSHORT

PSV jubileum kleding

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!
MEER DAN 150 SKI- EN SNOWBOARDHELMEN

59,95
79,95

Giro Bevel
• Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

• Zowel voor dames 
als heren geschikt

Oakley O-Frame
• Kwalitatief zeer goed

• Verkrijgbaar in meerdere designs

KEUZE UIT MEER DAN 60 BRILLEN EN GOGGLES

59,-59,-

GROTE KEUZE IN HOMETRAINERS, ROEITRAINERS, CROSSTRAINERS, KRACHTSTATIONS EN ACCESSOIRESGROTE KEUZE IN HOMETRAINERS, ROEITRAINERS, CROSSTRAINERS, KRACHTSTATIONS EN ACCESSOIRES

230,-
VANAF

289,99
VANAF

Hometrainers Crosstrainers

DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

Iedere vrijdagavond
Koopavond

Centrum Sint-Oedenrode

9 januari - 18 december
Iedere woensdag dansen

Odendael

13 januari - 26 februari 
Tentoonstelling 
René Schiffers

Mariendael

27 januari - 7 februari 
Tentoonstelling 
55 jaar Papgat
Gemeentehuis

30 januari 
Voorleeskampioenschappen

Mariëndael

30 januari 
Presentatie: 

Groene Woud
Knoptoren Sint-Oedenrode

1 - 2 februari 
Ollandse bonte avonden 

Loop’r 

1 - 2 februari 
Nijnselse Bonte Avond

De Beckart

2 februari
Dansen op zaterdagavond

De Ontmoeting

4 februari 
Natuurfi lms Cor Speek

d’n einder

6 februari 
Culturele Middag 50+

Odendael

6 februari 
Culturele Avond 50+ 

Odendael

6 februari 
Lezing Wim van Lent

Bibliotheek Sint-Oedenrode

7 februari
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriedschap

8 - 12 februari 
Carnaval 

Sint-Oedenrode

8 februari 
Slam FM

jeugdtent Markt

9 - 12 februari 
JeugdCarnaval

Jeugdtent Markt

9 februari 
Carnavalsbal met Live Muziek 

van Piet de Koning
Odendael

12 februari 
KBO fi lm: Departures

Odendael

12 februari 
Snertconcert 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy

12 februari 
Carnaval voor mensen 

met een beperking
Jeugdtent op de Markt

14 februari 
Training Lichter Leven 

Nijnsel

16 - 17 februari
NK driebanden voor jeugd
Het Wapen van Eerschot

16 februari 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap

17 februari 
Olat wandelsportvereniging

Helenaveen

17 februari 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

20 februari 
Roois Biergilde
café Van Ouds

21 februari 
Film “The descendants” 

van Alexander Payne 
Mariendael

22 februari 
Jaarvergadering KBO 

Sint-Oedenrode Centrum
Odendael

22 februari 
Uit Etenclub van KBO
Restaurant de Golfclub

23 - 24 februari 
Boeken-en platenbeurs 

Odaschool

27 februari 
Lezing: 

Emigranten vanuit Oost-Brabant naar 
Amerika tussen 1848-1960

Knoptoren 

2 maart
Dansavond
Odendael

2 - 3 maart
Trailer Trash
Oud Nijnsel

3 maart 
Vocaal Close 

Harmony Concert
Knoptoren

3 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

5 maart 
Lezing Ted van Lieshout

Kasteel Henkenshage

7 maart 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

8 - 16 maart 
Klavertje Vier toneelvereniging

Zalencentrum de Beckart 

8 - 10 maart 
Halfvastenbal 
café Oud Rooij

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

11 maart 
Lezing: Uilen van Nederland

d’n einder

12 maart
KBO fi lm: 

The boy in the striped pyamas
Odendael

17 maart 
Olat wandelsportvereniging

Uden

20 maart 
Roois Biergilde
café Van Ouds

22 maart 
Film “Incendies” 

van Denis Villeneuve 
Mariendael

24 maart 
MoiRooi/ Open deur dagen

Centrum Sint-Oedenrode

24 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

Kijk voor actueel nieuws en foto´s van 
evenementen op www.mooirooi.nlwww.facebook.com/demooirooikrant




