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Folders deze week:

Kluswijs

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

SINT-OEDENRODE

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

INLOOPAVONDEN  
SAMENGAAN 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Wat een bravoure!

Het regende onderscheidingen tij-
dens de eerste avond van de Prin-
senzittingen. Christo en Riky Slab-
bekorn (Orde van gezag en beide 
Lid van Verdienste), Ed en Corien 
Steenbakkers (Erelid van de Stich-
ting en beide Lid van Verdienste) 
en Antoinette van den Bongaardt 
(Lid van Verdienste) werden verrast. 

Maar de hoogste onderscheiding 
kwam in handen van Johan van 
den Bongaardt. Hij werd door Vorst 
Harry Vulders bekroond tot Ridder 
in de Orde van de Gouden Paplepel. 
Een eervol begin van de avond en na 
een bekroning voor oud-regisseurs 
Wil en Ans van der Linden kon het 
uitgebreide programma beginnen.

Komend weekend is De Beurs tot de 
nok toe uitverkocht. Afgelopen za-
terdag was dat ook het geval. Vrij-
dags bleven er enkele stoelen leeg, 
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. De vele Rooise artiesten scho-
telden een avond voor om te likke-
baarden. Werkelijk alles zat in het 
programma verwerkt. Zo beklom-
men vier dorpse kletsers het podi-
um. Allereerst Teun Leenderts die als 
Tinuske de Student het spits afbeet. 
Een moeilijke opgave voor een zaal 
die nog opgewarmd moet worden, 
maar Teun ging er vol tegenaan. 
Dankzij hem werd de warming-up 
prima voltooid. Ad van Acht was er 
een jaartje tussenuit. Aan de reac-
ties in het publiek te horen, hoopt 

niemand dat nog mee te maken. 
Ad was de enige die op geweldige 
wijze de plaatselijke politiek op zijn 
nummer wist te zetten. Als Co de Pin 
was zijn buut gevarieerd en scherp. 
Vooral de “kritiek” op de gladheids-
bestrijding van wethouder Dekkers 
was niet mals. Dennis van der Steen 
heeft een heel andere manier van 
tonpraoten. Dit keer kroop hij in 
de huid van vrachtwagenchauffeur 
Arie Asvalt. Deze ‘vrachtwagensouf-
fleur’ met zijn nieuwe Scanijaa liet 
het publiek krullen van plezier. Soms 
een beetje grofjes, af en toe heel 
doordacht, maar het hele optreden 
steengoed. 

» lees verder op pag. 6

Verras
je

Valentijn

Zie pag. 13, 14, 15

Johan van den Bongaardt ontving vrijdag de Gouden Paplepel
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

In memoriam 

Martien van Kessel (77)

Na een kort ziekbed overleed op 
dinsdag 21 januari ‘Nijnselaar 
in hart en nieren’ Martien van 
Kessel. Het kerkdorp was zijn huis 
en zijn thuis. Bij de vele activiteiten 
die door het jaar heen in ‘Nènzel’ 
werden georganiseerd was hij een 
vaste en graag geziene gast. Of hij 
nam deel aan de activiteit of hij zat 
in de organisatie ervan. Eind 2013 
was hij zestig jaar lid van vv Nijn-
sel/TVE Reclame, de voetbalclub 
die afgelopen jaar 65 jaar bestond. 
Actief op sportpark Den Eimert 
sloot hij al op jonge leeftijd ‘geel en 
blauw’ in zijn hart, destijds opere-
rend ‘in de hei’. Hij voetbalde zelf 
zo’n zeventien jaar in het vaandel-
team en ging daarna zowat alle 
uit- en thuiswedstrijden met het 
eerste mee. Hij stak tot eind vorig 
jaar nog de helpende hand uit bij 
de maandagmiddagploeg (klussen 
op en rondom het sportpark), bij 
thuiswedstrijden in de kassa, hing 
op zondag de vlaggen op en was 
na een nederlaag altijd ‘even niet 
aanspreekbaar’…… Ook lid van de 
veteranen waar hij zich met name 
liet gelden in de derde helft. Op de 
zaterdag steevast uit en thuis aan-
wezig bij de jongste kleinkinderen 

op zaterdagmorgen en de A-junior 
op zaterdagmiddag. 
Voormalig stukadoor Martien van 
Kessel was ook tientallen jaren lid 
van de Heikneuters, de zeer actieve 
‘andere club’ die in Nijnsel opereert 
en dan voornamelijk in en rondom 
de Beckart. De regionaal bekende 
Bonte Avonden rond het carnaval, 
de kermis, fietstochten en de jaar-
lijkse vlooienmarkt. Hij hield van 
muziek zodat de kneuterkapel en 
de plaatselijke harmonie zich altijd 
in zijn belangstelling mochten ver-
heugen.

Zelf was hij een fervent wielrenner. 
Elke week ‘tochtjes’ van tachtig ki-
lometer waarbij hij met gemak  de 
ongemakken van zijn senioriteit 
compenseerde met een tomeloze 
inzet en doorzettingsvermogen. Hij 
gaf de voorkeur aan ritten die ein-
digden in de directe nabijheid van 
een terras. ‘Dik in de zestig’ baarde 
hij nog opzien met een 2500 kilo-
meter lange tocht naar het Noord-
Spaanse pelgrimsoord Santiago de 
Compostela, samen met nog drie 
andere durfals. 

Eind vorig jaar sloot hij zich aan bij 
de ‘Verhalentafel Nijnsel’. Een mooi 
initiatief waarbij mensen zich kon-
den aansluiten die graag vertelden 
over en luisterden naar themati-
sche verhalen van ‘vruuger’, al dan 
niet overgoten met een dun laagje 
visserslatijn.  

Martien was een man die zich 
maar al te goed realiseerde dat je 
elke dag moet plukken, zeker als je 
meer verleden hebt dan toekomst. 
Een markante persoonlijkheid, een 
ambassadeur is niet meer. Zijn 
verscheiden zal zich op meerdere 
plaatsen nog lang doen gevoelen. 
Martien van Kessel laat een vrouw, 
vier kinderen en acht kleinkinderen 
na.  

Fietspad Bobbenagelseweg: 
groen licht, geen schoonheidsprijs
De aanleg van een fietspad aan de 
Bobbenagelseweg heeft donderdag, 
geheel volgens de verwachting, groen 
licht gekregen van de gemeenteraad. 
Deze was unaniem, hoewel alle oppo-
sitiepartijen zeer kritisch waren over 
het tijdpad. 

Volgens CDA-er Rien Verhagen had 
het hele proces 22 jaar geduurd. De 
afgelopen vier jaar was er amper iets 
mee gedaan, concludeerde hij aan de 
hand van de ambtelijke uren die er-
aan besteed zouden zijn. Hij nam het 
college kwalijk dat de tekeningen niet 
klopten, en die van de aanwonenden 
wél. BVT deelde die kritiek. Portefeuil-
lehouder René Dekkers erkende dat 
de tekeningen waarover de raadsleden 
beschikten – uit 2009 – inderdaad niet 
meer helemaal actueel waren, onder 
meer door nieuwe informatie van het 
waterschap.

Ook waren de oppositiefracties niet 
overtuigd van de zekerheid over de 

subsidie van twee ton uit het potje 
Landschappen van Allure. Dekkers 
verzekerde hun dat er geen enkele 
twijfel bestaat over de aanspraak 
daarop. “Al kan ik u natuurlijk nooit 
garanties geven.” 

De voortvarendheid waarmee de 
stichting Brabants landschap een aan-
tal populieren aan weerszijden had 
gerooid – waaronder meteen maar 
vijftien bomen van de gemeente – had 
ook geen vertrouwen gewekt bij de 
raadsfracties. Dekkers zou voor alle 
zekerheid even bij de stichting na-
gaan of ze toch niet van plan waren 
om populieren te herplanten aan de 
kant waar het fietspad straks komt te 
liggen, bezien vanuit de Ollandseweg 
aan de rechterzijde.

 Herinner je gisteren, 
 geniet van vandaag en 
 droom van morgen… 

 
Verdrietig en met mooie herinneringen  

hebben wij afscheid genomen van  
mijn lieve dappere man 
superzorgzame vader 

dierbare schoonvader en 
trotse en allerliefste opa 

 

Jan Raaimakers 
∗ Best, 18 mei 1939                  

† Sint-Oedenrode, 3 februari 2014 

                 ⚭ 
Mieke van Wanrooij 

 
 Sint-Oedenrode:  Mieke 
 De Bilt:  Dorinne en Mark 

   Hanneke 
   Marijn 

 Sint-Oedenrode:  Harold 
 
Oranje Nassaulaan 138 
5491 HL Sint-Oedenrode  
 
De afscheidsdienst voor Jan vindt plaats op zaterdag 8 februari 
om 10:30 uur in de Martinuskerk van de H. Odaparochie,  
Kerkplein 47A, 5492 AN te Sint-Oedenrode. 
 
Jan is deze dagen thuis alwaar liever geen bezoek. 
 
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor het in Sint- 
Oedenrode op te richten hospice. Hiervoor staan collectebussen 
achter in de kerk. 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Wij willen u langs deze weg bedanken voor het medeleven 
betoond na het overlijden van ons mam en oma 

 

Betsie van Erp – van Geffen 
 

In het bijzonder bedanken wij Brabantzorg Odendael 
voor de goede zorgen voor ons mam. 

Ook een woord van dank voor Pater Pushpa,  
het Odakoor en Uitvaartverzorging Kuis. 

 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Sint-Oedenrode, februari 2014. 
 
 

DANKBETUIGING

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

het overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa,

Martien van Kessel
Speciaal woord van dank aan dr. Van Jaarsveld en Breederzorg. 

Jo van Kessel-Sanders
Kinderen en kleinkinderen 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Olympische ringen

soesjes gevuld met crème suisse 

5 stuks

6,95

5 t/m 18 februari2 WEKEN GELDIG

Bij besteding van € 7,50

4 krentenbollen

1,00

5 t/m 18 februari2 WEKEN GELDIG

1,00

www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOPHertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Bunders 84, VEGHEL   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   -   Markstraat 15, UDEN

Skischelp
krokante bodem gevuld met zwitserse room, 

kersen, slagroom en schuimpjes

6 personen

6,95

2 WEKEN GELDIG

5 t/m 18 februari

Stichting Ambulance Wens maakt droom van Helma van de Loo waar

“Nog één keer met mijn gezin naar Sister Act”

Daags voor Koninginnedag, op 29 
april kreeg Helma van de Loo te 
horen dat ze ongeneeslijk ziek was. 
Sinds die tijd zijn haar krachten 
steeds verder achteruit gegaan. De 
laatste weken leeft Helma van dag 
tot dag. “Ik heb goede dagen en ik 
heb slechte dagen”, vertelde ze af-
gelopen zondag. Toen had ze geluk-
kig een goede dag, want ze mocht 
met haar man Albert en hun twee 
zonen naar de musical Sister Act. 
Twee broeders van de Stichting Am-
bulance Wens brachten Helma naar 
het Circustheater in Scheveningen.

Wilma Poirters werkte met Hel-
ma van de Loo bij de Schlecker in 
Schijndel. Wilma wist dat Helma 
maar wat graag nog een keer met 
Albert en haar twee zonen naar de 
musical Sister Act wilde. “Ik had al 
een keer eerder een wens voor ie-
mand bij de Stichting Ambulance 
Wens gedaan”, vertelt Wilma. 

“Maar helaas was ik toen te laat. 
Toen ik de wensambulance op de 
‘Hartenmert’ in Schijndel zag, had ik 
het er met die mensen over. Ze ver-
telden me dat als ik weer een keer 
een wens voor iemand wilde vervul-
len, dat ik dan zo snel mogelijk met 
hen contact op moest nemen. Nadat 
ik vorige week maandag contact op 
had genomen met de Stichting Am-
bulance Wens ging alles heel snel”, 
zegt Wilma. “We zijn nu nog geen 
week verder en alles is al geregeld. 
Mooi, dat dit soort dingen kunnen”. 

“Ik vind het heel leuk dat Wilma dit 
voor ons heeft geregeld”, zegt een 
zichtbaar blije Helma van de Loo. 
“Albert was er wel een beetje hui-
verig voor, niet dat hij me dit niet 
gunde, maar hij is gewoon bezorgd 
voor me. Het zal ook wel een zware 
dag worden, maar ik ben blij dat we 
nog een keer met zijn vieren op stap 
kunnen”, zo vervolgd Helma.

Dan is het al zover. Precies zoals 
afgesproken om kwart voor twaalf 
staan de broeders van de wensam-
bulance aan de deur. Onder het toe-
ziend oog van familie en vrienden 
neemt Helma plaats op de brancard 
en zwaait nog een keer naar ieder-
een. Dan gaan de deuren dicht en 
vertrekt de ambulance met Helma, 
gevolgd door haar man en twee zo-
nen, naar Scheveningen.
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Olympische fakkels (gehaktspies)

elke 4e gratis

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol

100 gram

1

95

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kipfilet + katenspek

2 x 100 gram

3

88

KEURSLAGERKOOPJE

4 TACO-BURGERS+

4 GEHAKTBALLEN

SAMEN

6

50

WEEKAANBIEDING

KIPHOUTHAKKERS

4 STUKS

6

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

http://kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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man en mode 
20 jaar

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij ons 
kleden dan maakt u kans op de volgende prijzen:

HOOFDPRIJS: 
Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Het hotel kreeg recent een vierde ster en biedt een geslaagde combi-
natie van moderne kamers in een middeleeuws decor. Gastronomisch een gevestigde 
waarde en een uitgelezen uitvalsbasis om de Franse Ardennen te ontdekken.
Inbegrepen

•         2 nachten
•         2x ontbijtbuffet
•         2x 3-gangendiner

2e PRIJS 
Kledingset Gerits man en mode 
t.w.v. € 250,00

3e PRIJS 

Dinerbon t.w.v. € 100,00

Markt 28 5492 AB Sint Oedenrode
T (0413) 47 70 30 www.geritsmode.nl

Gerits Man en Mode viert twintigjarig bestaan

Mode en gemoedelijkheid blijken perfecte combinatie
‘Draagbaar en betaalbaar.’ ‘Eigen-
tijdse mode voor mannen’. Willy-
Ann Gerits bladert door een map 
waar advertenties van vroeger in 
staan. Ze glimlacht als ze de recla-
mecampagnes van midden jaren 
negentig ziet. “De slogans kloppen 
allemaal nog”, merkt ze tevreden 
op, alsof ze wil zeggen dat destijds 
sprake was van een vooruitziende 
blik. Het was de tijd dat Willy-Ann 
en haar man Peter de wereld van de 
mannenmode instapten. Vol over-
gave en met een duidelijke visie 
startten ze met Gerits Man en Mode 
aan de Markt in Sint-Oedenrode. In 
2014 precies twintig jaar geleden.

Het is gezellig aan tafel, achterin de 
grote en langgerekte winkel. Het 
personeel is opgetrommeld, ook 
zoon Ludo moet uiteraard mee op 
de foto en meldt zich netjes voor 
het appèl. “Vroeger vertelde Ludo 
op school dat hij de winkel wilde 
overnemen, omdat hij koffie drin-
ken zo gezellig vond”, verklapt 
Peter. “Hij zag toen alleen dat. In-
middels weet hij wel dat er heel veel 
meer bij komt kijken.” Dat weten 
de klanten en het personeel ook, 
maar het tekent wel de gemoede-
lijke sfeer bij Gerits in de zaak. Ook 
Loes, al drie jaar personeelslid, be-
aamt dat. “Ik voelde me meteen op 
mijn gemak toen ik hier kwam wer-
ken.” Voor collega Miranda geldt 
dat al helemaal. Zij hoort na 12,5 
jaar praktisch bij de pashokjes, de 
kassa en de etalage. 

Pom-Pon
In principe gaat de geschiedenis ver-
der terug. Het ondernemersbloed 
stroomt bij Willy-Ann door de ade-
ren. Ze is de dochter van slager Sjors 
van de Laar. Door manlief ‘de beste 

slager van Rooi’ genoemd. “Er werd 
bij ons thuis veel gewerkt”, blikt 
Willy-Ann terug. “Eigenlijk dag en 
nacht. Mijn ouders hadden maar 
weinig vrije tijd. Ik wist dus wat 
me te wachten stond toen ik voor 
mezelf begon.” Vijf jaar voor Ge-
rits Man en Mode begon ze met de 
kinderkledingzaak Pom-Pon. “Leu-
ke naam he”, grapt Willy-An snel 
tussendoor. Op die manier werd 
haar middenstandsdiploma en haar 
vakdiploma detailhandel optimaal 
benut. Het zaakje op de hoek Eer-
schotsestraat / Heistraat liep goed, 
maar toen Willy-Ann en Peter hoor-
den dat Boley Mode ging stoppen, 
besloten ze het roer om te gooien.

“‘HIER WORDEN 
WE GOED 

GEHOLPEN’ 
ZEGGEN ZE DAN.”

Gat in de markt
“Op de plek van Pom-Pon een he-
renkledingzaak beginnen was geen 
optie”, verklaart Peter. “Daar was 
het te klein voor. Toen hoorden we 
dat het woonhuis van meester van 
de Wetering te koop was. Peter is 
goed met cijfers. Na jarenlang in 
bakkerijen gewerkt te hebben, liet 
hij zich omscholen tot boekhouder. 
Onder andere op dat gebied is hij 
van waarde voor de kledingzaak. 
Het prachtige pand fungeerde eerst 
enkel als woonhuis, maar Peter en 
Willy-Ann verbouwden de bene-
denverdieping tot winkel. Willy-
Ann: “We kozen voor een breed 
assortiment voor jong en oud.” Net 
als de keuze voor een plek in het 
hart van Rooi is dat ook een goede 

zet geweest. Het is vandaag de dag 
wijd en zijd bekend wat Gerits Man 
en Mode te bieden heeft. Kleding 
voor mannen in alle leeftijden. 

Liever naar een dorp
Hoewel volgens Peter de inkoop het 
moeilijkste aspect van het vak is, 
slaagt Gerits Man en Mode er iedere 
keer weer in om een treffende col-
lectie samen te stellen. “Dat heeft 
vooral met ervaring te maken”, legt 
zijn partner uit. “En we weten in-
middels wat onze klanten mooi vin-
den. We geven altijd advies, maar 
we luisteren goed naar de wensen 

en laten de keuze aan de mensen 
over. Van goed luisteren worden 
ook wij wijzer. Dat hoort bij een 
stuk klantgerichtheid en service. Iets 
waar het in de grote steden meestal 
aan ontbreekt. Het is niet voor niets 
dat we steeds meer klanten uit de 
regio krijgen. Zelfs uit Eindhoven. 
Vaak horen we dezelfde reden: 
‘Hier worden we goed geholpen’ 
zeggen ze dan.” Een sterk pluspunt 
voor een dorpse winkel dus. Willy-
Ann beseft dat ook, maar ze is re-
eel. “We moeten ons centrum wel 
aantrekkelijk houden, want anders 
gaan klanten zo naar een ander 

dorp.” Dat is ondernemerstaal. Het 
komt uit de mond van een vrouw 
die dag en nacht met haar vak bezig 
is. Samen met haar man, haar zoon 
en het personeel wil ze het beste 
voor haar klanten.  

Willy-Ann en Peter kennende gaan 
ze het jubileum zeker nog vieren 
in eigen kring. Maar ook de klan-
ten mogen een feestmuts opzetten. 
Speciaal voor hen is er namelijk een 
speciale actie op touw gezet. Kijk 
maar eens in onderstaande adver-
tentie. Dan word je vanzelf enthou-
siast!

v.l.n.r.: Miranda, Willy-Ann, Ludo, Loes en Peter
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Een opleiding kiezen valt niet mee. Hoe weet je zeker dat je de juiste keuze maakt? Kom zondag 

9 februari naar het Open Huis van ROC de Leijgraaf. Daar kun je alvast de sfeer proeven. Je kunt er 

namelijk Meedraailessen volgen en deelnemen aan Open Huis Sessies. Ook ontmoet je er leerlingen en 

docenten die jou alles over onze opleidingen kunnen vertellen. Jij leert ons beter kennen en wij jou. 

Bij De Leijgraaf ben je namelijk geen nummer: ROC de Leijgraaf kiest voor jou.  

OPEN
HUIS

ZONDAG 
9 februari
van 11.00 tot
16.00 uur

Kijk op www.leijgraaf.nl/openhuis voor 
meer informatie en welke locaties 
deelnemen aan het Open Huis.

Café ’t Straotje in nieuwe handen

De succesformule van ’t Straotje, 
die uitbater Marco Quivooij en be-
drijfsleiders Nickey Ickelaer en Ke-
vin van Erp sinds eind 2012 exploi-
teerden, wordt voortgezet door een 
nieuw eigenaarskoppel. Nick van de 
Pol en Koen van Roosmalen hebben 
het café overgenomen. In het week-
end van 14 februari geven ze een 
housewarmingsparty.

’t Straotje is al jaren een populair 
café onder het over het algemeen 
jongere uitgaanspubliek van Sint-
Oedenrode. Het concept staat als 
een huis. Opzwepende muziek van 

(lokaal) bekende DJ’s, met een hoog 
feestcafé gehalte. Daar willen Nick 
en Koen niets aan veranderen. ’t 
Straotje blijft gewoon zoals iedereen 
het gewend is. Ook het personeel 
zal grotendeels aanblijven. Er zul-
len alleen wat kleine aanpassingen 
plaats gaan vinden in het café.

Koen en Nick hebben de laatste ja-
ren de nodige ervaring opgebouwd 
in de horecawereld. Ze zijn namelijk 
ook eigenaar van café Oud Nijnsel. 
Die kroeg doen ze niet van de hand. 
Koen zal vooral in Nijnsel te zien zijn, 
terwijl Nick zich over het algemeen 

zal focussen op ’t Straotje. Voor de 
gasten van beide cafés zal er dus 
weinig tot niets veranderen. Dat is 
voor Nick en Koen een belangrijk 
punt.

14, 15 en 16 februari is er een 
Housewarmingweekend in café 
’t Straotje. Er wordt dit weekend 
groots uitgepakt in samenwerking 
met HabbEvents. Koen en Nick he-
ten iedereen van harte welkom om 
een feestje mee te bouwen. Houd 
DeMooiRooiKrant, onze Facebook 
en Twitter in de gaten.  

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar
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Speelweek van do 06/02  t/m wo 12/02/2014
Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:30, zo. 10:15, Mees Kees op Kamp (€ 6,50) za. 12:00 

Toscaanse Bruiloft (€ 7,50) do/ma/wo 20:00 vr/za. 19:00 & 21:30, zo. 19:30 
Soof  (€ 7,50)  vr/zo. 17:00  

De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) za. 14:00, zo. 14:30,  
wo. 15:45 K3 Dierenhotel € 6,50) zo. 12:30, wo. 13:45

SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Mandela Long Walk To Freedom (€6,00)  
do/vr 14:00 

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

 

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

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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Nick van de Pol (l) en Koen van Roosmalen
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Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

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

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

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

AKTIE Biologisch dieet / Vacustep

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

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

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

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

Wat houdt het in:
•	Compleet	pakket	om	14	dagen	
	 intensief	af	te	vallen

•	Dit	pakket	bevat	100%	natuurlijke	
	 producten	(zonder	chemische	
	 toevoegingen	of	zoetstoffen)

•	Je	valt	gemiddeld	
	 1	tot	1,5	kg	per	week	af

•	De	producten	bevatten	alle	
	 benodigde	vitamines	en	mineralen

•	Inclusief	overzichtelijk	dieetschema

•	Geldig	in	februari	2014

Start met 20x
Vacustep

	en	ontvang	een
	grATIS

dIEET-
pAKKET 

van	twee	weken	

t.w.v.	e150,00

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Kijk	op	de	volgende	link	voor	meer	informatie bodyresult.nl/acties

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

U wilt uniek 
en sfeervol 

design in huis?
Wij leveren 

merkproducten voor 
betaalbare prijzen!

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen Altijd sfeervolle en unieke 
meubelen en accessoires 
tegen groothandelprijzenBank Barcelona

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

MOBIELE 
MESTSCHEIDER
Natuurlijk!

The circle of nature

De oplossing voor uw mestverwerkingsplicht?
Uw mest Verantwoord afgezet!

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

Het publiek had ook duidelijk schik met Rien 
van Genugten alias d’n Gekke Dokter. Ieder-
een leek wel gek toen Rien enkele spitsvondi-
ge zinsneden onder zijn witte schort vandaan 
toverde. Zowel de wachtkamer als de spreek-
kamer lag in een schuur.

Natuurlijk stonden er niet alleen soloartiesten 
op het hoogste punt van de zaal. De opening 
werd namelijk verzorgd door mooie dans van 
Dansgarde Dynamic en een optreden van 
‘FourSeasons’. Vier Rooise meiden die elkaar 
na de Voice of Van Ouds gevonden hebben. 
Tussen de bedrijven door lieten ook Infinity en 
Showgroep Sublime zien wat dans van de bo-
venste plank inhoud. Voor velen blijft het een 
welkome onderbreking van het programma. 
Twee andere onderbrekingen sprongen eruit 
als zijnde een aangename verrassing. De Prins 
werd zelfs een beetje emotioneel toen hij werd 
verblijd met een optreden van HupkeSkrot. Ze 
stonden niet op de deelnemerslijst, maar toch 
draaide het gezelschap een prachtig lied voor 
de hoogheid in elkaar. Daarnaast dachten Nel-

ly Essens en Dorry van Kaathoven als dames 
van de schmink ook dit jaar weer relatief ano-
niem te blijven. Dat lukte niet, want ze wer-
den bekroond met de Van Rossum Papgatprijs. 
Verdiend, aangezien de dames zich al twintig 
jaar inzetten achter de coulissen. 

Papgat moet blij zijn dat er zoveel talent in 
Rooi rondloopt. Kletskampioen, danstoppers 
en zangbegaafden. Maar ook acteurs we-
ten zich hier te onderscheiden. HèddeÈfkes is 
bijna equivalent aan een Joop van den Ende 
productie. Ook dit keer zat de act perfect in 
elkaar. Het familiediner van dit kwintet zorgde 
voor een flinke dosis slimme humor, spanning 
(zat iedereen in de limo?) en respect. 
De zaal gaf immers een staande ovatie 
toen de laatste toon was ingezet. De 
Drie Buuven begonnen stroef, maar dat 
had technische redenen. De headset 
van één van de drie fietskanjers werkte 
niet naar behoren, dus de zaal miste de 
eerste paar minuten gedeeltelijk. Jam-
mer, maar de rest van de buut maakte 

(bijna) alles goed. Vorig jaar brachten ze de act 
in Nijnsel, maar nu was hij geheel aangepast. 
Ludiek en zeer actueel. Vooral de grap over de 
Idopidoe subsidie, over de gemeente die graag 
spelletjes speelt, viel in goede aarde. Dat kon 
ook gezegd worden van de playback act van 
Het Prinselijk Vermaak. Als gestrande zigeu-
ners wisten ze de zaal te bespelen met hun 
loepzuivere stemmen en loepzuiver gestemde 
gitaren. Voor de Narrekap overheerste vooral 
verwondering en bewondering. Met ex-Prins 
Bart van der Steen terug in de gelederen, pak-
ten ze de eerste prijs in originaliteit. Niemand 
had deze act ooit ergens gezien. Slim gebruik 
van licht, prachtige outfits en leuke nummers 

zorgden voor een vet applaus. 

Er was ook een debutant in al het acteer-, 
dans- en kletsgeweld. Albert van Stiphout 
mocht het podium bestieren met routinier 
Marga van Acht. Ze kropen in de huid van 
het Haagse duo ‘Barbie en Mike’. Samen met 
hun viervoeter beleefden ze een hoop ‘Gezeik 
thuis’. Een Haags accent is om over te strui-
kelen, maar dat gebeurde niet bij het nieuw-
geboren duo. Met zangeres Lydia van Weert 
zorgden ze voor een feestelijk slot. Dankzij  al 
deze Rooise kanjers en dankzij een goede regie 
mag Papgat weer trots zijn op haar Prinsenzit-
tingen. Wat een bravoure.

Vervolg voorpagina

Wat een bravoure!Wat een bravoure!
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Henriëtte Bakx
Remedial Teacher
Dyslexiespecialist
Matrixcoach

Begeleider van 
kinderen/jongeren met dyslexie, 

leerproblemen  
of sociaal emotionele problemen 

Begeleiding in eigen praktijk 
of bij u aan huis

Intake gesprek is gratis
Mail:   f2hhenriettebakx@hetnet.nl

Mob:  06 10119196

M O T I V O  P R O N O R M  S I E M A T I C  S Y S T E M A T

 

Ieder zijn smaak. Daarom hebben we speciaal voor u een  

breed assortiment aan keukens in diverse stijlen. Zo vindt u  

bij ons de keukenmerken Motivo, Pronorm, SieMatic en Systemat. 

Hierdoor vindt u altijd de keuken van uw smaak EN ALTIJD 

DIRECT VOOR DE JUISTE PRIJS. Bezoek dus nu een van onze  

zes inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  V E G H E L

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 CORRIDOR 7

T0493 441111 T013 5784444 T0413 312200

Alleen SieMatic in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

KOM NU VOOR 
DE COLLECTIE 
VAN 2014 NAAR 

NUVA KEUKENS

ROC de Leijgraaf houdt 
op zondag 9 februari 
Open Huis

ROC de Leijgraaf houdt op zondag 9 februari van 11.00 
tot 16.00 uur Open Huis. Op negen locaties staan de 
deuren open voor geïnteresseerde bezoekers die willen 
zien hoe het er bij De Leijgraaf aan toe gaat. 

Het Open Huis is nieuw van opzet. Het programma richt 
zich op huidige en nieuwe leerlingen en hun familie. ROC 
de Leijgraaf presenteert zich op 9 februari als verbindende 
schakel in de regio, veel meer dan alleen een school.
Nieuwe programmaonderdelen
Natuurlijk is het mogelijk om tijdens het Open Huis vrij 
rond te lopen en je te laten informeren over de vele op-
leidingen van ROC de Leijgraaf. Daarnaast zijn er nieuwe 
onderdelen. Zoals de Meedraailessen waarbij de bezoeker 
zelf kan ervaren hoe het is om les te hebben bij ROC de 
Leijgraaf. 

Ook zijn er Open Huis Sessies waar gastsprekers pre-
sentaties geven over actuele thema’s die jongeren be-
zighouden, zoals social media en personal branding. In-
schrijven voor deze Open Huis Sessies kan via de website 
www.leijgraaf.nl/openhuis, waar ook alle informatie over 
het Open Huis te vinden is. 

Het kiezen van de juiste vervolgopleiding kan lastig zijn. In 
het Studiekeuzecafé geven medewerkers van De Leijgraaf 
adviezen en tips. Het ?-plein is er voor alle andere vragen 
die te maken hebben met studeren bij ROC de Leijgraaf. 
Leerlingen en docenten van De Leijgraaf zijn op het Open 
Huis duidelijk zichtbaar aanwezig om vragen te beant-
woorden en voorlichting te geven. De leden van het Col-
lege van Bestuur en de afdelingsdirecteuren schenken de 
koffie in, en maken hier graag een praatje bij. 

advertorial

In 2015 kan de Katho-
lieke Vrouwen Organisatie 
(KVO) de geschiedenisboe-
ken in. De landelijke orga-
nisatie heeft door terugloop 
van het ledenbestand haar 
beste tijd gehad. Zelf ook 
stoppen, fuseren, of juist 

zelfstandig doorgaan, is de keuze die de verschillende 
zijtakken wordt voorgelegd. KVO Nijnsel heeft voor het 
laatste gekozen. Vorige week werd tijdens de bestuursver-
gadering een nieuwe naam en logo bekendgemaakt. De 
dames gaan verder als “Zij Actief Nijnsel.”
 
“Zij” verwijst naar de vrouw in het algemeen en “Actief” 
is een woord wat de organisatie een jongere uitstraling 
moet geven. “We willen nu ook meteen de kans grijpen 
om meer jongere leden te werven”, verklaart voorzitter 
Ria van den Boom. “Aanmelden kan vanaf achttien jaar. 
Onze activiteiten blijven grotendeels hetzelfde. Zo gaan 
we samen koken en wandelen, maar hier en daar doen 
we ook iets nieuws. Het is altijd mogelijk om een intro-
ducee mee te nemen. Inmiddels is onze website online, 
dus ik verwijs daar graag naar toe voor meer informatie: 
www.zijactiefnijnsel.nl.”

De voorzitter liet ook nog weten trots te zijn op het be-
stuur, omdat het na een jaar de stap heeft genomen vol-
ledig zelfstandig te worden. Naast Nijnsel, gaan ook ver-
schillende andere zijtakken van hun eigen weg. Zo begint 
er weer een nieuw hoofdstuk voor de organisatie.

Tijd voor verjonging

KVO stopt, Zij Actief Nijnsel is geboren

Het bestuur v.l.n.r.: Ine Verhagen (bestuurslid), Wilhelmien Vervoort (penningmeester), 
Netty van Helvoort (bestuurslid), Ria van den Boom (voorzitter en secretaris)
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

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

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
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Alles-in-1 Glasvezel 
Standaard boordevol 

gratis extra’s

kpn.com/glasvezel | kpn winkel | 0800 0115

Het Groene Woud is een vogelparadijs

Er zijn de laatste jaren veel vogelsoor-
ten in het Groene Woud bijgekomen. 
Dat is het goede nieuws. Toch zijn 
ook vogelsoorten verdwenen. Hoe 
dat komt vertelde vogelkenner Henk 
Sierdsema vorige week woensdag in 
Nijnsel op een lezing van het IVN.

Dat er in het Groene Woud veel vo-
gelsoorten zijn, heeft verschillende 
oorzaken. Een daarvan is, hoe vreemd 
het ook klinkt, de mens. Een andere 
oorzaak is de enorme variatie aan be-
groeiing, die in de bossen van onder 
andere de Geelders, Scheeken en Vel-
der voorkomt. 

De een zijn dood........
De positieve invloed van de mens 
komt vooral door het niet meer ge-
bruiken van pesticiden. Maar ook het 
beter beheren van de bossen draagt 
bij aan het welzijn en dus het voorko-
men van grote aantallen vogels. Dat 
is echter voor sommige andere vo-

gelsoorten ook juist weer de nekslag 
geweest, zo liet Sierdsema zien aan 
de hand van vogeltellingen, die nu al 
zo'n veertig jaar worden gehouden. 
Een van de slachtoffers is de ekster. 
Omdat er veel minder pesticiden wor-
den gebruikt, doet de havik het weer 
goed. En daardoor moet de ekster het 
in het buitengebied ontgelden. Ge-
lukkig voor de ekster komt de havik 
nauwelijks voor in stedelijke gebieden.

Variatie op de grond is de sleutel
Toch zijn het vooral de natuurlijke om-
standigheden, al of niet door de mens 
geholpen, die het maken dat één pro-
cent van de Nederlandse vogelpopu-
latie leeft in het Groene Woud. En dat 
terwijl de oppervlak van het Groene 
Woud nog geen tiende procent van 
Nederland is. In tegenstelling tot het 
grootste deel van onze provincie, 
bestaat de bodem van veel  bossen 
in het Groene Woud uit leemachtige 
grond. Daardoor zijn deze gebieden 

veel natter dan de omgeving en de 
bossen gevarieerder. Percelen met po-
pulieren en eiken vormen de hoofd-
moot in het gebied. Dat afgewisseld 
met open stukken maakt het gebied 
voor veel verschillende vogelsoorten, 
volgens Henk Sierdsema, aantrekkelijk 
om er te wonen. 

Wie meer wil weten over de vogels en 
de vogelstand in Nederland, en dus 
ook in het Groene Woud, kan daar-
voor terecht op de website van Sovon: 
www.sovon.nl.

veel natter dan de omgeving en de 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Bijzondere activiteit 
jeugdnatuurwachters
Op zaterdag 8 februari 2014 heeft 
de Jeugdnatuurwacht “De Popu-
lier” uit Sint-Oedenrode een bij-
zondere activiteit. De kinderen gaan 
namelijk braakballen uitpluizen.
 
Heb je wel eens een uil gezien? De 
meeste kinderen nog niet en dat is 
niet zo gek, want uilen kunnen zich 
goed verstoppen en de meeste uilen 
zijn actief  als wij op bed liggen. Wel 
kan men overdag de sporen van een 
uil opsporen door het vinden van 
braakballen.

Eerst gaan ze kijken en luisteren naar 
de diverse uilensoorten die in Neder-
land voorkomen, waar ze leven en 
welke geluiden ze maken. Daarna 
krijgen de kinderen een braakbal 

die ze mogen uitpluizen en zoeken 
naar botjes van wat de uil gegeten 
heeft. Dat zijn voornamelijk muizen. 
In de braakbal zit dus alles wat de 
uil gegeten heeft en wat hij niet kan 
opeten. Dat zijn de haren en vele 
verschillende botjes, zoals de boven- 
en onderkaak met de tandjes, rib-
ben, dijbeen, bekkenbeen, ellepijp, 
wervels, scheen- en kuitbeen. Ieder 
kind krijgt een uitpluisplaat waarop 
al deze onderdelen staan afgebeeld, 
zodat ze kunnen zien wat ze ge-
vonden hebben in de braakbal.  De 
Jeugdnatuurwacht-kinderen worden 
om 9.15 uur verwacht bij “Mariën-
dael” aan de Laan van Henkeshage 
3 in Rooi. De activiteit duurt tot ± 
11.30 uur. Informatie: Hein 476029, 
Annie 475114 en Willem 842366.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Fabiënne
27 - 01 - 2014

Trots en blij 
verwelkomen wij onze dochter

Dochter van Dave Lodewijks
en

Marielle Hommeles

De Kuilen 1b, 5466PN Eerde

PSV Eindhoven heeft er deze week een 
nieuw erelid bij. Nulleke Pluk uit het bra-
bantse Sint-Oedenrode kon zijn geluk 
niet op. “Na lang wachten heeft het ein-
delijk zo mogen zijn en dit is het ultieme 
verjaardagscadeau”, reageerde Pluk. De 
toegewijde PSV-fan viert 6 februari zijn 
30ste verjaardag.

PSV VERWELKOMT NIEUW ERELID
5 februari 2014

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Veel mensen zijn naarstig op zoek 
naar werk. De redactie van DeMooi-
RooiKrant wil werkloze Rooienaren 
de kans geven om zich gratis te 
presenteren via dit medium. Bent u 
werkloos en wilt u een oproep plaat-
sen in DeMooiRooiKrant? Stuur dan 
een mail naar redactie@demooirooi-

krant.nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit een duidelijke (pas)foto 
en een tekstbestand (maximaal 100 woorden). Vermeld uw contactgege-
vens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u 
op kunnen nemen. 

SuperOpa of SuperOma van het jaar
Heb jij een echte Su-
perOpa of - Oma? Doet 

jouw opa of oma iets 
wel heel bijzonders, 
Is jouw oma of opa 
de liefste, stoerste, 

gekste, of op zijn 
of haar eigen 
speciale manier 

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

Als je denkt dat jouw opa en/of oma 
hiervoor in aanmerking komt, geef 

hem/haar dan op voor de SuperGroot-
ouderVerkiezing van 2014. Stuur een 
foto van jouw opa/oma naar redac-
tie@demooirooikrant.nl  en schrijf er in 
100 woorden bij waarom jouw opa of 
oma zo super is. Insturen kan tot vrij-
dag 14 maart! 

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

Ik zoek een 
baan

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Geboren

Jop
Antonius Hendrikus

29-01-2014
Zoon van

Tim van Laarhoven 
& 

Marieke van Asseldonk
broertje van Jurre, Guus

Pater Thijssenstraat 24, 5465 SG Zijtaart

Dag van Burgerhulpverlening & reanimatie

Zoals u afgelopen week in deze 
krant heeft kunnen lezen is Stich-
ting Rooi Hartsafe op dit moment 
bezig met het organiseren van een 
burgerhulpverlening en EHBO. 

Als speciaal item op deze middag 
zal een Reanimatiemarathon wor-
den gehouden. Alle verenigingen in 
Sint Oedenrode zullen aankomende 
week een brief ontvangen waarbij 

ze worden uitgenodigd om 20 mi-
nuten te komen reanimeren. Indien 
dit wordt volgehouden ontvangt 
elke deelnemende vereniging twee 
tegoedbonnen voor een gratis op-
leiding reanimatie met AED. Ook zal 
iedere deelnemer een attentie ont-
vangen. Het aantal deelnemers per 
vereniging is onbeperkt.
Mocht je deze uitnodiging niet ont-
vangen of wil je als bedrijf of andere 
instantie toch graag aan deze mara-
thon deelnemen meldt je dan aan bij 
AED@rooihartsafe.nl. 

Ook de brandweer, politie en mede-

werkers van de ambulancedienst zul-
len deze middag aanwezig zijn om 
ervaringen te delen en tips te geven. 
Ook zullen er lezingen / presentaties 
gegeven worden door Dhr J. Linds-
ay, medewerker intensive care en 
ambulancedienst en hartslagnu.nl 
(voorheen AED Alert). Er staat nog 
veel meer op het programma. Houdt 
hiervoor DeMooiRooi krant van de 
komende weken in de gaten of kijk 
op de website www.rooihartsafe.nl 
Locatie: Brandweerkazerne 
Sint Oedenrode
wanneer: 8 maart van 13:00 tot 
17:00 uur. 

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

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

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

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

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

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

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikkrantDDDe

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:
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Mooi op  leeftijd

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

KBO Boskant viert vijftigjarig jubileum

“Dit is nog maar het begin, we kijken vooruit”

Het gerinkel van champagneglazen 
is luid te horen. De Vriendschap is 
goed gevuld met leden van de Ka-
tholieke Bond voor Ouderen (KBO) 
Boskant. Er wordt tijdens de ope-
ning van het jubileumjaar vooral 
gelachen, gedronken en terugge-
keken op vijftig prachtige jaren. 
Voorzitter Toon Hageman en bur-

gemeester Peter Maas zijn net klaar 
met de toespraak. Het tijd om het 
vijftigjarig bestaan te gaan vieren.

Voor de speech werd sociaalcultuur-
werkster Janny Forsten nog even in 
het zonnetje gezet. Ze zet zich im-
mers al 22 jaar met passie en plezier 
in. “We bestaan vijftig jaar, maar 

toch zijn we nog maar net begon-
nen”, begint Toon. “We zijn met 
twee ogen geschapen en deze zit-
ten aan de voorkant om vooruit te 
kijken. De afgelopen tijd hebben we 
veel gelachen en een dag niet gela-
chen, is een dag niet geleefd. Er zijn 
weer een hoop ‘junioren’ (gelach in 
de zaal), pardon,  ‘jonge senioren’ 

verwelkomd in ons bestuur en dus is 
onze toekomst veiliggesteld.”

De burgemeester begint zijn toe-
spraak met humor. “Tien jaar ge-
leden stond ik hier ook, maar toen 
hadden mijn haren nog kleur en had 
ik nog geen bril op. Toen vijf jaar te 
jong om lid te worden, nu vijf jaar 

over de minimumleeftijd heen.” 
Nadat Maas klaar is over de fusie 
en de belangen voor ouderen trekt 
Toon aan het touwtje dat boven 
hem hangt. “Het is nog geen ker-
mis, maar daar gaat ‘ie’ dan.” Het 
doek waarop ‘KBO Boskant vijftig 
jaar’ staat, valt naar beneden en er 
wordt volop geproost.

“Ik ben al vanaf 1995 lid”, zegt 
Annie Hermans. “Het is een lekker 
kleinschalig en knus groepje hier 
in Boskant. Als je je overal buiten-
sluit, kom je nergens terecht. Ik ben 
lid geworden om erbij te horen en 
het is nog steeds net zo gezellig als 
toen.” Haar man Wim zit naast haar 
en vult aan. “Je komt leeftijdsgeno-
ten tegen en daarom kun je lekker 
buurten over dingen die voor onze 
generatie spelen.”

Dat het nog steeds goed gaat met 
de KBO in Boskant blijkt. Kortgele-
den verwelkomden ze het 166ste lid 
en er wordt nog steeds volop actie 
ondernomen om samen dingen te 
doen. “Het houdt ons jong”, aldus 
de voorzitter. De jubileumcommis-
sie heeft voor een jaarprogramma 
gezorgd, waaronder een zomerreis 
in het teken van televisie en geluid, 
een gezamenlijk diner met feest-
avond en een kerkelijke viering met 
receptie.

 
Voor de gezellige 
      busreizen! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

De Dierenarts-
praktijk 
voor al uw
● Gezelschapsdieren

● Paarden

● Landbouwhuisdieren

● Hobbydieren

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
0413-472650
www.dapstoedenrode.nl

Bunderstraat 22
5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl

Sint-Oedenrode Schijndel

 ‘1 Minuut voor onze cao’

In het hele land staan zorgmedewer-
kers op voor een betere cao in de 
zorg. Eén van de acties die Abvoka-
bo FNV in het leven heeft geroepen 
is de ‘1 minuut actie’. Medewerkers 
van Brabant Zorg Sint-Oedenrode 

deden daar afgelopen dinsdagmor-
gen aan mee. 1 Minuut protesteer-
den ze. In de pauze, om zo de bewo-
ners niet tot last te zijn.

Vorig jaar vond er een vergelijkbare 

landelijke actie plaats. Toen deden 
er vijftig zorginstellingen mee. Dit 
jaar zijn er honderd die voor hun 
rechten opkomen. Ze zijn het niet 
eens over hoe de zorgwerkgevers 
met het overheidsgeld omgaan. Zo 

zou er nog steeds te veel in eigen 
zak belanden en kan er niet gepraat 
worden over het terugdringen van 
de hoge werkdruk. Ook vrezen ve-
len door de bezuinigingen voor hun 
baan.

Met de KBO 
naar het Verhaal 
van Brabant
Donderdagmiddag 30 januari ging 
de KBO naar Den Bosch toe. Dit 
keer niet naar het ‘Zoete Lieve 
Gerritje’ maar naar het Noord-Bra-
bants Museum. De cultuurclub van 
de KBO had dit uitstapje geregeld, 
omdat het museum een tentoon-
stelling had samengesteld over de 
belangrijke momenten uit de ge-
schiedenis van onze provincie.

Om half twee begon het Rooise KBO-
gezelschap met het bekijken van 
voorwerpen en schilderijen vanaf de 
middeleeuwen. De expositie was een 
technisch hoogstandje van audio- en 
videotechnieken en goed overzichte-
lijk geëxposeerd. Hoogtepunten zijn 
de paviljoenen van Jheronimus Bosch 
en Vincent van Gogh en van de bele-
gering van de Brabantse steden door 
Spanjaarden, Fransen en de soldaten 
van Frederik Hendrik. Uiteindelijk, na 
de val van Napoleon in 1815, kreeg 
Brabant de omvang zoals wij die nu 
kennen. Het einde van de expositie 
is het paviljoen van de toekomst, dus 
eigenlijk nog geen einde van het Bra-
bants verhaal. Het volgend museum-
bezoek van de cultuurclub is in maart. 
Dan gaan ze naar het Philipsmuseum 
in Eindhoven.
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WhatsUpp…

Zo heet de nieuwe voorstelling 
van Popkoor Novelty die op 21, 22 
en 23 maart in Cultureel centrum 
Mariëndael in Sint-Oedenrode te 
zien is. 

Wie Popkoor Novelty kent weet het 
al langer; dit koor is van alle markten 
thuis. De 48 zangers en zangeressen 
onder leiding van dirigent Peter van 
Beijnum stralen plezier en enthousi-
asme uit. Ruim een jaar geleden was 
hun 25- jarige jubileumshow vooral 
een spetterend en swingend geheel 

en waren de voorstellingen in no 
time uitverkocht. 

In maart kunt u weer een hele an-
dere voorstelling verwachten. 
WhatsUpp… met een knipoog naar 
de sociale media die niet meer weg 
te denken zijn.  Onder regie van de 
bekende koorregisseur Meta Stevens 
heeft het koor een volledig pro-
gramma in elkaar gezet. Er is in deze 
voorstelling vooral ingestoken op de 
eigen dynamiek van ieder nummer 
en het contact met de bezoekers… 

Popkoor Novelty dichterbij dan ooit.

Eigenlijk is het niet uit te leggen en 
te omschrijven. Het is een voorstel-
ling die je het beste kunt beleven 
door erbij te zijn… En dat kan! 

Waar:  Cultureel Centrum Mariën-
dael in Sint-Oedenrode
Wanneer: vrijdag 21 en zaterdag 22 
maart aanvang 20.30 uur, zondag 
23 maart aanvang 14.30 uur 
Prijs: €12,50, Kaartverkoop via 
www.popkoornovelty.nl 

DIRECT
GEZOCHT

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: 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

Verkoopmedewerker 
Voortenten/vouwwagens (m/v)

Technisch medewerker (m/v)

Verkoopmedewerker Sport (m/v)

Medewerker Verkoop binnendienst (m/v)

Weekendhulpen/vakantiekrachten (m/v)

Medewerker 
Orderentry/inkoop administratie (m/v)

Fulltime functie: 38 uur
Verkoopervaring vereist

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 40 uur

Leeftijd: vanaf 16 jaar

Fulltime functie: 40 uur

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

PERSONEEL

Nieuwe eigenaars L. van den Warenburg garage

Trots op eigen garage aan de Boskantseweg

‘Nu of nooit meer’ dachten Martien en 
Annemarie de Louw toen ze voorbij de 
garage van Luc van de Warenburg lie-
pen en het bord Te Huur zagen staan. 
Het duo liep al een paar jaar met de 
gedachte om voor zichzelf te begin-
nen. Dit bood hen de ideale manier 
om een wens in vervulling te laten 
gaan. Daarna ging het snel. Inmiddels 
is het duo alweer vier maanden eige-
naar van de zaak. Luc van de Waren-
burg heeft een stapje terug gedaan, 
zoals op deze pagina staat te lezen.

Martien is al meer dan dertig jaar een 
ervaren automonteur. Op zijn palma-
res staan werkperiodes bij Damen en 
Kroes (9 jaar) en ASV Mercedes-Benz 
(23 jaar). Dat heeft hem geen wind-
eieren gelegd. Vele cursussen heeft hij 
gevolgd en in 2009 is hij geëindigd bij 
de 10 beste monteurs van Nederland. 
Die vele jaren ervaring komen nu uiter-
mate van pas in zijn nieuwe uitdaging. 
Het runnen van een eigen garage in 
Sint-Oedenrode, aan de Boskantse-
weg. “Heel apart, maar veel mensen 
weten niet eens dat hier een garage 
zit”, vertelt Martien. “Dat komt om-

dat de garage en de 
pomp voorheen aan 
de andere kant van de 
weg zaten. We willen 
de mensen duidelijk 
maken dat we aan de 
overkant gehuisvest 
zijn. Iedereen is wel-
kom om eens te ko-
men kijken.” 

De naam L. van den 
Warenburg zal nog 
wel even gehandhaafd blijven. Ook 
de ervaren monteur Frans Gielen blijft 
gewoon in dienst. “Herkenbaarheid 
is belangrijk voor de vaste klanten”, 
weet Martien. “Daarom is het ook 
fijn dat Frans hier blijft werken. Hij 
kent veel mensen.” Behalve de vaste 
klanten, vinden ook steeds meer an-
dere Rooienaren de weg naar L. van 
den Warenburg. Martien is een echte  
Rooienaar en Annemarie  heeft maar 
liefst 17 jaar aan de pomp gewerkt van 
jawel… Piet van den Warenburg. Een 
mooie link die bewijst dat de bedrijfs-
cultuur gehandhaafd blijft.
 
De garage van Martien en Annema-
rie- die de administratie op zich neemt 
- kan alle automerken verwerken. Bo-
vendien is er in dit bedrijf veel geïnves-
teerd in modern equipment voor het 
onderhoud van uw auto en is de zaak 

een echt visitekaartje. Martien: “We 
houden er van om alles netjes en op-
geruimd te houden. Omdat er zoveel 
lichtinval is geeft dat de zaak extra uit-
straling.” Martien en Annemarie zijn 
trots op hun nieuwe bedrijf en hopen 
u snel te begroeten.

Bedrijf: L. van den Warenburg garage
Eigenaar: Martien en Annemarie 
 de Louw

dat de garage en de 
pomp voorheen aan 
de andere kant van de 
weg zaten. We willen 
de mensen duidelijk 
maken dat we aan de 
overkant gehuisvest 
zijn. Iedereen is wel-

Autobedrijf L. van den Warenburg 
overgedragen

Enkele maanden geleden heb ik mijn bedrijf, Autobedrijf L van de Wa-
renburg, overgedragen aan Martien de Louw. Een bedrijf, met een fami-
liegeschiedenis, dat ik sinds 2006 met veel plezier verder op heb mogen 
bouwen. 

Al in 1956 heeft Wim vd Warenburg de start gemaakt met wat toen nog 
een spuiterij was. Mijn vader Piet is in 1979op deze locatie  begonnen met 
een kleine garage. In de loop der jaren groeide dit uit tot een autobedrijf 
met een brede expertise. Toen mij in 2005 werd voorgesteld om, als jon-
gen van 21, de zaak van de toenmalige bedrijfsleider over te nemen, heb 
ik daar niet lang over na hoeven denken. Zo’n kans laat je niet lopen en 
met mijn vader als back-up heb ik dit met beide handen aangegrepen. Ik 
werkte de afgelopen jaren samen met mijn zeer ervaren en vakkundige 
collega Frans Gielen, die ook na de overname bij dit bedrijf zal blijven wer-
ken. Mede dankzij zijn inzet, die van mijn moeder Thea en mijn flexibele 
collega Ludo kijk ik terug op een hele mooie periode. 

Sinds oktober 2013 heeft Martien het stokje van mij overgenomen. 
Martien heeft veel vakkennis en staat als echte Rooienaar dichtbij de 
klanten. Dat is in de korte periode dat hij in het bedrijf werkzaam is al 
gebleken. De klanten die de afgelopen jaren hun auto aan ons hebben 
toevertrouwd, kunnen dat uiteraard blijven doen. Persoonlijk heb ik de 
contacten met de klanten als erg prettig en gemoedelijk ervaren. Ik wil 
iedereen die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen dan ook 
heel hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Zelf ben ik per direct, samen met mijn broer, werkzaam in het bedrijf van 
mijn vader en zijn compagnon. Wederom een kans die ik niet kon laten 
liggen en waarvoor  ik me voor de volle honderd procent in wil kunnen 
zetten. Het is echter wel een fijne gedachte dat mijn bedrijf in dezelf-
de geest wordt voortgezet. Een gemoedelijke sfeer waar de koffie klaar 
staat en waar je goed en eerlijk geholpen wordt. Dat is aan Martien en 
Annemarie wel toevertrouwd. Ik wens hen ontzettend veel succes met 
deze mooie nieuwe start.

Luc van de Warenburg
Boskantseweg 41a

Lezerspodium....
Door: Luc van de Warenburg

0413-472740

advertorial

V.l.n.r. Frans Gielen, Martien en Annemarie de Louw
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nog   dagen

tot carnaval  
25PAPGAT JOURNAAL

Oll an de Kant..!

Rare krantenkop, maar insiders begrij-
pen gelijk waar dit over gaat. Namelijk 
het themahuwelijk van het carnavals-
jaar 2014. 

Vrijdag 31 januari was een spannende 
dag. Op deze dag werd het vrijgezellen-
feest gevierd van “Big Jack Daytona” 
en “Little Mieke van de Klemmende 
Zuiger”. Beide aanstaande echtelieden 
horen bij verschillende “Chapters”. De 
spanning zat hem dan ook in het feit 
hoe beide groepen met elkaar om zou-
den gaan. Na een spectaculaire “Burn 
Out” ’s avonds op het Dorpsplein in 
Olland werden diverse onderlinge 
wedstrijdjes en testen gehouden. De 
krachtsverhoudingen bleken vrijwel 

gelijk waarop men tot de verrassende 
beslissing kwam om te gaan fuseren: 
de nieuwe motorclub “Oll an de Kant” 
was een feit..!

Niets staat een huwelijk op dinsdag 4 
maart meer in de weg, hoewel.. met bi-
kers weet je het natuurlijk nooit. Als je 
de foto van het aanstaande bruidspaar 
goed bekijkt zie je twee bekende ge-
zichten. Little Mieke is niemand minder 
dan Mieke van de Tillaart –Markus, een 
beroemdheid in Olland en omstreken. 
Zij is (net als al haar familieleden) een 
fervente carnavalsvierder en doet trouw 
aan de Ollandse Bonte Avonden mee. 
Ook is ze lid van gitaarclub “Ancora” 
en speelt daar een rustigere rol. Big Jack 

is eigenlijk Jack Kuipers, mede-eigenaar 
van de juwelierszaken Opaal en Silver 
Factory. Hij is een echte “Bourgondiër”: 
hij is gek op lekker eten en drinken. Hij 
consumeert niet alleen, maar hij maakt 
ook zelf heerlijke wijn en port. Verder 
is hij een fanatieke carnavalsvierder en 
voelt zich als rasechte “Kruikenzeiker” 
perfect thuis in de (Tilburgse) groen/
oranje kleuren van “De Lèpkes”.
Gezien het geweldige vrijgezellenfeest 
en alle andere hilarische gebeurtenissen 
zijn de vooruitzichten voor een gewel-
dig huwelijk goed. Wilt u alle spannen-
de belevenissen niet missen dan bent u 
van harte welkom op 4 maart. U kunt 
dan getuige zijn van het huwelijk en 
de onvermijdelijke “toneelstukjes” en 
u kunt “actief” meedoen, door deel te 
nemen aan het “Hels Harlie Meal“, het 
“bikers” alternatief voor de boerenkof-
fietafel.
Voor degenen die dit willen zijn via par-
tycentrum “De Vriendschap” kaartjes te 
reserveren. In een volgende editie van 
deze krant onthullen we meer details 
over het bruidspaar en het programma 
van deze dag. 

Commissie wagenbouw, 
podiumbouw en vlaggen

Vorig jaar hebben wij als commissie 
wagenbouw het voorrecht gehad een 
nieuw ontwerp voor de prinsenwa-
gen te mogen uitwerken. Het idee 
van de wagen is tot stand gekomen 
tijdens een avond brainstormen met 
de commissieleden; Marinus Merks, 
Hans Zonnenberg, Jo Verbakel, Tonio 
van Berkel, André van der Sanden, 
Gerard van de Koevering en buiten de 
commissie om de hulp van Jan Bekx 
en Mari Heesakkers. Om de 5 à 6 
jaar wordt het uiterlijk van de wagen 
aangepast. Sinds vorig jaar wordt de 
wagen opgebouwd uit tempex. Voor-
deel hiervan is het lichte gewicht en 
de makkelijke bewerkbaarheid van 
het materiaal. De commissie is met 

de bouw van de wagen na de zomer-
vakantie gestart. Dit jaar kunnen we 
het wat rustiger aan doen, zijn we 
begin januari gestart en bouwen 1 
avond en 1 ochtend per week.

Commissie podiumbouw bouwt in de 
week voorafgaand aan de prinsenzit-
tingen het podium op. Dit podium 
wordt 4 avonden gebruikt voor de 
prinsenzittingen. ’s Ochtends wordt 
de opslagcontainer bij De Beurs ge-
zet, wordt alles uitgeladen, tapijtte-
gels worden gelegd, achterwanden 
worden geplaatst, catwalk wordt in 
elkaar geschroefd en rond het mid-
daguur is het podium klaar voor vier 
geweldige prinsenzittingen. Com-
missie podiumbouw bestaat uit 
Marinus Merks, Jo Verbakel, Hans 
Zonnenberg en Tonio van Berkel.

Commissie vlaggen zorgt voor de vlag-
genparade in Papgat. De commissie-
leden; Tonio van Berkel, Jo Verbakel, 
Hans Zonnenberg en André van der 
Sanden, starten 4 weken voordat 
carnaval begint met het hangen van 
de vlaggen, langs de route, waar 
de optocht voorbij trekt.  In Nijnsel, 
Olland en Boskant worden door vrij-
willigers de vlaggen gehangen. Naast 
de vlaggenparade zorgt deze com-
missie voor het hangen van de start/
finishvlag en de banieren tijdens het 
carnaval. Andere evenementen waar  
banieren bij de invalswegen komen te 
hangen zijn het Oranjefeest, de jaar-
markt en de kermis. 

Voorzitter: Robert Strijbos

‘De Papbuik’ is een jubileumwaardig nummer geworden
Onze commissie krant heeft een zeer 
intensieve periode achter de rug, 
want dit jaar bestaat ons vastena-
ovend blaike De Papbuik 55 jaar! Een 
jubileum dat een speciaal tintje moet 
krijgen en dat is gelukt! Ook dit jaar 
is de krant weer geheel gratis.

De Papbuik wordt volgende week 
huis-aan-huis aangeboden door de 
carnavalsverenigingen. De krant is 
gratis, maar door de betrokken ver-
enigingen een vrijwillige bijdrage te 
geven, maakt u het mede mogelijk de 
wagenbouwers en loopgroepen in de 
stijgende kosten voor de optocht te-
gemoet te komen.                  
                                                                            

Wat staat er zoal in deze krant? 
De krant is wederom in full colour en 
staat boordevol leuke wetenswaardig-
heden, foto’s, tips, kletspraat, anekdo-
tes en feiten over ons Papgat. Dat is 
al jaren een goede traditie en dat zal 
zeker zo blijven. Er staat ook veel prak-
tische informatie in de krant, zoals de 
route van de optocht en de program-
ma’s van de Prins met zijn Gevolg en 
de programma’s van de verschillende 
verenigingen met tijd en plaats. Voor 
de jeugd heeft de krant ook ruimte 
gereserveerd.  Jeugdprins Willem, zijn 
Adjudant Stan, nar Ot en de Jeugd-
raad van 11 stellen zich nog eens uit-
gebreid aan jullie voor, inclusief hun 
programma in en rond de jeugdtent. 

Een extra punt van aandacht betreft 
de borrelbus. Naast de route van de 
bus staat ook de prijs in de krant: je 
kan alleen betalen met één roze Rooi-
se Horecamunt of twee euro. We zul-
len hier extra op gaan letten!

Al met al een complete carnavalskrant 
met natuurlijk veel kleurrijke foto’s 
van carnaval vierende Papbuiken. 
Dus mensen, stel de verenigingen niet 
teleur en geef uw vrijwillige bijdrage 
als ze bij u aanbellen. (de krant is na 
volgende week ook verkrijgbaar bij 
Forum en Paperas mocht er ondanks 
een zorgvuldige voorbereiding toch 
iets zijn misgegaan tijdens de versprei-
ding) Bedankt en Alaaf!!

Ollandse Bonte Avonden
Het is weer bijna zover. Op vrijdag 
21 februari en zaterdag 22 februari 
worden onze jaarlijkse Bonte Avon-
den gehouden. Deze avonden be-
ginnen om 20.00 uur in de Loop’r.

Een groot aantal artiesten van eigen 
bodem zullen met hun dans, zang, 
tonproat en live optredens de avon-
den verzorgen. De Ollandse Dorps-
kapel zorgt voor de vrolijke noot tij-
dens deze avonden. Zondagmiddag 
23 februari komt de jeugd aan de 

beurt. Zij zullen er een dolle boel van 
maken met hun dans, zang, tonproat 
en playback. De Ollandse Dorpska-
pel zal ook op deze middag zorgen 
voor de vrolijke noot. Deze middag 
begint om 14.00 uur in De Loop’r.

Voorverkoop kaarten:
Zaterdag 8 februari van 18.00 uur 
tot 19.00 uur in De Loop’r.
Hierna kan er eventueel nog tele-
fonisch besteld worden bij Mieke 
Markus 0413-473803. 

Receptie Jeugdprins Willem

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Nadat in november onze nieuwe 
Jeugdprins werd onthuld, was het 
nu tijd om hem met heel Papgat te 
komen feliciteren. Voor het eerst 
werd er een heuse Jeugdprinsre-
ceptie gehouden.

Vele familieleden, vrienden, ver-
enigingen en carnavalsclubs waren 
aanwezig om Jeugdprins Willem, 
Adjudant Stan, Nar Ot en de Raad 
van Elf: Kevin, Daan, Martijn, 
Martijn, Wout, Jelle, Thomas, Rik, 
Twan, Bart en Bram veel geluk te 
wensen voor het komende carna-
valsseizoen. Behalve de felicitaties 
waren er ook optredens van de ver-

schillende groepen van Sunrise en 
de ouders van de Jeugdraad. Ook 
Prins Erwin en Adjudant Paul met 
hun gevolg waren aanwezig, zij de-
den zelfs een mooie playbackact. 
Verder waren de Jeugdraden uit 
Zijtaart en Eerde van de partij. De 
gehele dag werd muzikaal begeleid 
door “De Neultuuters”.De presen-
tatie was dit jaar in goede handen 
bij Frank van den Brand. Nu op naar 
de carnaval met het nieuwe motto:

”Wellie zette mi carnaval Willemke 
Pap in vuur en vlam”
Bedankt aan alle medewerkers, 
namens Stichting Jeugdcarnaval.
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Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode
T 0413 477778
E info@panencook.nl
www.panencook.nl
facebook.com/panencook

Verras uw valentijn met een heerlijk 
drie gangen tapas menu!

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

Valentijnsdag 2014

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

Deze actie is alleen geldig op 14 februari 2014

Verras uw valentijn met een heerlijk 
drie gangen tapas menu!

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

TIP! 
Kom ook eens genieten van een 

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

Valentijnsdag 2014Valentijnsdag 2014
Verras uw valentijn met een heerlijk 

Valentijnsdag 2014Valentijnsdag 2014

Deze actie is alleen geldig op 14 februari 2014

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

Reserveren kan via onze site of telefonisch.

14 februari

WEBSITES VOOR PRAKTISCHE VALENTIJNTIPS: www.valentijnsdag.startpagina.nl www.valentijns-gedicht.nlwww.devalentijnssite.nl www.mijn-valentijn.nl www.valentijngifts.nl

Drukproef van de vermelding

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

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

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

FEET Care

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

UW PEDICURE AAN HUIS

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

Judith van Laarhoven
Sint-Oedenrode
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NIEUW!!!
Nu ook sieraden 
voor mannen en vrouwen!
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Te koop bij: Huys van Waaren 

€4,95

www.PuurBasic.nl

€2,95

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

 
Een vlucht door de kaart van De Pastorie

Ontvangst :
     Met een heerlijk glaasje prosecco

   
Voorgerechtjes:

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

     
Hoofdgerechtjes:

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

geserveerd met frietjes en 3 koude sausjes
           

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

Reserveer tijdig : 0413471370 of info@pastorie.nl

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

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

Valentijn
Verras je
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Valentijn
 

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

NIEUW 
BINNEN:
NIEUWE GEUR VAN 

DAVID BECKHAM MET 

€5,00 
KORTING!

TEVENS OP ALLE GEUREN 

10% korting!

 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

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

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

Voor een mooie
buik en taille

Bij locale vetophopingen.

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

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

KORTING

Valentijn
Verras je

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 

Vernieuwde 
menukaart

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Live on stage

za. 8 febr.

Stash 
(unplugged rock) 

za. 15 febr.

Generation 
(allround band) 

Komende maand 
3-gangen keuzemenu € 24,50

Huisgemaakte tomaten- of uiensoep
xxx

Varkenshaasspies 
met oosterse tomatensaus 

of kabeljauw 
met romige witte portsaus

xxx
Créme brulèe of ambachtelijk ijs

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

*Op Valentijnsdag met 
verrassingsdessert voor 2 

                                         Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch 
                                            gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd 
                                             geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari                                
                                             is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins   
                                                          (en wellicht nog ouder) 
                                                             vruchtbaarheidsfeest te vervangen. 
                                                     Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter  
                                                  ere van Juno, de Romeinse beschermgodin 
                             van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de  

                             natuur.   (bron: www.valentijnsdag.startpagina.nl)

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Koninginnedag 
geopend 

van 9.00u tot 17.00u

groot assortiment 
zomerbloeiers, 

kuipplanten 
en 

schitterende hangpotten.
 

Koninginnedag aanbieding: 
10 oranje goudvissen 7-10 cm 

voor € 5,95

Geurlampen van 
Ashleigh & Burwood

volop keus in 
modellen en geuren

 
Little Hotties van BOMB, 

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

Ook voor een mooi valentijnboeket 
kunt u bij ons terecht!

Valentijntips:

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

VERRAS JE VALENTIJN 
MET EEN CADEAUBON 

VAN YOU! FASHION 
OF EEN SIERAAD VAN

                
                

   Als je een liefdesbrief wilt schrijven dan moet je op een paar 

                
               d

ingen letten. Hieronder een aantal handige tips om de liefde goed    

                
                

  onder woorden te brengen.

                
                

      Doe niet moeilijk! Het komt heel aanstellerig over als je dure     

                
                

        woorden gebruikt en veel te lange zinnen. Houd het dus 

                
                

          simpel.

                
                

    Houd het kort. Je kan een paar a4-tjes vol schrijven maar je kunt    

                
      het beter kort en bondig houden. Als ze gaperig blaadjes gaan omslaan  

                
    doe je het niet goed.

                
 Humor. Zorg dat er humor in de brief zit, want als je iemand aan het 

lachen krijgt dan ben je al op de helft. 

Toon belangstelling en schrijf dus niet steeds over jezelf. Dus laat iets te raden 

over voor de lezer! Veel succes!
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ONS 3 GANGEN KEUZEMENU SERVEREN 
WIJ OP MAANDAG T/M DONDERDAG 

VOOR € 17,95

VOORGERECHTEN:
Tomatensoep

Ktipiti
Taramasalade

Melitzanasalade

HOOFDGERECHTEN:
Kalamaria met gyros

2 stuks souflaki met gyros
2 stuks suzuki met gyros

Gyros speciaal
(Gyros uit de oven met metaxa saus en 

gegarneerd met kaas)

NAGERECHTEN:
Dame Blanche

Cappuccino
Koffie
Thee

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ik zeg niet, wat je al weet
pak het ook niet in 

het blijft dan zichtbaar

het is immers 
niet een schaduw
die ik bemin
- Julius Dreyfsandt zu Schlamm
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Valentijn
 

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

NIEUW 
BINNEN:
NIEUWE GEUR VAN 

DAVID BECKHAM MET 

€5,00 
KORTING!

TEVENS OP ALLE GEUREN 

10% korting!

 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

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

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

Voor een mooie
buik en taille

Bij locale vetophopingen.

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

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

KORTING

Valentijn
Verras je

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 

Vernieuwde 
menukaart

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Live on stage

za. 8 febr.

Stash 
(unplugged rock) 

za. 15 febr.

Generation 
(allround band) 

Komende maand 
3-gangen keuzemenu € 24,50

Huisgemaakte tomaten- of uiensoep
xxx

Varkenshaasspies 
met oosterse tomatensaus 

of kabeljauw 
met romige witte portsaus

xxx
Créme brulèe of ambachtelijk ijs

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

*Op Valentijnsdag met 
verrassingsdessert voor 2 

                                         Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch 
                                            gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd 
                                             geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari                                
                                             is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins   
                                                          (en wellicht nog ouder) 
                                                             vruchtbaarheidsfeest te vervangen. 
                                                     Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter  
                                                  ere van Juno, de Romeinse beschermgodin 
                             van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de  

                             natuur.   (bron: www.valentijnsdag.startpagina.nl)

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Koninginnedag 
geopend 

van 9.00u tot 17.00u

groot assortiment 
zomerbloeiers, 

kuipplanten 
en 

schitterende hangpotten.
 

Koninginnedag aanbieding: 
10 oranje goudvissen 7-10 cm 

voor € 5,95

Geurlampen van 
Ashleigh & Burwood

volop keus in 
modellen en geuren

 
Little Hotties van BOMB, 

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

Ook voor een mooi valentijnboeket 
kunt u bij ons terecht!

Valentijntips:

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

VERRAS JE VALENTIJN 
MET EEN CADEAUBON 

VAN YOU! FASHION 
OF EEN SIERAAD VAN

                
                

   Als je een liefdesbrief wilt schrijven dan moet je op een paar 

                
               d

ingen letten. Hieronder een aantal handige tips om de liefde goed    

                
                

  onder woorden te brengen.

                
                

      Doe niet moeilijk! Het komt heel aanstellerig over als je dure     

                
                

        woorden gebruikt en veel te lange zinnen. Houd het dus 

                
                

          simpel.

                
                

    Houd het kort. Je kan een paar a4-tjes vol schrijven maar je kunt    

                
      het beter kort en bondig houden. Als ze gaperig blaadjes gaan omslaan  

                
    doe je het niet goed.

                
 Humor. Zorg dat er humor in de brief zit, want als je iemand aan het 

lachen krijgt dan ben je al op de helft. 

Toon belangstelling en schrijf dus niet steeds over jezelf. Dus laat iets te raden 

over voor de lezer! Veel succes!

De liefdesbrief...

ONS 3 GANGEN KEUZEMENU SERVEREN 
WIJ OP MAANDAG T/M DONDERDAG 

VOOR € 17,95

VOORGERECHTEN:
Tomatensoep

Ktipiti
Taramasalade

Melitzanasalade

HOOFDGERECHTEN:
Kalamaria met gyros

2 stuks souflaki met gyros
2 stuks suzuki met gyros

Gyros speciaal
(Gyros uit de oven met metaxa saus en 

gegarneerd met kaas)

NAGERECHTEN:
Dame Blanche
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Koffie
Thee
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‘nne koeiestert kan nie altijd vur ’n 
zelfde gat hange
Gezegd als een man meer dan één vrouw heeft
Uit: ´t Brabants spreekwoordenboek
 van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

Kieslijsten ingeleverd bij burgemeester 

Zo, 
nu kan het 

campagne voeren 
beginnen!

Ooh!!!!
campagne! Dus

geen champagne
voeren??

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Kitty Brewel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Bart van Tartwijk

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

ik ben er nog  (boven de 18 jaar)
ik ben er nog
jij ook 
zie ik door mijn olijke kijkers
en toch
het voelt zo vreemd
echt gemeend
je bent een van die zeikers
een vreemde eend in de bijt
waarvoor niemand zich neervlijt

er bestaat geen nederigheid
voor mensen als jij
gevuld met rijstebrij
plompverloren klei
een pissebed ben jij,
‘k heb een hekel aan jou
druiloor in de kou
slijmbal in korte mouw
je bent aan lager wal geraakt

zo, ik begin de week met
een schone lei
zeven naakte dagen voor mij
mijn zelfbeeld middels spuwend 
gal
verkleurd
heb mezelf lekker verscheurd
dat lucht op.
nu is axe – deo aan de beurt.
en ben weer apk goedgekeurd

 

man en mode 
20 jaar

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij ons 
kleden dan maakt u kans op de volgende prijzen:

HOOFDPRIJS: 
Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Het hotel kreeg recent een vierde ster en biedt een geslaagde combi-
natie van moderne kamers in een middeleeuws decor. Gastronomisch een gevestigde 
waarde en een uitgelezen uitvalsbasis om de Franse Ardennen te ontdekken.
Inbegrepen

•         2 nachten
•         2x ontbijtbuffet
•         2x 3-gangendiner

2e PRIJS 
Kledingset Gerits man en mode 
t.w.v. € 250,00

3e PRIJS 

Dinerbon t.w.v. € 100,00

Markt 28 5492 AB Sint Oedenrode
T (0413) 47 70 30 www.geritsmode.nl

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij ons 
kleden dan maakt u kans op de volgende prijzen:

Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Het hotel kreeg recent een vierde ster en biedt een geslaagde combi-

2e PRIJS 
Kledingset Gerits man en mode 

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij ons 
kleden dan maakt u kans op de volgende prijzen:

Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Het hotel kreeg recent een vierde ster en biedt een geslaagde combi-

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:  
DA DROGIST

H. BROUWERS
HOGEVONDERSTRAAT 45
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
ob, kem, ilek, soswa, dnjepr, desna, wolchow, oessoeri, 

wytsjedga, kolyma, onon, loega, ili
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steenland

hier slikken stenen zonlicht in
leven van zand, van wind, het smaakt
er naar een vreemde herfst
wachten, naar binnen toegekeerd

daar is het smakken van fossiele 
lippen, verloop van ruimte, tijd
alsof iets weggezuiverd wordt
tot eeuwigheid vervloeit

waren de stenen mensen, planten
of misschien dieren, die nu
teruggroeien naar hun begin?

in zwijgen drijven stenen – 
hun stilte omsloten met nacht

    Kees Hermis

Uit: Zonder omzien, 1991 

BSO got Talent bij BSO Dommelclub

Bij BSO Dommelclub zijn de kinde-
ren al een aantal weken druk met 
het oefenen voor de optredens die 
zij gaan verzorgen tijdens de voor-
ronde van “BSO got talent”. Er 
zullen moppen worden getapt, er 
wordt gezongen, en gedanst. 

Graag laten zij dit aan jullie allen 
zien.  Kinderopvang Humanitas 
vindt het belangrijk om talenten van 

de kinderen te stimuleren. Daarom 
hebben ze een regionale “BSO got 
talent” georganiseerd. Het belooft 
een leuke middag te worden. 
Komen jullie  ook?!
Wanneer? 12 februari 2014 om 
14.00 uur
Waar? BSO Dommelclub, Laan ten 
Bogaerde 5, te Sint-Oedenrode
Info: www.kinderopvanghumanitas.nl/ 
bsodommelclub

Donderdagavond kaarten bij 
de Vriendschap
Donderdag 6 februari is alweer de 
vijfde kaartavond van dit seizoen. 
Deze wordt gehouden bij de Vriend-
schap in Boskant en georganiseerd 
door Boskant-West, Ritabuurt en de 
Beukenbuurt. Het begint om 20.00 
uur s’ avonds en voor deelname 
wordt een kleine bijdrage van 1,50 
euro gevraagd. Deelname is voor ie-
dereen, dus ook voor mensen die niet 
uit Rooi komen. Hou je van gezellig-
heid of hou je van een potje jokeren 
of rikken? Dan ben je van harte wel-
kom in de Vriendschap in Boskant.
De deelnemers spelen twee rondes 
tegen elkaar. Na één ronde wordt er 
gewisseld en speelt ieder met drie 
nieuwe mensen. De opkomst was 
de vorige keer heel hoog. Er kwa-
men nieuwe spelers en iemand van 
een andere buurtvereniging ging er 

meteen met de eerste prijs vandoor. 
Was dat niet een beetje overdreven 
Jan? Let in ieder geval aanstaande 
donderdag maar heel goed op. Er 
zijn altijd kapers op de kust voor ook 
een prijs. 

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl

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.
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Vraag je Primera
Spaarpas aan!

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Wij gaan verhuizen

SALE!!!
ivm aanstaande verhuizing naar de Hertog Hendrikstraat

ALLES MOET WEG!

Volop 
korting op 

2013 
modellen

Alle Ultima kleding in de winkel: broeken, jacks, winterbroeken....uitzoeken:
 2 voor de prijs van 1 en zelfs 5 voor de prijs van 2 (de goedkoopste artikelen zijn gratis)

 Kinder� etsen: alle 2013 modellen...€  100.- korting op adviesprijs...nu of nooit!!!!
Dit geldt NIET voor de modellen uit 2014.

ALLES MOET WEG!

Trek Copenhagen: 
degelijke school/stads� ets 
met dragers voor en achter,
 3 versnellingen, anti lek 
banden van € 499.- 
voor € 425.- 
(leverbaar in meerdere kleuren)

Sparta B1: Degelijke, 
sportieve � ets met de 
beroemde Boch motor: goed 
voor 100km+ � etsplezier, 
oliedruk remmen, lage instap, 
moderne vormgeving. 
van € 2499.- nu 
voor € 2099.-

Batavus Nice 7: 
� jn rijdende stads� ets/school-
� ets met 7 versnellingen van 
Shimano Nexus. 
Veel � ets voor weinig geld! 
van € 649 nu 
voor € 549.-

Alle Ultima kleding in de winkel: broeken, jacks, winterbroeken....uitzoeken:
 2 voor de prijs van 1 en zelfs 5 voor de prijs van 2 (de goedkoopste artikelen zijn gratis)

(leverbaar in meerdere kleuren)
moderne vormgeving. 
van € 2499.- nu 
voor € 2099.-

Veel � ets voor weinig geld! 
van € 649 nu 
voor € 549.-

Trek Copenhagen: 
degelijke school/stads� ets 
met dragers voor en achter,
 3 versnellingen, anti lek 
banden van € 499.- 
voor € 425.-
(leverbaar in meerdere kleuren)

Sparta B1: Degelijke, 
sportieve � ets met de 
beroemde Boch motor: goed 
voor 100km+ � etsplezier, 
oliedruk remmen, lage instap, 
moderne vormgeving. 

Batavus Nice 7: 
� jn rijdende stads� ets/school-
� ets met 7 versnellingen van 
Shimano Nexus. 
Veel � ets voor weinig geld! LAATSTE MODELLEN !!

Wandelvereniging EJOS sponsort ‘de Zevensprong’

Sinds vijf jaar steunt wandelsport-
vereniging EJOS naast het sponsor-
kind in Bolivia ook een ander goed 
doel wat te maken heeft met kinde-
ren. In 2008 waren de CliniClowns 
aan de beurt, in 2009  KiKa, 3FM 
Serious Request in 2010 en Villa 
Pardoes in 2011. Vorig jaar nam het 
Ronald McDonaldhuis een cheque 
in ontvangst en afgelopen maan-

dagavond was Stichting de Zeven-
sprong de gelukkige. 

Een afvaardiging van W.S.V. EJOS, 
bestaande uit Marijke en Naomi 
Kantelberg, Ans Vervoort, 
Esther van Vught en Sam van Lierop 
overhandigde de bijbehorende che-
que van 750 euro aan Martin van 
Hastenberg, Erwin van den Boog-

aard en Martje Foolen. “Stichting de 
Zevensprong” organiseert elke eer-
ste week van de schoolvakantie een 
vakantieweek voor alle Rooise basis-
schoolkinderen van groep 3 en 4. De 
vrijwilligers namen de schenking in 
ontvangst en waren hier zichtbaar 
blij mee.
Kijk ook eens op de website: 
www.wsv-ejos.tk

Uitslag prijsvraag Autotron Oldtimerbeurs
Een groot aantal lezers van DeMooi-
RooiKrant wist het antwoord op de 
prijsvraag van vorige week. Toen 
vroegen we namelijk sinds wanneer 
in Nederland gele kentekenplaten 
worden gebruikt. Het antwoord op 
die vraag luidt: sinds 1 januari 1978 
zijn gele kenteken in Nederland ver-
plicht, maar waren vanaf november 
1975 toegestaan. Uit de verschil-
lende inzenders hebben we de vol-

gende winnaars geloot:
Leon Jeuken;
Aad Keuzenkamp;
Monique Verhoeven;
Judith Pijnappels;
Piet van Kasteren.

De gelukkigen kunnen de kaartjes 
tot aanstaande vrijdagmiddag 16.00 
uur ophalen op het kantoor van De-
MooiRooiKrant. 

Behoort u niet tot de prijswinnaars, 
maar wilt de oldtimerbeurs in het 
Autotron toch bezoeken, dan kan 
dat toch. Het Autotron is op zater-
dag en zondag van 10.00 uur tot 
17.00 uur geopend. De toegangs-
prijs bedraagt 10,00 euro en kinde-
ren tot 15 jaar mogen onder begelei-
ding van een volwassene natuurlijk 
gratis mee naar deze beurs.

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

1ste keer GESLAAGD
LIAN BRANDS 

Gefeliciteerd
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

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

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343 
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

Te koop/Te huur

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

Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
a.s. zaterdag outlet kinderkleding, hui-
dige wintercollectie!!
topmerken tegen stuntprijzen!!!
van 10.00 tot 16.00 uur, Kiddooz, 
Nieuwstraat 35 te Liempde (pand DA)
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke nagels 
verstevigen, manicure, gelnagels, acryl-
nagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 www.care4nails.eu
--------------------------------------

Gezondheid

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor een gezonde toekomst van uw 
kinderen: HappieKids voor basis-
schoolkinderen met (beginnend) over-
gewicht. Deskundige begeleiding.
Informatie en aanmelding: 
Annette Broekman tel. 0413-475673 /
06-22241325
--------------------------------------

Cursussen

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

   

Wie zijn deze jonge Rooise jongens? Weet u dat? Laat het dan even 
weten via 0413-479322, mail naar redactie@demooirooikrant.nl of 
loop eens binnen in ons kantoor. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein

Speelgoed- en kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 23 maart organiseert 
wijkvereniging Eerschot in wijkcen-
trum Meerschot aan de Heistraat 
22 een markt voor kinderkleding en 
speelgoed. U kunt hiervoor een tafel 
huren en zelf je spullen verkopen. De 
huur van een tafel bedraagt 10 euro. 

Voor informatie kunt u contact op-

nemen met José van der Heijden,
e-mail 
wijkverenigingeerschot@gmail.com. 
De verkoop is van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Entree 1.00 euro
Wij zijn nu ook te volgen op face-
book: www.facebook.com/
marktmeerschot.

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 5 februari om  20.00 uur 
gaat het bingomachine van wijkver-
eniging Eerschot het eerste nummer 
trekken. Dus leden wil je een gokje 
wagen kom dan deze avond naar 
Meerschot Heistraat 22. De zaal is 
om 19.15 uur open en Marianne 
heeft dan de koffie en thee klaar. In 

de pauze is er een loterij. Noteer  in 
je agenda 27 februari  om 19.00 uur 
in Meerschot brandpreventie met 
als thema “blijf uit de rook”. Deze 
avond is voor iedereen. Dus ook als 
je geen lid bent van de wijkvereni-
ging ben je welkom.

Voor-proeverij in de Borgmolen. Zin 
in zelf-ontdekking? Doe mee aan de 
voor-proeverij seizoensvertellingen: 
cursus intuitïef schrijven.
Di 11 febr. 20.00-22.00 uur. Meer 
info: www.birgitjeuken.nl. Opgeven 
via info@birgitjeuken.nl of 
b.jeuken@deborgmolen.nl
--------------------------------------

Gezocht

2 zangers (koortje) + zangeres (duo)
Berkenhof zangers
Emmaustraat 15
0413-477308 of m.berk@chello.nl
--------------------------------------
Ik ben op zoek naar een IC-student die 
me helpt met mijn PC en niet meer als 
€ 10,00 aan voorfietskosten rekent, 
tel: 06-83128304
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren:
in centrum van Sint-Oedenrode:
gouden pinkring met briljant
info: DeMooiRooiKrant 0413-479322
--------------------------------------
Gevonden:
gebreide muts en bijpassende lange 
sjaal af te halen: DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------
Wie is zijn mobieltje kwijt?
Ik heb er een gevonden,op de Lies-
houtseweg, ter hoogte van de Jasmijn-
straat. Wie mij het merk kan zeggen 
en hem hier kan activeren mag hem 
meenemen.
Mijn tel.nr. is 0413 474178
--------------------------------------

Interieur

Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Diversen

9 feb. vlooienmarkt
Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg 616 Eindhoven.9-16 uur.
90 kramen bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

Kom dat zien, beleven en meemaken

‘De Koekoek Jonguh’ komt naar 
Carnavalswinkel AH van Hamond
Op 9 februari komt ‘de Koekoek Jon-
guh’ een promotie geven bij carna-
valswinkel AH van Hamond te Sint-
Michielsgestel. Vanaf 13:00 uur kun 
je een foto maken met ‘de Koekoek 
Jonguh!’ Tevens zal hij zijn inmiddels 
bekende nummers zingen en spelen. 
Deze nummers zijn momenteel een 
groot succes. Dit is een unieke mo-
gelijkheid om een Meet and Greet 

te hebben met deze bekende ster. 
Bij deze actie zal ook een groot aan-
tal koekoek artikelen te koop worden 
aangeboden. Tevens kunt u gezellig 
een kijkje nemen in onze winkel en al 
in de stemming komen voor de carna-
val. Wij bieden u alles op het gebied 
van carnaval. Graag zien wij u op 9 fe-
bruari bij AH van Hamond, Berkdijk 9a 
in St. Michielsgestel.

advertorial

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   Verrassend Veelzijdig

De  Fairtrade  Cadeauwinkel voor de mooiste cadeaus
                                                      

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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TOPKWALITEIT MEUBELEN
TEGEN BODEMPRIJZEN

WEES ER ER SNEL BIJ
WANT OP = OP!

EENMALIGE UNIEKE 
MAGAZIJN VERKOOP

Goossens distributiecentrum, Doornhoek 3865, 5465 TB, Veghel
kijk voor de routebeschrijving op WWW.DEMAGAZIJNVERKOOP.NL

• KORTING TOT 80%

• DUIZENDEN ARTIKELEN

• ZELF DIRECT MEENEMEN OF LATEN 

• BEZORGEN TEGEN VERGOEDING

• RUIM 6.000M2 OP 1 LOCATIE

• WEES ER SNEL BIJ, WANT OP=OP! 

ZITMEUBEL
3-zits in stof antraciet

normaal /1.024,- nu 699,-

EETKAMERSTOEL
Met metalen frame in bycasta vintage 

cognac, normaal /219,- 

 nu 129,-

MEER DAN 250 MATRASSEN

In diverse afmetingen  vanaf 149,-

MAGAZIJNVERKOOP

TOPKWALITEIT MEUBELEN
TEGEN BODEMPRIJZEN

MAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNVERKOOP
ALLES MOET WEG!!!
DE BEZEM GAAT DOOR HET MAGAZIJN

MEER DAN 250 MATRASSEN

vanaf 149,-

dressoirs, 
TV dressoirs

boekenkasten
opbergkastenal vanaf99,-

GROOTSTE
COLLECTIEtafels en stoelen

zaterdag 

8 februari 
van 7.00 tot 

12.00 uur

BIJVOORBEELD

BUTLERTRAY
Met afneembaar dienblad

normaal /99,- 

nu 39,-

nu 129,-

130820 Magazijnverkoop advertentie februari 2014  135x388mm.indd   1 29/01/14   12:27

Basisscholen op bezoek bij ‘d’n einder’

De leerlingen van groep 6 van de basisscho-
len ‘Dommelrode’ en ‘Eerschot’ kwamen in het 
kader van een door Curioso aan de basisscho-
len aangeboden milieu-educatieproject een 
bezoek brengen aan kringloop-ontmoetings-
centrum ‘d’n einder’. Op woensdag 22 januari 
was het eerst de beurt aan basisschool Dom-
melrode. 

In de ontmoetingsruimte werden de leerlingen 
en begeleiders van ‘Dommelrode’ welkom ge-
heten door voorzitter Jan Verhoeven. In zijn 
inleiding stond Jan Verhoeven stil bij diverse 
begrippen die met ‘d’n einder’ te maken heb-
ben: o.a. het logo, de vrijwilligers, het milieu, 
de goede doelen waaraan een gedeelte van de 
inkomsten besteed wordt.
Daarna werden de leerlingen in twee groepen 
verdeeld en kregen zij een rondleiding, ver-

zorgd door vrijwilligers van ‘d’n einder’.  Ze 
kregen uitleg bij de diverse afdelingen: de win-
kel, de inname, de werkplaatsen hout en me-
taal, het technisch lab, het atelier, kopie & print, 
de ontmoetingsruimte. Ook werd vermeld dat 
‘d’n einder’ zelf een bus met aanhanger heeft, 
waarmee grotere spullen worden opgehaald of 
gebracht.
Na de rondleiding werd het bezoek afgesloten 
in de ontmoetingsruimte. In tweetallen maak-
ten de leerlingen een werkblad, waarop de ver-
schillende begrippen die deze ochtend aan bod 
waren gekomen werden besproken.
Op vrijdagochtend 24 januari werd ‘d’n ein-
der’ bezocht door de leerlingen van basisschool 
‘Eerschot’. Zij volgden hetzelfde programma als 
de leerlingen van ‘Dommelrode’.  Zowel voor 
ons als de beide basisscholen waren het leer-
zame ochtenden. 

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Van de Wetering roept op tot boycot 
'nepcarnavalsnummers'
“Een verloedering van het carnavalsgebeu-
ren”, noemt Brabants dialectzanger Nico van 
de Wetering veel carnavalsliedjes van tegen-
woordig. Regionale omroepen, zoals Omroep 
Brabant en diverse lokale radio- en tv-zenders 
doen daar volop aan mee, volgens van de 
Wetering. De zanger doet een oproep aan 
alle D.J.’s in de horeca, radio en TV stations 
en carnavalsclubs, om anticarnavalsliedjes te 
boycotten.

Wat hij verstaat onder ”een anticarnavalslied” 
is het volgende: alle dubbelzinnige liedjes, al-
les wat niet Brabants of Limburgs is, alles wat 
après-skimuziek is, alle Nederlandstalige arties-
ten die een gewoon lied van hen nu opeens 
betitelen als zijnde een carnavalslied. Daarnaast 
ook alle Hollandse onderbroekenlolliedjes.

Hij vindt het een ramp dat nu bijvoorbeeld een 
Ria Valk uitkomt met het vermeende carnavals-

lied “Ik wil een Toy boy”.“Dat verwoordt nu 
precies wat carnaval niet is en niet moet zijn”, 
moppert van de Wetering.“Het past exact in 
het rijtje van ‘Grote Bloemkolen’, ‘de balletjes 
van de Koningin’, ‘Worstjes op mijn borstjes’ en 
meer van die dubbelzinnige teksten.” Tegen-
woordig hoor je ook veel après-ski muziek, wat 
volgens Van de Wetering in Oostenrijk thuis-
hoort en absoluut niets met carnaval te maken 
heeft. Van de Wetering: “Carnaval is een plaat-
selijk feest en heeft niets te maken met alleen 
maar zuipen en vreemdgaan. De dubbelzin-
nige, vaak Hollandse liedjes, doen echter an-
ders vermoeden.Weg dus met de Lawineboys, 
de Zware jongens uit Friesland, Vader Abraham 
en Ria Valk.” Van de Wetering legt uit wat een 
goed carnavalslied dan wel zou moeten bevat-
ten. “Het mag koddig en humoristisch zijn, 
meezingbaar, het moet een goed ritme hebben 
en hosbaar zijn. Het mooiste is als het in eigen 
dialect is, ondersteund door blaasmuziek.” 

 't is nu tijd voor 
een winterbeurt

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Meldingen

Agenda

Standplaatsen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Verkiezing Gemeenteraad 2014
STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Sint-Oedenrode 
maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Sint-Oedenrode op woens-
dag 19 maart 2014 een kiezer is toege-
staan bij volmacht te stemmen. Daarbij 
gelden de volgende bepalingen.

A.  MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE 
AANVRAAG

1.  Bij het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente zijn kosteloos for-
mulieren verkrijgbaar voor de ver-
zoekschriften om bij volmacht te mo-
gen stemmen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 
vrijdag 14 maart 2014, door de kiezer 
worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij/zij op 
maandag 3 februari 2014 als kiezer is 
geregistreerd.

     Het verzoekschrift kan niet worden 
ingediend door de kiezer aan wie een 
kiezerspas is verstrekt.

3.  Degene die zich bereid heeft ver-
klaard als gemachtigde op te treden, 
moet op maandag 3 februari 2014 als 
kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een volmacht-
bewijs. 

5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de 
volmacht in te trekken of zelf aan de 
stemming deel te nemen.

B.  MACHTIGING DOOR OVERDRACHT 
VAN DE STEMPAS

1.  De kiezer kan een andere kiezer die 
in dezelfde gemeente als kiezer is ge-
registreerd, machtigen om voor hem/
haar te stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe het formulier 
dat voorkomt op de stempas en laat 
de kaart door de gemachtigde mede-
ondertekenen.

3.  De kiezer draagt de, aldus in een vol-
machtbewijs omgezette, stempas aan 
de gemachtigde over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs aan de 
gemachtigde meegeven. Dit kopie 
moet de gemachtigde aan de voorzit-
ter van het stembureau laten zien.

5.  Het overdragen, van de in volmacht-
bewijs omgezette stempas, kan tot en 
met de dag van de stemming.

6.  Een volmacht dat is verleend door 
overdracht van de stempas kan, tot 
het uitbrengen van een stem door de 
gemachtigde, door de volmachtgever 
worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) 
volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de 
eigen stem te worden uitgebracht.

Meer informatie kunt u krijgen bij het 
Klant Contact Centrum, Burgemeester 
Wernerplein 1.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 13 februari 2014
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van donderdag 13 fe-
bruari 2014 (aanvang 20.00 uur) komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Evaluatie welstandsbeleid
2. Evaluatie evenementenbeleid

De Voorbereidingscommissie vergadert in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Voor-
afgaand aan de vergadering wordt tussen 
19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch 
beraad gehouden. Daarbij zijn de behande-
lende ambtenaren aanwezig om technische 

(concrete, feitelijke) vragen te beantwoor-
den. Ook het technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle geagen-
deerde onderwerpen. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur 
voor aanvang van de desbetreffende ver-
gadering kenbaar te maken bij de griffier; 
telefonisch (0413) 481911 of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij beho-
rende stukken liggen voor iedereen ter in-
zage op werkdagen vanaf aanstaande vrij-
dag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te 
raadplegen op de website van de gemeente.

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan mevrouw J. van den Oever voor 

het innemen van een standplaats tij-
dens de weekmarkt op 14 februari, 7 
maart en 14 maart 2014 ten behoeve 
van promotionele activiteiten voor de 
aankomende verkiezingen.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Thema-Avond alcohol?
Pas vanaf 18 jaar!
Vanaf 1 januari mogen jongeren onder de 
18 jaar geen alcohol drinken en kopen. De 
leeftijdsgrens van 18 jaar is vastgesteld om-
dat alcoholgebruik schadelijk is voor de ge-
zondheid van jongeren. De nieuwe wet stelt 
daarom strengere regels voor de verkoop 
van alcohol, en wil stimuleren dat ouders 
zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. 
Tot slot gaat de wet uit van de eigen verant-
woording van jongeren. Afgelopen week zijn 
ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 
18 jaar per brief geïnformeerd over de ge-
volgen van de nieuwe wet. 

Op dinsdag 18 februari organiseert het CJG 
geeft antwoord samen met de GGD Hart voor 
Brabant, Novadic-Kentron en het jongeren-
werk Welzijn de Meierij een thema-avond 
over alcohol. Tijdens deze avond is er voor 
ouders de mogelijkheid voor het stellen 
van vragen aan deskundigen en krijgen zij 
handreikingen. Jongeren zelf zijn ook van 
harte welkom om samen na te denken over 
leuk uitgaan zonder alcohol. De avond is van 
19:00 – 21:00 in Mariëndael, toegang is gra-
tis maar u dient zich wel aan te melden voor 
14 februari via info@cjggeeftantwoord.nl 

SINT-OEDENRODE

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

INLOOPAVONDEN  
SAMENGAAN 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

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

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Gouden armband Figaro schakel
• Zwarte herenportemonnee met inhoud
•  Zwart leren rugzakje met rode porte-

monnee en inhoud
• Witte I Pod Touch 32 GB

Gevonden voorwerpen
• Rode koevoet
•  Zilveren ketting met kruisje en  

zilveren plaatje
• Kenteken 74-KRB-6 van auto 

Gevonden voorwerp?
www.sint-oedenrode.nl/meldingen

Alex v.d. Berg

Geloven in elkaar…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Inloopavonden samengaan Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel
Inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Veghel kunnen de komende weken 
in gesprek met bestuurders over het 
samengaan van hun gemeente. De ge-
meenteraden hebben daar eind 2013 
over besloten. Op deze inloopavonden 
informeren de bestuurders hun inwo-
ners, ondernemers en maatschappelijke 
partners over de afwegingen voor fusie 
en de keuze voor elkaar. 

Naast deze uitleg nodigen zij hun bezoe-
kers ook uit om hun aandachtspunten 
en ideeën voor het verdere proces van 
samengaan in te brengen. Er is volop ge-
legenheid om met elkaar en bestuurders 
in gesprek te gaan. Er is geen vast tijd-
stip: inlopen kan tussen 19.00 en 21.00 
uur! U kunt kiezen uit twee avonden per 
gemeente. De koffie of thee staat klaar!

Maandag 10 februari,  
19.00 – 21.00u Schijndel  
Cultureel Centrum ’t Spectrum
Maandag 10 februari,  
19.00 – 21.00u Sint-Oedenrode  
Gemeentehuis Sint-Oedenrode
Maandag 10 februari,  
19.00 – 21.00u Veghel   
Cultuurcafé “de Afzakkerij” Noordkade

Dinsdag 18 februari, 
19.00 – 21.00u Schijndel  
Cultureel Centrum ’t Spectrum
Woensdag 19 februari,  
19.00 – 21.00u Sint-Oedenrode  
Gemeentehuis Sint-Oedenrode
Donderdag 20 februari,  
19.00 – 21.00u Erp   
Café/partycentrum Van Haandel
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Verkiezingsprogramma VVD vastgesteld

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Het verkiezingsprogramma van de 
VVD Sint-Oedenrode voor de aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen 
is vastgesteld. Vanaf nu is het ver-
kiezingsprogramma dan ook open-
baar en in te zien op 
www.lokaleliberalen.nl.

Tijdens de ledenvergadering op dins-
dagavond 28 januari hebben de le-
den van de VVD Sint-Oedenrode 
goedkeuring gegeven aan het verkie-
zingsprogramma van de lokale libe-
ralen. Het programma staat voor een 
liberaal en sociaal Sint-Oedenrode. 

Het verkiezingsprogramma borduurt 
voort op de welbekende standpun-
ten van de VVD, maar kent ook 
volop ruimte voor actuele thema’s 
zoals de fusie. De afdeling Sint-Oe-
denrode bereikte dit jaar een record-
aantal leden en vele van hen namen 
de moeite om aanwezig te zijn bij de 
ledenvergadering. Zij stemden dins-
dagavond unaniem in met het verkie-
zingsprogramma en gaven daarmee 
het signaal af dat het programma 
breed gedragen wordt. 

Lijsttrekker Piet Klaasen is trots op 

het programma en de opkomst van 
zijn achterban: “Ik ben blij dat onze 
leden zich zo goed herkennen in ons 
programma. Dit laat zien dat de we 
een partij zijn die open staat voor 
eenieders mening en belangen. Ik 
heb een groot vertrouwen in dit pro-
gramma en kijk er ontzettend naar uit 
om onze punten tijdens de campagne 
toe te mogen lichten.” 

Een overzicht van de standpunten en 
een downloadlink naar het volledige 
programma kunt u vinden op 
www.lokaleliberalen.nl.

“Lichtpuntje voor Rooi” en Goede Doelenactie
Voorafgaand aan de prinsenzittin-
gen op vrijdag en zaterdag heeft  
de VVD Sint-Oedenrode lampjes 
uitgedeeld onder de noemer ‘Licht-
puntje voor Rooi’.   

De prinsenzittingen zijn ook dit jaar 
weer druk bezocht en de vele be-
zoekers werden aangenaam verrast 
door de lokale liberalen die bij de 
ingang sleutelhangers met daaraan 
een lampje uitdeelden. De aandacht 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen begint langzaam toe te nemen 
en de VVD vond het tijd om de 
straat op te gaan en op ludieke wij-

ze kennis te maken met de kiezer.
“Het was leuk om de vele positieve 
reacties aan te horen”, aldus Lijst-
trekker Piet Klaasen. “Een licht-
puntje past prima bij een gemoe-
delijke partij met positief ingestelde 
mensen.” De VVD heeft op zater-
dag 8 februari haar officiële cam-
pagneaftrap met de winterwande-
ling bij Boomkwekerij van den Berk.

Stem voor het goede doel op de 
Facebook-pagina van de Rooise 
VVD
Op de Facebook-pagina van de lo-
kale liberalen kunt u vanaf dinsdag 

4 februari stemmen voor het goede 
doel. U kunt uw stem uitbrengen 
op één van de genomineerden. 
Het winnende goede doel ontvangt 
hiermee een cheque t.w.v. € 150,-. 

Politieke partijen besteden in deze 
tijd veel geld aan het voeren van 
campagne. De VVD heeft besloten 
een gedeelte van haar campagne-
budget te schenken aan een goed 
doel. Omdat zij de jeugd hoog in 
het vaandel heeft staan, hebben ze 
gekozen voor lokale doelen in deze 
categorie. 

U kunt vanaf nu uw stem uitbren-
gen op: de Jeugdvakantieweek, de 
Sinterklaasintocht of de minderva-
lide dinsdagmiddag georganiseerd 
door Stg. Jeugdcarnaval. “Wij heb-
ben bewust gekozen voor drie goe-
de doelen afgestemd op de Rooise 
jeugd. Wij dragen deze initiatieven 
een warm hart toe” aldus lijsttrek-
ker Piet Klaasen. Tevens worden op 
deze manier de Facebook-pagina en 
de website van de lokale liberalen 
onder de aandacht gebracht. Social 
media is een mooie manier om de 
lokale politiek op informele wijze te 
volgen. Stemmen is mogelijk tot en 

met 23 februari. Het goede doel dat 
dan de meeste stemmen heeft ont-
vangen krijgt een cheque uitgereikt 
t.w.v. € 150,-.

U vindt de poll op Facebook/lokale-
liberalen of via de website 
www.lokaleliberalen.nl

Voornemen tot herplaatsing verkeersremmende maatregelen Koninginnelaan
In het kader van het Integrale Wijk Ont-
wikkelings Plan (IWOP) voor de wijk  
Kienehoef is een klankbordgroep in het 
leven geroepen. Die klankbordgroep 
heeft een aantal quick-wins aangereikt 
die bijdragen aan de veiligheid en de 
leefbaarheid in de wijk. Één van de voor-

stellen is om de verwijderde bloembak-
ken in de Koninginnelaan te vervangen. 
In overleg met de klankbordgroep is 
gekozen voor de “slinger”, zoals die ook 
in de Philippusstraat ligt. Deze slingers 
worden aangelegd op de plaats waar 
voorheen de bloembakken stonden. 

Belanghebbenden hebben tot twee weken 
na de datum van deze publicatie de moge-
lijkheid om op het voornemen te reageren. 
Indien binnen die termijn geen reacties 
worden ingebracht gaan we over tot de 
bestelling van de materialen. Vervolgens 
zullen de slingers worden aangelegd.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Wilgenstraat 18 5492 EM 21-01-2014 Gewijzigd uitvoeren dakkapel
Kofferen 60 5492 BP 20-01-2014 Aanpassen bedrijfshal naar 
   bedrijfs-restaurant
Ollandseweg 18 5491 GS 21-01-2014 Verbouwen woning
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Markt 30 5492 AB  6 weken Verbouw Sint martinushuis
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Ollandseweg 115 b 5491 XA 28-01-2014 Bouwen woonhuis met inrit
Knotwilg 2 ------ 28-01-2014 Bouwen helft van dubbel woonhuis
Knotwilg 4 ------ 28-01-2014 Bouwen helft van dubbel woonhuis
Componistenlaan 10 5491 LE 30-01-2014 Verbouwen woonhuis
Schoor 3 5492 TB 31-01-2014 Ontheffing mantelzorg, plaatsen   
   poort en watersilo en aanleggen pad/inrit
Boskantseweg 82 d 5492 VB 03-02-2014 Gebruik bijgebouw als 
   mantelzorgwoning
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Heerlijkheidsweg 4 5491 RD  Het wijzigen van een varkenshouderij,  
   activiteiten bouwen en milieu

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 6 
februari 2014 ter inzage.

Verleende bouwvergunningen
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Corridor 3 5492 HA 04-02-2014 Plaatsen stofvangruimte
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Jekschotseweg 24 5491 RB  Het veranderen van een melkveehouderij
Kampenweg 4 5491 WX  Het veranderen van een varkenshouderij
De Leijerweg 6 5491 TK  Het veranderen van een hoveniersbedrijf
Markt 10 5492 AJ  Het oprichten van een horeca-inrichting
Scheidingsweg 6 5491 TH  Het veranderen van een 
   melkrundveehouderij
Goeiendonk 23 5492 VR  Het veranderen van een 
   melkrundveehouderij

Vergunningen

Inzameling oud papier
Donderdag 30 januari
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut;

Vrijdag 31 januari
•  Buurtvereniging Vressel; container 

vrijdag tot 16.00 uur op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut;

Zaterdag 8 februari
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur 
oud papier worden opgehaald in de 
gebruikelijke wijken, te weten  
Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef 
ten noorden van de Florisstraat, en een 

gedeelte van de Zwembadweg;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 28 januari 2014 tot 
en met 3 februari 2014 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van het Ar(t)senaal den Einder voor het 

houden van een expositie van Rooise 
beeldhouwers op 25 mei 2014 op het 
parkeerterrein voor het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 
te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Harmonie Nijnsel voor het houden 

van de kermis in Nijnsel van 21 tot en 
met 24 juni 2014 op het plein voor en 
achter gemeenschapshuis de Beckart 
aan de Oude Lieshoutseweg te Nijnsel. 
Deze vergunning geldt ook voor de ja-
ren 2015 tot en met 2018.

•  Aan Stichting ELE Rally voor het hou-
den van een Klassementsproef op 14 
juni 2014 op diverse openbare wegen 
in de gemeente Sint-Oedenrode.

•  Aan Wielervereniging Schijndel voor 
het houden van het wielerevenement 
de Omloop van Schijndel op 9 maart 
2014 aan de Koeveringsedijk te Sint-
Oedenrode.

•  Aan Stichting Behoud Martinuskerk 
voor het houden van een boeken- en 

platenbeurs op 22 en 23 februari 2014 
in de Odaschool, Laan ten Bogaerde 7 
te Sint-Oedenrode. Deze vergunning 
geldt ook voor de jaren 2015 tot en 
met 2018.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van Kringloopcentrum d’n Einder voor 

het houden van een Open Dag in Kring-
loopcentrum d’n Einder op 30 maart 
2014 aan de Sluitappel 17a te Sint-
Oedenrode.

•  Van Jeu de Boulesvereniging Cloeck 
en Moedigh voor het houden van een 
Kasteeltoernooi op 22 juni 2014 op de 
grindbanen rondom het sportveld tus-
sen kasteel Henkenshage en de Dom-
melrodeschool te Sint-Oedenrode.

Meer over de 
gemeenteraadsverkiezingen 

op pag. 24 & 25
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1 t/m 7 februari              
Activiteiten rondom bezoek bisschop 
Hurkmans, zie onze website!

7 februari                           
Rondbrengen ziekencommunie 
Mgr. Hurkmans 10.00-12.00 uur 
Viering Odendael 10.00 uur

9 februari                           
Gezinsviering Zout en Licht, 
Martinuskerk-Centrum 09.30-10.30 uur

                                               
Hongaarse (geloofs)liederen, 
Projectkoor Paul Gielis
15.00-16.15 uur
Antoniuskerk Nijnsel (zie artikel)            

10 februari                         
Gesprek tot pastoraal gesprek, 
Odendael                                          
13.30-17.00 uur                                                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

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

Niemand kan zichzelf redden. 
De gemeenschap is essentieel. 

Paus Franciscus

genda

Zout van de Aarde 
Licht van de wereld 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Woord van dank
Afgelopen zondag, 2 februari, vierden 
we in een volle St. Martinuskerk het 
feest van Maria Lichtmis.

Een viering die ook mede in het teken 
stond van het bezoek dat Mgr. Hurkmans 
momenteel aan ons dekenaat brengt. 
Vertegenwoordigers van alle parochies 
uit ons dekenaat waren aanwezig en ver-
vulden een rol in de viering. Daarnaast 
was een belangrijke taak weggelegd voor 
onze koren, acolieten, misdienaars en 
kosters. Veel dank voor alle inzet!! Die 
dank gaat ook uit naar de siergroep en de 
poetsgroep, alsmede naar de dames en 
heren die “achter de schermen” zorgden 

voor het versterken van de inwendige 
mens. De TV-mis is, als live-uitzending, 
een hele operatie voor zowel de KRO/
RKK-ploeg als voor alle parochievrijwilli-
gers. Een goede catering is daarbij onmis-
baar. Dank ook aan Peer van der Linden 
en Antwan Kuis voor hun bereidwillige 
medewerking!
Er volgen nog zeven TV-uitzendingen 
vanuit de St. Martinuskerk. We zijn dank-
baar dat wij steeds op de hulp en inzet 
van velen kunnen rekenen om al de kij-
kers in het land een mooie eucharistievie-
ring te bezorgen.

Pastoor Vincent Blom

Bisschop Hurkmans te gast in de 
H. Odaparochie
Dinsdag 4 februari in Breugel
16.00 uur Ontmoeting met Mgr. 
Hurkmans in Den Bauw, 
Genovevastraat in Breugel.
17.00 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de Sint Genovevakerk in 
Breugel.
Woensdag 5 februari in Eerschot 
(Sint-Oedenrode)
19.00 uur Eucharistieviering met Mgr. 
Hurkmans in de kerk van de Goede 
Herder in Sint-Oedenrode. 
20.00 uur Ontmoeting met Mgr. 
Hurkmans in de parochiezaal van de 
Goede Herder.

Tijdens deze ontmoetingen zal de bis-
schop enkele woorden spreken en is er 
vooral gelegenheid tot het stellen van 
vragen. De ontmoeting wordt afgeslo-
ten met een gezellig samenzijn, waar-
bij de bisschop ook aanwezig is.
Het is niet mogelijk in elke kern een 
ontmoeting te organiseren. U bent 
daarom allen uitgenodigd bij deze bij-
eenkomsten, ongeacht of u in de be-
treffende kern woont of kerk bezoekt.

De hoofdlijnen van het programma 
leest u op website van de parochie.

Geniet van hartverwarmende 
Hongaarse muziek
Als we aan Hongarije denken krijgen 
we beelden van, voor de ouderen on-
der ons, de opstand in 1956 en de oud 
voetballer Ferenc Puskás, maar ook het 
mooie Budapest, het Balatonmeer en 
heerlijke goulash soep. 

Als we aan Hongaarse muziek denken 
gaan onze gedachten in de regel uit 
naar de zigeunermuziek; weemoedig 
soms, opzwepend maar altijd vol klank, 
kleur en beweging. Die expressie hangt 
nauw samen met de geschiedenis van 
Hongarije die gekenmerkt wordt door 
langere periodes van vijandelijke over-
heersing.
Béla Bartók en Zoltán Kodály zijn de 
twee grote pioniers die ervoor zorgden 
dat er een grote en duurzame opleving 
ontstond in de Hongaarse klassieke 
muziekwereld. De talrijke volksliederen 
vormen de basis voor de diverse (koor)
composities die we heden ten dage 
kennen. De Hongaren vormen van huis 
uit een zeer gelovig volk dat middels de 
muziek ook nog vele religieuze tradities 
in ere houdt.
Projectkoor Paul Giels verzorgt een 
smakelijke ‘Goulash Musica’.
De muzikaal gedreven Paul Gieles uit 
Eindhoven roept regelmatig muzikan-
ten in de breedste zin van het woord 
op om samen een project uit te voeren. 
En daar hangt altijd een thema aan; in 
het verleden brachten zij al onder meer 
kerstliederen uit alle windstreken ten 
gehore, maar ook Hebreeuwse en IJs-
landse muziek stonden al op het pro-

gramma. Diverser kun je het niet ma-
ken.
Muzikanten schrijven zich in en gaan 
vervolgens een aantal maanden vol 
inzet aan de slag om uiteindelijk te ko-
men tot een tweetal exclusieve uitvoe-
ringen.
De kerk in Nijnsel doet het gezelschap 
al jaren aan; zij vindt daar een prima 
akoestiek en de niet te grote kerk leent 
zich uitstekend voor dit soort uitvoerin-
gen.
Op zondag 9 februari is het dan weer 
zover; om 15.00 uur begint de uitvoe-
ring van het Projectkoor Paul Gieles in 
de Antoniuskerk in Nijnsel aan de Lies-
houtseweg. Er worden meerdere wer-
ken uitgevoerd en als je toch in Honga-
rije bent, dan is een muzikaal uitstapje 
naar Roemenië en Slowakije slechts een 
kleine stap. Instrumentale medewerking 
wordt verleend door Marie-Thérèse van 
Krieken (piano), Cora van den Berg (vi-
ool) en Evert van Noort (fagot).
Op vrijdag 7 februari is het projectkoor 
te horen in de Studentenkapel aan de 
Kanaalstraat in Eindhoven (20.15 uur).
U kunt kaarten reserveren via 
www.projectkoorpg.nl of mail naar 
webmaster@projectkoorpg.nl. De en-
tree is negen euro en u hoeft pas te 
betalen bij binnenkomst van de kerk. 
Laat u verrassen met originele warme 
Hongaarse klanken en u meevoeren 
naar en over de eindeloze Hongaarse 
poesta; ervaar de kracht van het Hon-
gaarse volk en de vrijheid die het in 
1989 eindelijk heeft gevonden.

Kunnen volwassenen gedoopt worden?
Deze vraag horen we in deze tijd vaker.
In januari 2012 zijn er vier centra voor het 
catechumenaat in ons bisdom gestart, 
waardoor de doopkandidaten in groeps-
verband worden voorbereid. In onze re-
gio sluiten wij aan bij Eindhoven. Ook in 
onze parochie was er een volwassene die 
aan deze nieuwe opzet heeft deelgeno-
men. Omdat het de eerste keer was dat 
vanuit deze opzet volwassenen een jaar 
lang op hun doop zijn voorbereid, heb-
ben we ervaringen opgedaan, en zijn er 
door begeleiders vanuit de centra en het 
bisdom wijzigingen aangebracht. Belang-
rijk is dat ook voor dit jaar de kandidaten 
zich kunnen aanmelden.
Voor onze parochie kunt u zich het beste 
aanmelden via ons parochiecentrum, 

Mgr. Bekkersplein 1 Telefonisch te berei-
ken van ma. t/m vrij. 0413-477741, van 
10 u tot 12 u. De termijn tot opgave met 
de wens om gedoopt te willen worden 
eindigt: 15/16 februari.
Op het parochiecentrum krijgt u een 
‘aanvrage tot opname in het catechu-
menaat in het bisdom Den Bosch’, aan-
gereikt. Dat kunt u invullen en het kan 
opgestuurd worden aan Drs. Ellen Klein-
penning, Catechumenaat/ Opname RK-
Kerk, Parade 11, 5211 KL DEN BOSCH. 
Uiteraard houden we met u contact van-
uit ons team in Sint-Oedenrode.  

Pastoraal team 
van de H. Odaparochie  

Van de pastores

Leven met risico
Geschiedenis is geschiedenis van men-
sen die verlangen. Verlangen naar glorie, 
macht en roem. Verlangen naar bewon-
dering en bekendheid… wie wil tegen-
woordig geen IDOL zijn.

Christenen geloven dat God zich heeft 
verbonden met onze geschiedenis, dat 
Hij ons leven op zich heeft genomen.  
Maar anders dan we zouden denken 
gaat het hem niet om de glorie of de 
macht, niet om zijn tien minuten  van 
bekendheid.  Christus zal geen koning 
worden op een troon of een idool in de 
schijnwerpers van media op zoek naar 
een nieuwe held voor een dag.
Christus laat zien dat werkelijk leven pas 
mogelijk is wanneer we bereid zijn alles 
op het spel te zetten en het grootste ri-

sico durven nemen dat bestaat; het risico 
van de liefde. Dat is weer net niet wat 
we willen horen. Wij proberen juist alle 
risico’s uit te sluiten. Van pensioenen tot 
brandverzekering, van airbags tot apk’s 
en van reisverzekering tot de medische 
check-ups. 
Zo gewoon is het geworden alles te wil-
len uitsluiten en alles te willen verze-
keren dat we soms niet meer zien hoe 
eenvoudig de bedoeling is die God met 
ons heeft. Neem het risico en heb lief, 
zomaar, zonder terug te vragen, om niet, 
omdat je dan pas leven kan. Niet bang 
zijn om wat je te verliezen hebt maar 
Liefde in eenvoud en vreugde. Hij neemt 
het risico, durven wij te volgen?

Tim Bangert
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Bisschop Hurkmans op pelgrimage in Sint-Oedenrode

Mgr. Hurkmans ging afgelopen 
zondag voor in  de eucharistievie-
ring in de Heilige Martinuskerk. De 
viering stond in het teken van Maria 
Lichtmis. 

In februari gaat de bisschop naar ei-
gen zeggen op pelgrimage in het de-
kenaat Sint-Oedenrode  / Veghel. Hij 
startte zijn pelgrimage in onze Oda 

parochie.  Tot 7 februari bezoekt hij 
bedrijven, instellingen en ook paro-
chianen thuis. Ook kan je hem per-
soonlijk ontmoeten en vragen stel-
len. (zie programma in dit blad op de 
Parochiepagina of op de website van 
de parochie) Op 2 februari werd ook 
deze eucharistieviering vanuit de St. 
Martinuskerk uitgezonden door RKK 
/ KRO. De bisschop was hoofdcele-

brant tijdens de viering van het feest 
‘Maria Lichtmis’. Daarom werden er 
kaarsjes ontstoken tijdens de intocht 
van het bisschoppelijke gezelschap 
in de kerk. Het dekenaat verzorgde 
deze eucharistievering van het feest 
van de ‘ Opdracht van de Heer in de 
tempel’, samen met de zangkoren 
en de vrijwilligers van de parochie.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Kerkberichten
Parochie H. Rita Boskant

Donderdag 6 febr.: uitvaart voor 
Antoon Opheij.
Zaterdag 8 febr.: is er geen eucha-
ristieviering.
Maandag 10 febr.: van 10.30u tot 
11.30u 
spreekuur in de sacristie.

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 8 februari
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                    

Zondag 9 februari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Wil Peters, Maria Spoor-
mans-v Berendonk, Marjan Peters-
Hegeman, Jo Vermeulen.

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

De Goede Herder

Zaterdag 8 februari: 
Eucharistieviering  met parochieel 
koor.
Intenties: Martina van Berlo-Pepers; 
Antoon van Berlo en dochter Ans; 
Garard en Mien van Berkel  -van 
der Voort.

H. Martinus Olland

Zaterdag 8 februari 17.30u.  
Eucharistie met kerkkoor.
Intentie: overleden ouders De Haas 
- Van Oorschot. 

Martinuskerk

Zondag 9 februari  9.30u. Gezins-
viering met koor Aurora.
Intenties: Sjaak van der Kallen, 
Janus van Roosmalen, Albertha 
Verbakel-Gibbels,
Gerard van Overbeek, Mari van 
Roosmalen, Johanna Rooijakkers en 
zoon Eric, Thieu van 
den Berkmortel, Theo en Guusje 
Janus-Verdurmen, Overl. leden van 
de K.B.O. in de maand januari.

Maandag 9.00u. Eucharistie.

Dinsdag 9.00u. Eucharistie.

Woensdag 9.00u. Eucharistie.

Donderdag 9.00u. Eucharistie. 

Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 9 februari, 10.00 uur; 
Predikant Ds. Bas Stigter.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 9 Februari om 11.00u.  
Eucharistieviering met gemengd 
koor  
Intenties: 
Marian Smith- Nouwens, Tonny 
Franken, Jans v.d. Meerakker. Petra 
van Erp- van Hooff, Dina v.d. Laar- 
Vos, Lamberdina v.d. Vorstenbosch, 
An Schepens- v.d. Velden.               

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 8 februari
18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94.4 MHz)

Zondag 9 februari
11.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. 
De Bloaskaken
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Intenties: Mariet van Lieshout-
Verkuijlen, Piet van Helmond, Jef 
Bijvelds, Wil Mathijssen, Cas Guit-
jens, Broor van de Ven, Frans van 
Asperdt, Harrie Kuijpers, Harrie 
en Nelly Verkuijlen-Passier, Nanny 
Venselaar-Schroots, Onno van 
Buul, ouders Houwen-v.d. Sterren, 
Gerard Jansen, Wim Saris, Martijn 
en Rian Zandbergen-Bertens, Ankie 
van Beek, Francien van den Berg-
Heijmans, Nan van Diest-Lathijn-
houwers, Frieda v.d. Heijden-Ver-
bakel, Frans Pangalila, Martien en 
Mien Koks-van Eerd, Lous Petit-van 
Heijst, Piet en Jo van Rooij-Rovers.

Maandag 10 februari
19.30 uur: Woord- en communie-
viering

Woensdag 12 februari
19.30 uur: Woord- en communie-
viering

Odendael

Zondag 9 februari om 10.00 uur 
woord- en communieviering met 
Odendael koor Intentie: Nina v/d 
Boogaart - de Kort

Vrijdag 7 februari
Eerste vrijdag van de maand
Eucharistieviering met Odendael 
koor

Nieuwe multifunctionele ruimte Mariëndael klaar 
voor verhuur

De laatste klodder verf is afgelopen 
maandag uitgesmeerd. De eerste 
huurders hebben er meteen de dag 
erna in vergaderd. De nieuwe, grote 
en moderne ruimte in Mariëndael 
is een feit. “Fris om inspiratie op te 
doen of andere activiteiten te ont-
plooien”, aldus locatiemanager 

Jeroen van de Bogaart. 
“Nu kunnen we eindelijk 
ook aan de wensen van 
grote groepen voldoen.”

Het idee om een grotere 
kamer in Mariëndael te 
maken, speelde al lan-

ger. Toen de bibliotheek in eerste 
instantie naar het Cultureel Educa-
tief Centrum zou verhuizen, was dat 
de ideale gelegenheid om het idee 
in praktijk uit te voeren. Voor de 
kerstvakantie begonnen de sloop-
werkzaamheden om de ruimte op 
de tweede verdieping te creëren. Nu 
is alles klaar. De eerste reacties zijn 
lovend en vragen voor verhuur zijn 
al binnen.

presenteert:

Cafe‐zaal 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Als vervolg op de uitdaging om per fractie te reageren op prikkelende stellingen over mogelijke uitdagingen in de komende raadsperiode, heeft DeMooiRooiKrant de lijsttrekkers vragen ge-
steld. Een verschil met de stellingen is echter, dat de vragen niet vooraf ter inzage werden gegeven. Dat werd improviseren dus, met de kennis tussen de oren en het verkiezingsprogramma als 
spiekbriefje. Omdat Roois Burger Belang pas zeer recent heeft aangegeven mee te dingen in de verkiezingen, heeft de tijd ontbroken om hen te betrekken bij deze vragenronde.

Vragen(v)uurtje voor fractievoorzitters

Coby van der Pas,  lijsttrekker 
CDA Rooi

De media schetsen afbrokkelend ani-
mo voor het raadslidmaatschap, met 
daarmee gepaard gaande te verwach-
ten kwaliteitsvermindering. Hoe kijkt 
jullie fractie daar tegenaan?
“Oei, daar weet ik zo ons fractiestand-
punt niet van. Namens mezelf: ik kan 
het me voorstellen. Het raadslidmaat-
schap is complex én arbeidsintensief. 
Het is belangrijk om contact met de 
mensen in het dorp te hebben en daar 

gaat ook veel tijd in zitten. Toen CDA 
Rooi mij vroeg was dan ook de eer-
ste vraag aan mijzelf: past dit in mijn 
leven?” 

Er komen vier belangrijke jaren aan 
en stoppen enkele betrokken en er-
varen raadsleden. Waarom zouden 
de kiezers dit over willen laten aan 
relatief onervaren raadsleden?
“In onze kieslijst zit een mooie mix 
van nieuw en ervaring. Zestien men-
sen, allemaal Rooienaren, met wortels 
in het hele gebied, én uit diverse be-
roepsgroepen. Er vertrekken dan wel 
‘zware’ raadsleden maar vooral niet-
ervaren fractieleden kijken vaak met 
een frisse blik naar zaken. Die mix is 
waardevol. 
Gelukkig hebben wij het voordeel dat 
we op landelijk niveau verankerd zijn. 
We hebben een informatielijn en een 
lijn met cursussen, debattraining bij-
voorbeeld. Dat geeft een meerwaarde 
ten opzichte van lokale partijen. Maar 
we zijn hartstikke lokaal hoor!”

Speelt de gemeentelijke schaalver-
groting daar een rol in? 
“Bij de herindeling is die verankering 
een voordeel, we weten bij het CDA 

snel wat er speelt in onze fusiege-
meenten.”

Als jullie fractie door de verkiezings-
uitslag en de daarop volgende for-
matie in de oppositie raakt/ blijft, in 
hoeverre zouden jullie je dan anders 
opstellen t.o.v. een plaats in de co-
alitie?
“Wij gaan sowieso uit van een goede 
verkiezingsuitslag. Maar mochten we 
in de oppositie komen, ja, dan heb je 
toch een iets andere rol. Maar we blij-
ven ons op een constructief kritische 
manier sterk maken voor wat we onze 
kiezers hebben beloofd.”  

"WE WILLEN EEN 
JONGERENPARAGRAAF 
TOEVOEGEN ALS VAST 
ONDERDEEL VAN ELK 
GEMEENTEDOSSIER."

Graag de eerste drie speerpunten van 
jullie fractie.
“We hebben er veel meer! Wat zijn 
jullie streng! Vooruit dan maar. 

Bovenaan staat bij CDA Rooi be-
trokkenheid bij elkaar en met elkaar 
binnen de samenleving. Het wordt, 
gezien de veranderingen in de zorg, 
jeugdhulp en werk en inkomen, steeds 
belangrijker dat burgers, maatschap-
pelijke organisaties en de gemeente 
elkaar kunnen vinden. We willen dat 
Rooi een aantrekkelijke woon- en 
werkgemeente blijft, met name voor 
jongeren, en willen dan ook een jon-
gerenparagraaf toevoegen als vast 
onderdeel van elk gemeentedossier. 
De gemeente zou ook een meer pro-
actieve rol moeten spelen bij de ont-
wikkeling van onze gemeente in high-
tech en agrifood”

Hoe willen jullie het centrum aanpak-
ken? De leegstand loopt op. 
“Wij streven naar versterking van de 
centrumvoorzieningen. We hebben al 
een goede range in bijvoorbeeld dure 
en goedkope modezaken, dat valt mij 
als vrouw natuurlijk op haha. Maar 
het winkelapparaat en ook de ho-
reca kunnen verder versterkt worden 
met centrumvoorzieningen, zoals een 
huisartsenpost (HOV).”

Zien jullie de recreatieve stempel die 

Rooi in de nieuwe gemeente gaat 
krijgen als extra drijfveer om meer te 
investeren in die sector zodat straks 
mensen naar Rooi komen omdat het 
daar te doen is?
“We hebben al een prachtig be-
schermd dorpsgezicht met gezellige 
terrasjes, en zitten vlak bij een prach-
tig natuurgebied. Je zou nog diverse 
combinaties kunnen maken tussen 
sectoren. Een goed voorbeeld hiervan 
is de samenwerking van de boomte-
lers en het Roois landschap met een 
link naar de Paulusgasthuisjes.”

En nu nog een onderwerp voor vrije 
spreektijd.
“CDA Rooi staat voor volwaardige 
sportvoorzieningen, daar is ook de 
aanleg van kunstgrasvelden voor 
voetbal onder begrepen, want som-
mige velden lijken soms meer op een 
modderbad’.”

Tilly van den Tillaar, beoogd 
fractievoorzitter BVT/DGS Rooi, 
is vergezeld door een groep ‘mind-
guards’ van de fractie. Dat was niet 
de bedoeling, maar met de belofte 
dat ze hun mond houden kon de re-
dactie wel leven. Ze hielden zich aan 
de afspraak.

De media schetsen afbrokkelend 
animo voor het raadslidmaatschap, 
met daarmee gepaard gaande te 
verwachten kwaliteitsvermindering. 
Hoe kijkt jullie fractie daar tegenaan?

“Of ze daarvoor niet capabel zijn, 
dat denk ik niet. De tijdsinvestering 
is het grote probleem. Jongere men-
sen zijn tegenwoordig veel tijd bezig 
met sociale media, elkaar opzoeken, 
reizen, studeren. Je merkt het ook bij 
bestuursleden van verenigingen. Ik 
heb zelf ook wel eens verstek moeten 
laten gaan omdat het mijn werk het 
niet toeliet.”  

Er komen vier belangrijke jaren aan 
en stoppen enkele betrokken en er-
varen raadsleden. Waarom zouden 
de kiezers dit over willen laten aan 
relatief onervaren raadsleden?
“Vanwege hun nieuwe, frisse kijk op 
zaken. Overigens zitten de meesten 
van ons al acht jaar in de gemeente-
raad.”

Speelt de gemeentelijke schaalver-
groting daar een rol in? 
“Dat werkt ook door in de fusiege-
meentes.”

Als jullie fractie door de verkiezings-
uitslag en de daarop volgende for-
matie in de oppositie raakt/ blijft, in 
hoeverre zouden jullie je dan anders 
opstellen t.o.v. een plaats in de co-

alitie?
“Wij beoordelen een zaak altijd op 
zijn merites. Kwaliteit telt, en argu-
menten, maar emoties niet.”

“DE VERKOOP VAN 
HET MARTINUSHUIS IS 
EEN VOORBEELD VAN 
HOE HET NIÉT MOET. 

DAT IS ÉCHT EEN 
GEMISTE KANS.”

Graag de eerste drie speerpunten van 
jullie fractie.
“Burgerparticipatie staat bij ons op 
nummer één. Dat kun je vertalen 
naar gemeentelijke participatie. Niet 
vanuit de ivoren toren. Dat moet veel 
beter kunnen. Dat hangt wél sterk 
van het onderwerp af. Als het over 
een bepaalde wijk gaat bijvoorbeeld, 
niet over de vaststelling van tarie-
ven. Ik heb het volste vertrouwen 
in de weldenkendheid van mensen. 
Je moet daarvoor als gemeente wel 
transparant zijn. De verkoop van het 
Martinushuis is een voorbeeld van 

hoe het niét moet. Dat is écht een ge-
miste kans, en dat is niet meer terug 
te draaien.
Als tweede ‘Groen, gemoedelijk en 
gastvrij’. Het unieke van Rooi in stand 
houden. Zuinig zijn op de Markt, 
die heb je zo verknald. Dus geen vijf 
bouwlagen in het centrum.
Als derde punt het ondernemerschap 
meer bevorderen. In de creatieve sec-
tor, maar ook in zijn algemeenheid: 
hoe kunnen we zzp-ers ondersteunen 
bijvoorbeeld ”

Hoe willen jullie het centrum aan-
pakken? De leegstand loopt op. 
“We hebben begrepen dat de huur-
prijzen in het centrum heel hoog zijn, 
maar daar hebben wij als partij geen 
invloed op. Oké, in de randvoorwaar-
delijke sfeer kunnen we misschien wat 
doen. Laat het centrummanagement 
daarover meedenken en meepraten. 
Neem de parkeerproblematiek, als er 
op zaterdag  een bruiloft of begrafe-
nis is kun je in het centrum je auto 
niet kwijt.” 

Zien jullie de recreatieve stempel die 
Rooi in de nieuwe gemeente gaat 
krijgen als extra drijfveer om meer te 

investeren in die sector zodat straks 
mensen naar Rooi komen omdat het 
daar te doen is?
“De aantrekkingskracht gaat ver, en 
dat kunnen we verder versterken. Ken 
je die tv-reclame nog van het ‘Twen-
tegevoel’? Waarom zou je zoiets ook 
niet voor het groene woud doen? Als 
we straks in de nieuwe gemeente te 
weinig vertegenwoordigd zouden zijn 
om dat stempel te vergroten, hebben 
de Rooienaren daar ook aan bijge-
dragen. Die kunnen dat immers door 
hun stemgedrag beïnvloeden.”

En nu nog een onderwerp voor vrije 
spreektijd 
“Wat mij persoonlijk heel erg aan het 
hart gaat, is dat de culturele vereni-
gingen en ook de sportverenigingen 
heel fors hebben moeten inleveren. 
Daar zijn heel veel Rooienaren be-
trokken bij. 

Janneke van Vugt, beoogd 
fractievoorzitter Hart voor Rooi.

De media schetsen afbrokkelend 
animo voor het raadslidmaatschap, 
met daarmee gepaard gaande te 
verwachten kwaliteitsvermindering. 
Hoe kijkt jullie fractie daar tegen-

aan?
“Toen wij dat lazen, deed dat de 
fractie wel een beetje pijn. Ik ben 
het ook niet zo eens met die kwa-
liteitsvermindering. Oh, je wilt het 
breed zien, je bedoelt ook kwaliteits-
vermindering omdat de mensen te 
weinig tijd hebben? Dat klopt wel ja, 
je moet tegenwoordig zovéél!”

Er komen vier belangrijke jaren aan 
en stoppen enkele betrokken en er-
varen raadsleden. Waarom zouden 
de kiezers dit over willen laten aan 
relatief onervaren raadsleden?
 “dat is aan de kiezer, maar wij heb-
ben ervaren raadsleden. Wij heb-
ben een perfecte leeftijdsopbouw 
in onze fractie. Ieder met zijn eigen 
specialiteit. Twintiger Rik sociale me-
dia bijvoorbeeld, dertiger ikke jonge 
gezinnen, veertiger Janine gezin met 
uitgaande kinderen en ga zo maar 
door. En wisselwerking is er in onze 
fractie zeker! De chemie klopt bij 

ons. Het voelt als een warm bad.” 

Speelt de gemeentelijke schaalver-
groting daar een rol in? 
“We hebben een lijn met Hart voor 
Veghel en de PvdA uit Schijndel. 
Die zit wel met een iets ander pro-
gramma als wij, maar heeft wel een 
lijn met de landelijke PvdA, D66 en 
Groen Links.” 

Als jullie fractie door de verkie-
zingsuitslag en de daarop volgende 
formatie in de oppositie raakt/ blijft, 
in hoeverre zouden jullie je dan an-
ders opstellen t.o.v. een plaats in de 
coalitie?
“Als we in de coalitie zouden ko-
men, willen wij dingen die voor ons 
essentieel zijn absoluut terugzien in 
het coalitieprogramma. In de oppo-
sitie mis je dat heel erg. We staan bij-
voorbeeld positief tegenover de visie 
op ombuigingen, maar als ze vlieg-
tuigoverlast en schaliegas blijven ba-

gatelliseren dan hebben ze aan ons 
een slechte. En kijk eens wat we nu 
al hebben bereikt in de coalitie. Als 
wij er niet waren geweest was het 
buitengebied gewoon roód!”   

"WIJ WILLEN BIJ DE 
SAMENVOEGING HET 

WONEN EN RECREËREN 
MEER HIER NAAR 
TOE TREKKEN.”

Graag de eerste drie speerpunten 
van jullie fractie.
“In zijn algemeenheid wil ik opmer-
ken dat de rangorde  tussen men-
sen en milieu voor ons essentieel is. 
Moet je mensen altijd boven milieu 
stellen?
Als eerst speerpunt noem ik dan: op-
komen voor de sociaal zwakkeren, 
door welke oorzaak dan ook. Wij 

vinden het belangrijk dat de voor-
zieningen voor hun dicht bij huis 
blijven. 
Ten tweede milieu en duurzaamheid. 
Boeren moeten hun vak kunnen blij-
ven uitoefenen. Ik wil mijn zoontje 
straks laten zien wat een koe is. 
Vliegtuiglawaai gaat door tot 12 uur 
’s nachts en begint om 7 uur alweer, 
dat Nijnsel dat zomaar laat gebeuren 
snap ik niet. En die fijnstof ademen 
wij allemaal in, waardoor meer risico 
op ziekten.
» Lees verder op pag. 25
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Jongens van De Vriendschap 
in huwelijksbootje

Op vrijdag 14 februari – Valentijnsdag - zullen 
de twee eigenaren van Grand Café, Restaurant, 
Dansschool & Partycentrum De Vriendschap, 
Paul en Dennis, elkaar officieel het jawoord ge-
ven. Op zaterdag 15 februari zal er een open 
receptie gegeven worden vanaf 21.00 uur waar 
iedereen welkom is om de twee heren van De 
Vriendschap te feliciteren en samen te proos-
ten op dit huwelijk. Uiteraard zal deze receptie 
plaats vinden in hun thuishonk te Boskant.

Paul weet te vertellen dat het huwelijk twee jaar 
geleden uitgesteld is. “De planning was eigenlijk 
dat we in april 2012 al zouden gaan trouwen. 
We zaten toen bijna een jaar in De Vriendschap. 
Het was op dat moment te druk en te hectisch 
om dit goed voor te kunnen bereiden. We waren 
nog volop in de opbouw van onze zaak dat het 
gewoonweg niet te combineren viel. Vandaar 
dat we toen hebben besloten om dit in een later 
stadium alsnog te gaan doen. We zijn inmid-
dels twee jaar verder en zitten bijna drie jaar in 

onze zaak. Druk is het 
gelukkig nog steeds! 
Maar we vonden het 
nu toch hoog tijd om 
alsnog deze grote stap 
te gaan zetten!” 

De afgelopen ja-
ren hebben Paul en 
Dennis ontzettend 
veel mensen leren 
kennen in en tijdens 
hun ‘Vriendschap’. 
Het besluit om hun 
bruiloft te verdelen 
over twee dagen was 
dan ook een logische 
stap. Dennis vertelt: 
“Vrijdag de 14de 
zal het officiële ge-
deelte plaatsvinden. 
De plechtigheid zal 
gehouden worden 

in de tuinzaal die omgebouwd zal worden tot 
trouwzaal, het avondfeest in onze danszaal. 
Een receptie op dezelfde dag is vanwege het 
aantal personen gewoonweg niet te doen. Al-
leen onze dansschool telt al zo’n 300 leerlin-
gen. Als je dan nog bekijkt welke verenigingen 
hier wekelijks over de vloer komen, dan kom 
je gauw tot de conclusie dat alles op één dag 
gewoonweg niet haalbaar is!’ 

Omdat De Vriendschap volledig voor deze 
bruiloft een metamorfose ondergaat en om zich 
rustig voor te kunnen bereiden op deze dagen, 
zal De Vriendschap van maandag 10 t/m zater-
dag 15 februari gesloten zijn voor publiek. Ui-
teraard is iedereen van harte welkom tijdens de 
receptie op zaterdag 15 februari vanaf 21.00 
uur om het glas te heffen op dit bijzondere hu-
welijk. Vanaf zondag 16 februari zijn  gasten 
weer van harte welkom om in ongedwongen 
sfeer een drankje te doen of een heerlijk hapje 
te komen eten.

in huwelijksbootje
onze zaak. Druk is het 
gelukkig nog steeds! 

 Als derde speerpunt: jongeren. Wij 
willen dat ze genoeg alternatieven 
hebben, al moet de politiek zich niet 
overal mee bemoeien, zoals de Nix-
press. Sport koesteren, accommoda-
ties in het groene longmodel. En dan 
wil ik toch graag De Werf als voor-
beeld stellen. In het verleden zijn er 
wel eens softdrugs gebruikt ja. Maar 

het is echt meer dan een pand met 
een barretje erin. Het was bijvoor-
beeld een van de weinige die het 
rookverbod meteen hebben inge-
voerd. En ik weet niet of het nog zo 
is, maar destijds werd het alcoholge-
bruik minder aantrekkelijk gemaakt 
door de frisdrank tegen kostprijs aan 
te bieden, frisdrank één euro, pilsje 

twee vijftig.”    

Hoe willen jullie het centrum aan-
pakken? De leegstand loopt op. 
“Het centrum compact houden. 
Meer van elkaars krachten gebruik 
maken, dan krijg je synergie” 

Zien jullie de recreatieve stempel 

die Rooi in de nieuwe gemeente 
gaat krijgen als extra drijfveer om 
meer te investeren in die sector zo-
dat straks mensen naar Rooi komen 
omdat het daar te doen is?
“Wij willen bij de samenvoeging het 
wonen en recreëren meer hier naar 
toe trekken, en nieuwe bedrijven 
naar Veghel. Al moet je daar niet te 

rigide in zijn, anders krijg je situaties 
als bij het plaatsje Doel in België. Dat 
arbeidersstadje moest en zou uitslui-
tend voor havenarbeiders zijn. Dat 
werk ging naar Antwerpen en nu is 
het een spookstadje. Wat toeristen 
aantrekt, dat dan weer wel haha.”

Piet Klaasen, beoogd 
fractievoorzitter VVD Rooi.

De media schetsen afbrokkelend 
animo voor het raadslidmaatschap, 
met daarmee gepaard gaande te 
verwachten kwaliteitsvermindering. 
Hoe kijkt jullie fractie daar tegen-
aan?
“De mensen hebben het tegen-
woordig zo druk, man en vrouw 
werken vaak, er wordt veel aan sport 
gedaan, noem maar op. Raadslid 
zijn vraagt heel veel tijd, daar ben 
ik zelf  achter gekomen toen ik 4 
jaar geleden commissie –fractie lid 
werd. Sommigen vinden ook dat het 

raadswerk slecht betaalt. Ge moet 
het dus écht graag doen, ideologie 
uitdragen en een bijdrage willen le-
veren aan de gemeenschap.” 

Er komen vier belangrijke jaren aan 
en stoppen enkele betrokken en er-
varen raadsleden. Waarom zouden 
de kiezers dit over willen laten aan 
relatief onervaren raadsleden?
“Als lokale liberalen hebben we twee 
zeer ervaren kandidaten, Wilma Wa-
genaars en Michiel van Seventer die 
beiden al acht jaar zitting hebben in 
de raad, wederom op een verkiesba-
re plaats. Ook hebben we een grote 
groep betrokken Rooienaren. Bij ons 
politiek café komen de laatste jaren 
zo’n 20, 25 trouwe VVD leden, die 
actief met ons meedenken en mee-
praten. Daar hebben ook minder er-
varen fractieleden steun aan.”  

Speelt de gemeentelijke schaalver-
groting daar een rol in? 
“In Rooi zeker. Hier lééft de fusie, 
veel meer dan bij onze fusiepartners 
heb ik het idee. Een gemeente van 
onze omvang kan de transitie van 
het rijk naar de gemeentes gewoon 
niet meer behappen. Een fusie kan 
goed zijn voor de invulling van een 
beter ambtelijk apparaat. Dat zien 
wij niet als een bezuiniging want aan 

het niveau van de ambtenaren wor-
den steeds hogere eisen gesteld. Dus 
minder, maar tegelijk beter, dus beter 
betaald. De eigen identiteit van elke 
gemeente moet zeker in stand blij-
ven, de afstand burger – gemeente 
– politiek is ook een aandachtspunt. 
Niet meer bestuurslagen, liever min-
der. En alléén ga je sneller, maar sa-
men kom je verder.”

"HIER LÉÉFT DE FUSIE, 
VEEL MEER DAN BIJ ONZE 

FUSIEPARTNERS HEB IK 
HET IDEE"

Als jullie fractie door de verkie-
zingsuitslag en de daarop volgende 
formatie in de oppositie raakt/ blijft, 
in hoeverre zouden jullie je dan an-
ders opstellen t.o.v. een plaats in de 
coalitie?
“We blijven evenwichtigheid zoe-
ken, niet kijken naar links, rechts of 
midden, maar naar verbondenheid. 
Wij zijn een consequente en consis-
tente partij en waaien niet met alle 
winden mee. Wij zien een stip aan 
de horizon en werken daar naartoe. 
Niet door zomaar iets te roepen. 
Geen oppositie voeren om het op-
positie voeren.”

Graag de eerste drie speerpunten 
van jullie fractie.
“Gelijkwaardigheid en evenredig-
heid van de fusiegemeentes vinden 
wij erg belangrijk, met behoud van 
het eigen karakter. Een nieuwe be-
drijfsvestiging bijvoorbeeld in Veghel 
als het zware industrie betreft, Rooi 
zou eerder in aanmerking komen bij 
hoogwaardige technologie.
Een strak economisch beleid staat bij 
ons ook hoog op de lijst. Wij zijn te-
gen lastenverhoging. Waar het geld 
dan vandaan moet komen? Nog 
harder proberen de inkomsten te 
verhogen en de uitgaven te beper-
ken en nog alerter zijn op, en meer 
doen met subsidiemogelijkheden.
Als wij een wethouder zouden mo-
gen leveren, zouden wij die graag op 
de portefeuille Ruimtelijke Ordening 
willen zien.” (red: een naam konden 
wij hem niet ontfutselen)  

Hoe willen jullie het centrum aan-
pakken? De leegstand loopt op. 
“Daar moeten we toch royaal op 
inzetten. Het Centrummanagement 
blijft een belangrijk instrument voor 
een bruisend hart in een beperkt 
winkelcentrum gebied. De ontwik-
keling van webshops kunnen we 
niet tegenhouden, maar winkels 

kunnen bijvoorbeeld wél meer fun-
geren als paswinkel voor hun eigen 
webshops. De huurprijzen van win-
kelpanden in Rooi  zouden moeten 
worden aangepast voordat het te 
laat is.   

Zien jullie de recreatieve stempel 
die Rooi in de nieuwe gemeente 
gaat krijgen als extra drijfveer om 
meer te investeren in die sector zo-
dat straks mensen naar Rooi komen 
omdat het daar te doen is?
“De Dommel is een prachtig gege-
ven, die heeft iets idyllisch, dat biedt 
mogelijkheden. We hebben ook be-
hoorlijk veel agrarisch gebied, daar 
moeten agrarische ondernemers 
meer mogelijkheden krijgen, om  in 
samenhang met elkaar, ook iets met 
recreatie te doen. Het centrum profi-
teert daar indirect ook weer van.

foto: robertgovers.nl

Den Haag kan wel wat zachte G  
gebruiken

KiesKlaas.nl  #16 KiesCora.nl   #13

12 maart: verkiezingsdebat TV Meierij en DeMooiRooiKrant. Heeft u een vraag aan één van de lijsttrekkers?
Stuur deze naar redactie@demooirooikrant.nl 

en wellicht wordt uw vraag gesteld tijdens het debat!
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Kijk voor meer informatie op
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Kieslijsten ingeleverd bij 
burgemeester

De verschillende Rooise politieke 
partijen hebben maandagmiddag 
voor de gestelde deadline van 17.00 
uur de kieslijsten ingeleverd bij bur-
gervader Peter Maas. Dat gold ook 
voor Roois Burger Belang. De partij 
maakte afgelopen vrijdag wereld-
kundig dat het ook mee gaat doen 

aan de gemeenteraadsverkiezingen 
van woensdag 19 maart aanstaan-
de. Bij deze verrassing bleef het. Er 
volgde geen zesde inschrijving. Het 
inleveren van de lijsten kan gezien 
worden als kick-off van de verschil-
lende campagnes die de partijen de 
komende weken gaan voeren.  

Jos Wijn van BVT-DGS overhandigde als eerste de kieslijst van zijn partij.

Hart voor duurzaamheid

De kranten stonden er de afgelo-
pen dagen vol mee. De intensieve 
veehouderij brengt behoorlijke 
gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Hart voor Rooi betoogt dit al vele 
jaren. Wij zijn ons al lang bewust 
van deze risico’s en hebben de 
achterliggende periodes dit ook 

continue tegen het licht gehouden 
bij onze collega-politici. In het bui-
tengebied mag uiteraard rekening 
worden gehouden met de bedrijfs-
voering van ondernemingen maar 
de balans met natuur, milieu, leef-
baarheid en gezondheid is hierbij 
van essentieel belang.

Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) gaat 
de aankomende 2 jaar een on-
derzoek houden in Oost-Brabant 
en Noord-Limburg naar de risico’s 
van de intensieve veehouderij op 
de kwaliteit van leven voor men-
sen. Of Sint-Oedenrode bij de te 
onderzoeken gemeenten behoort 
is op dit moment niet duidelijk, we 

hebben deze vraag uitgezet bij de 
verantwoordelijk wethouder. Van 
groot belang is dat de risico’s beter 
in kaart worden gebracht zodat we 
hierop kunnen anticiperen. Voor 
Brabant Milieu Federatie (BMF) 
gaat dit onderzoek niet ver genoeg. 
Voor hen duurt het te lang en is het 
te weinig omvattend om alle risico’s 
in kaart te brengen. 
Als het aan Hart voor Rooi ligt wor-
den alle risico’s in kaart gebracht 
en gedeeld met alle mensen.  Mis-
schien weinig concreet, maar met 
dit soort belangrijke onderwerpen 
moet je tot het uiterste willen gaan 
en zo breed mogelijk inzetten. 

Als lokale partij hebben we geen 

Ad van der heijden

Mijn naam is Ad van der Heijden. 
Een geboren en getogen Rooienaar. 
Voorheen werkzaam als beleidsme-
dewerker binnen de vakgebieden 
welzijn, onderwijs, zorg en sport op 
gemeente- en provinciaal niveau. Nu 
zelfstandig ondernemer als adviseur/

consultant voor lokale overheden en 
bedrijfsleven.
Mijn maatschappelijke betrokkenheid  
en ambitie ligt binnen de sport en het 
verenigingsleven.

Uit onderzoek blijkt dat vele ge-
meenten bezuinigen op sport en/of 
lastenverzwaringen toepassen. Mijn 
credo is echter niet alleen te bezui-
nigen maar vooral te investeren in de 
kwaliteit van de sportvoorzieningen 
en de verenigingsaccommodaties. 
Een doelmatiger en efficiënter mul-
tifunctioneel gebruik van de sport-
velden en sportparken. Aanleg van 
kunstgras voor diverse takken van 
sport biedt een hogere bezettings-
graad en betere bespeelbaarheid van 
de velden. Op deze manier kunnen 
sportverenigingen, het onderwijs en 
bedrijfsleven optimaal gebruik maken 
van deze voorzieningen. Samenwer-
king tussen de sport, het onderwijs 
en vele maatschappelijke instellingen 
geven een extra impuls aan de sport-

deelname en bevorderen zo een ac-
tieve en gezonde leefstijl. 

Sterke, vitale verenigingen met des-
kundig en voldoende kader, sport-
aanbod op maat, aantrekkelijke ac-
commodaties die voldoen aan de 
eisen en sportambities van de Rooise 
verenigingen en lokale samenwer-
king staan hierbij hoog voor mij op 
de agenda. Ik ben van mening dat 
sport, bewegen en sportieve vrije-
tijdsactiviteiten het middel zijn voor 
een kerngezonde samenleving.

Ik wil de uitdaging graag aangaan 
en actief participeren. 
Wilt u gehoord worden en meeden-
ken over de toekomst van Rooi? Kies 
dan lijst 1 – DGS-Bvt Rooi.

invloed op het RIVM of BMF, maar 
we hebben wel invloed op onze 
gemeente en wat we wel en niet 
willen in het buitengebied van ons 
geweldig mooie dorp. Als Hart voor 
Rooi zoeken we naar een gezond 
evenwicht tussen landbouw, vee-
teelt, kwaliteit van leven, milieu en 
natuur. Duurzaamheid staat hoog 
in het vaandel van onze partij. Al-
les wat te maken heeft met maat-
schappelijk verantwoord leven, mi-
lieu, ecologie en toekomstgericht 
denken, vinden wij bij duurzaam-
heid horen. 

Naast het feit dat we geld willen 
verdienen en van de welvaart wil-
len genieten is het ook onze taak 
om goed voor ons leefmilieu te zor-
gen. Immers, als we dit verzaken is 
de toekomst van de mensheid in 
het geding. Wij hebben nu een ver-
antwoordelijkheid voor de toekom-
stige generaties die zullen komen. 
Over 25 jaar en verdere jaren moet 
onze gemeente nog steeds leef-
baar, groen en aantrekkelijk zijn. 

Hart voor Rooi: 
Hart voor Duurzaamheid!
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Nog steeds kaarten te koop voor De Odyssee

Rooise Noortje Vogels danst 
opnieuw in grote show
De Rooise Noortje Vogels liep vo-
rig jaar nog stage bij Lonneke van 
Leth Producties, een grote naam 
in de danswereld. Ze kreeg toen 
de eer mee te mogen dansen in 
het Zwanenmeer “Siegfried en 
Odette”, een gemoderniseerde uit-
voering van het klassieke stuk. Nu 
staat ze opnieuw op het podium. 
Ditmaal niet meer als stagiair, maar 
als professioneel danseres. Ze doet 
mee met een dansuitvoering van 
de Griekse mythe over Odysseus: 
“De Odyssee.”

Het verhaal gaat over de reis van 
Odysseus, die na de Trojaanse oor-
log tien jaar ronddwaalt. De goden 
mogen hem niet graag en stellen 
hem daarom voortdurend op de 
proef. Hij legt een lange en span-
nende reis af, voordat hij terugkeert 
bij zijn geliefde Penelope. Het is 
een combinatie van dans, muziek 
en koorgezang. Dit is de eerste 
keer dat er een uitvoering van de 
beroemde mythe is gemaakt. Met 
een cast van honderd man gecom-
bineerd met livemuziek wordt het 
aan groot spektakel. “Ik doe aan 
vijf scenes mee”, zegt Noortje. “In 
één daarvan ben ik een priesteres. 
De moeilijkste scene vind ik die op 
het eiland van de Faiaken. Daarin 
dansen we een flitsende Afrikaanse 
Urbanstijl. Het is dus zeker geen 
klassieke uitvoering, want er komen 
ook verschillende moderne stijlen in 
voor.”

Noortje is al vanaf december hard 
aan het repeteren, maar regelt tus-
sendoor ook een hoop achter de 
schermen. “De voorstelling wordt 
gehouden in de Fokker Terminal in 

Den Haag. Dat is een oude vlieg-
tuighangar van wel tweeduizend 
vierkante meter groot. We moeten 
alles zelf inrichten, dus dat is nog 
een behoorlijke klus. Gelukkig heb-
ben we veel vrijwilligers die meehel-
pen. Voorlopig wordt het dus een 
hoop sjouwen.”

De groep speelt later ook nog in 
Amsterdam en doet nog een poging 
om op het podium in Eindhoven 
te belanden. De dansvoorstelling 
duurt zo’n anderhalf uur. De opvoe-
ringen zijn vanaf 13 februari tot en 
met 1 maart. De officiële première 
vindt echter op 15 februari plaats, 
want dan is het Holland Dance Fes-
tival in Den Haag. Kaartjes zijn al te 
bestellen. Ga voor meer informatie 
naar: www.deodyssee.nu

HUISHOUDBEURS

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

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

Welzijn de Meierij zoekt 
elektricien voor Klussendienst

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor 
de klussendienst opzoek naar vrij-
willigers die zich in willen zetten 
voor  het uitvoeren van kleine klus-
jes in en om het huis en tuinonder-
houd.

Gevraagd: Met enige spoed zijn wij 
op zoek naar een elektricien die zich 
als vrijwilliger wil aansluiten bij ons 
team. Met regelmaat krijgen wij 

klussen waarbij ervaring goed van 
pas komt. 

Tijdsbesteding: 1 á 2 dagdelen per 
week. Aangeboden: samen met an-
dere vrijwilligers wordt u wegwijs 
gemaakt en geïnstrueerd over de 
voorkomende werkzaamheden. 
Gezamenlijk worden de klussen be-
sproken en toegewezen. Uw reac-
ties graag naar steunpunt.vsp@wel-
zijndemeierij of u kunt bellen naar 
073-5441400 en vragen naar Gerry 
Jochems. Voor meer informatie om-
trent vrijwilligerswerk vacatures kunt 
u ook onze website 
www.welzijndemeierij.nl bezoeken.

Spaarzegels Emté voor Voedselbank
De Emté heeft afgelopen weken een 
mooie actie gehouden om te sparen 
voor voedselpakketten. De kans is 
groot dat u daar nog zegels van over 
heeft. De Voedselbank hoopt dat u 
deze voor zaterdag bij hen inlevert, 

zodat enkele pakketten geschonken 
kunnen worden aan gezinnen die het 
hard nodig hebben. Heeft u zegels 
over? Lever ze dan in bij mevrouw 
Sjan Swinkels, Oranje Nassaulaan 63. 
Zij dankt u namens de Voedselbank.

Vijfde partij 
doet mee aan 
verkiezingen
CDA, VVD, DGS-BVT en Hart voor 
Rooi krijgen tijdens de komende ge-
meenteraadsverkiezingen van 19 maart 
concurrentie van een vijfde partij. Het 
Roois Burger Belang (RBB) heeft zich 
op de valreep nog aangemeld. Afge-
lopen vrijdag maakte lijsttrekker Henri 
Raaijmakers dat wereldkundig.

Daarom was het Roois Burger Belang 
afgelopen maandagmiddag ook aan-
wezig bij het inleveren van de kieslijs-
ten. Tot vrijdag aanstaande heeft de 
partij de tijd om alle benodigde spullen 
aan te leveren. Die deadline gaat het 
zeker halen, verzekerde de lijsttrekker. 
Henri Raaijmakers, ICT’er van beroep, 
is de lijsttrekker van de partij. Hij maakt 
zijn debuut in de politiek. “Ik heb al-
tijd ambities gehad om in de politiek te 
gaan, maar ik had er nooit de tijd voor. 
Nu is dat wel het geval. Xander van 
Vessem haalde me over om lijsttrekker 
te worden. Hij is mijn mentor en zal als 
lijstduwer fungeren.”

Ad van Hastenberg en Marco Raaijma-
kers (neef van Henri) maken de partij 
compleet. In 2010 deed RBB ook mee 
aan de verkiezingen. “Net als toen 
staat leefbaarheid bij ons centraal”, 
verklaart Van Vessem.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

Jan Tinbergenstraat 4 Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

Bekijk de website van….
Masta aanhangwagens. Masta aanhangwagens is dé specialist op het gebied van verkoop, verhuur en 
onderhoud van aanhangwagens. De site laat duidelijk en snel zien wat het Rooise bedrijf te bieden heeft. 
Een aanhangwagen kopen? Kijk dan snel onder verkoop en ontdek de mogelijkheden. Huren? Dat kan ook. 
Zelfs onderdelen zijn te verkrijgen in de winkel. Surf naar www.masta.nl en ontdek wat Masta in huis heeft.

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.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.

6

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

Weer over het weer

Het weer is één van de meest be-
sproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug te 
kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist min-
der regen dan normaal? Was het te 
warm of veel te koud. Hadden we 
reden om te klagen of kregen we ge-
woon dat wat we verdienden?

Januari is statistisch de koudste 
maand van het  jaar, maar daar heb-
ben we de afgelopen maand weinig 
van gemerkt. Voor de één een ze-
gen, maar de meeste liefhebbers van 
schaatstochten op natuurijs hadden 
er behoorlijk de pee in.

Nauwelijks vorst
Het vroor in de afgelopen maand 
nauwelijks en er was de hele maand 
geen enkele dag met een maximum-
temperatuur die onder het vriespunt 
lag. De gemiddelde temperatuur be-
droeg 5,6°C en dat is bijna het dub-
bele van de 2,7°C die normaal is. De 
gemiddelde minimumtemperatuur 
was 2,7°C en dat is bijna drie gra-
den warmer dan gemiddeld. Ook de 
doorsnee maximumtemperatuur was 
drie graden te hoog, namelijk 8,4°C 
in plaats van 5,5°C. De maandextre-
men vielen in de ochtend van vrijdag 
31 januari en op maandag 6 januari. 
Afgelopen vrijdag vroor het 3,9°C. 
Dat is tot nu toe ook meteen de laag-
ste temperatuur van de hele winter. 
Maandag 6 januari wees de ther-

mometer de hoogste waarde van de 
maand aan: 14,3°C.

Weinig regen
Januari was een droge maand. Nor-
maal valt er 70 mm regen in de eerste 
maand van het jaar. Maar dit jaar kre-
gen we in januari maar 51 mm neer-
slag en daar zat, zoals de temperatuur 
al doet vermoeden, maar amper een 
vlokje (natte) sneeuw bij. De meeste 
regen viel in de nacht van zaterdag 
25 op zondag 26 januari. Toen stond 
er 7 mm in de regenmeter. Op twaalf 
dagen bleef het helemaal droog.

Veel zon
Als het weinig regent, valt te ver-
wachten dat de zon zich vaak laat 
zien. Die logica ging de afgelopen 
maand  helemaal op. In een gemid-
delde januari schijnt de zon in onze 
regio 60 uur. De afgelopen maand 
zagen we haar maar liefst 88 uur 
en 12 minuten. Dat zijn, gerekend 
naar de daglengte, meer dan drie 
volle dagen zon meer dan normaal. 
Het langst scheen de zon afgelopen 
vrijdag 31 januari, namelijk 7 uur en 
42 minuten, maar zondag 12 januari 
scheen de zon relatief het meest. Ge-
rekend naar de daglengte scheen zij 
toen met 7 uur precies 85,5% van 
de tijd. Afgelopen vrijdag was dat 
84,9%. Ondanks de vele zonuren, 
waren er toch nog zes dagen waarop 
we de zon helemaal niet te zien kre-
gen.

Al met al kan gezegd worden dat ja-
nuari net als de afgelopen maanden 
veel te warm was. Daarnaast hadden 
we veel zon en kon de paraplu geluk-
kig vaak thuis blijven.

1. Vreemde vogels
1.4 Oranje, groen en wit

Detective Rien Raavens levert het 
bewijs aan Lodewijk, haar op-
drachtgever, dat zijn vrouw Jenny 
vreemd gaat. Lodewijk is helemaal 
van slag en Rien geeft troost.

Die nacht droomt Rien over bruids-
jurken, auto’s en grafzerken. Als ze 
wakker wordt, komen de vragen. 
Waarom zou een pas verliefd stel 
een bruids- of galajurk uitzoeken? 
En een afspraak hebben bij een au-
toverhuurbedrijf? Rien piekert zich 
suf. Omdat ze het niet kan loslaten, 
weet ze dat haar onderzoek nog 
niet klaar is. In de agenda van Jenny 
staat voor vanavond een nieuwe 
afspraak met die zogenaamde  
Hanneke. Rien besluit om Jenny nog 
een keer te volgen. Ze neemt nog 
een ander besluit. Ze moet iets doen 
met haar verleden. Daarom brengt 
ze haar vader, Koos Raavens, een 
bezoek. Hij is sinds het overlijden 
van zijn vrouw alleen en woont in 
een verzorgingshuis. Rien ziet hem 
regelmatig maar ze praten nooit veel 
en zeker niet over de verdwijning 
van haar zus Ans. Haar vader sluit 
zich het liefst op met zijn boeken 
over vogels, vreemde vogels. Om 
zichzelf en haar vader een beetje op 
te beuren, koopt Rien viooltjes. Ze 
begroet haar vader: ‘Goeiemorgen 
Pa, ek wil met jou praat oor Ans. 
Kan jy my help?’ Twee uur later ver-

trekt ze met veel antwoorden. En 
met nog meer vragen.
’s Avonds volgt Rien de vrouw van 
Lodewijk die naar Boskant rijdt 
en binnengaat bij Grand Café De 
Vriendschap. De auto van Peter 
staat er al. Rien ziet ook twee man-
nen naar binnen gaan die allebei een 
koffertje dragen beplakt met grote 
carnavaleske stickers in de kleuren 
oranje, groen en wit. Ze sluipt naar 
het café en tuurt naar binnen. Het 
gezelschap zit aan een goedver-
lichte tafel met koffie en er wordt 
druk gepraat. Dan zet Peter twee 
tassen met daarop ‘Smitje’ op tafel. 
Jenny en Peter staan op, ze showen 
de kleding die uit de tassen komt en 
vervolgens lopen ze grinnikend arm 
in arm een rondje door het café. De 
mannen fluiten, joelen en lachen. 
Ineens voelt Rien een steek in haar 
maag. Dit is niet wat ze verwacht 
had te zien. Kan het waar zijn dat 
zij zich zo heeft vergist? Onmiddel-
lijk belt ze Lodewijk en overtuigt 
hem dat hij acuut naar Boskant 
moet komen. Als hij tegensputtert 
dat hij geen rijbewijs meer heeft re-
ageert ze met: ‘Niets mee te maken, 
u moet over vijf minuten hier zijn. 
Het is dringend.’ Even later vangt ze 
de gestreste Lodewijk op. ‘Lodewijk, 
ek is jammer, hier is sprake van een 
levensgroot misverstand.’ Opeens 
verandert Lodewijk van een versla-

gen echtgenoot in een actieve jager. 
‘Ik ga meteen naar binnen om alles 
uit te praten.’ Rien denkt nog een 
bijdrage te kunnen leveren en haalt 
uit haar achterbak een tray gele vi-
ooltjes die eigenlijk voor haar eigen 
tuin bedoeld was. Met die in zijn 
handen ziet ze Lodewijk het café 
binnengaan. Het tafereel dat daarna 
volgt ontroert haar en hoe stoer ze 
ook is, ze moet een traantje wegpin-
ken. 
Thuisgekomen is Rien toe aan een 
borrel. Het is tijd om terug te kijken 
op haar eerste opdracht. Er is het no-
dige fout gegaan, maar daar heeft 
ze van geleerd. Ze zal zich niet nog 
een keer klakkeloos laten meeslepen 
door de emoties en vermoedens van 
de klant. Met een glimlach proost ze 
op de goede afloop. De volgende 
dag wordt er een groot boeket be-
zorgd, met een bedankkaartje van 
Johan en Jenny, en een uitnodiging 
voor de Boerenbruiloft. Dan gaat de 
telefoon. ‘Rien Raavens, ja, de de-
tective, daar spreekt u mee. Waar-
mee kan ik u van dienst zijn?’

Wordt vervolgd

Door S. Coops 
(met goedvinden van Rien Raavens)  
 

Volg ons op Twitter: @rooiseraaf
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Bedri jventerrein De Kampen                                Sint-Oedenrode

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

Jan Tinbergenstraat 4 Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

Bekijk de website van….
Masta aanhangwagens. Masta aanhangwagens is dé specialist op het gebied van verkoop, verhuur en 
onderhoud van aanhangwagens. De site laat duidelijk en snel zien wat het Rooise bedrijf te bieden heeft. 
Een aanhangwagen kopen? Kijk dan snel onder verkoop en ontdek de mogelijkheden. Huren? Dat kan ook. 
Zelfs onderdelen zijn te verkrijgen in de winkel. Surf naar www.masta.nl en ontdek wat Masta in huis heeft.

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.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.

6

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

Generatie Z adviseert bedrijven

Om continuïteit te realiseren dienen 
bedrijvenrekening te houden met de 
toekomst. Die toekomst voorspel-
len is lastig. Frans van Rooij runt 
samen met zijn zoon Pepijn het ad-
viesbureau Performance Consulting 
om veranderingen te begeleiden. Als 
visionair kijkt hij graag vooruit en 
heeft daarom een bijzonder project 
op touw gezet. Hiervoor heeft hij 
Generatie Z nodig, de toekomstige 
werknemers: kinderen uit groep acht.

Kortgeleden stond er een oproep in 
DeMooiRooiKrant en bezocht Frans 
de leerkrachten van groep 8 van de 
basisscholen om kinderen zo ver te 
krijgen mee te werken aan zijn bijzon-
dere visie. De bedoeling was om op 
woensdag 29 januari twaalf stoelen 
te vullen. Tot teleurstelling van Frans 
meldden zich maar twee achtste 
groepers aan. Toch is hij naar eigen 
zeggen blij met de ‘helden’ die als vi-
sionairs wilden participeren: Marjolijn 
Fliervoet en Willem Vervoort.  Allebei 

elf jaar oud en daardoor perfect pas-
send in het profiel. 

Frans en Pepijn stelden allerlei vragen 
aan deze jonge visionairs en luister-
den aandachtig naar de antwoorden 
en opmerkingen van hen. Diverse 
onderwerpen kwamen aan bod. Hier 
een kleine greep uit de vele adviezen 
die Marjolijn en Willem gaven. “Be-
drijven dienen milieuvriendelijker te 
zijn, Salarissen moeten niet absurd 
hoog zijn, Als je bij een bedrijf mag 
fitnessen mag je ook ongezond eten: 
na tien minuten fietsen ben je het 
vet weer kwijt, Iemand die zijn werk 
niet goed doet waarschuw je één 
keer, daarna ontsla je die persoon.” 
Bij spelregels in het onderwijs waren 
enkele mooie opmerkingen: “Dat 
wij onze mobiel moeten uitzetten is 
goed, maar dan moet de leraar dat 
ook doen. De leraar op TV: als het 
dan niet bevalt kan je hem uitzetten!”  
Uitspraken die zij als denkbeeldige 
bestuurders van de gemeente had-

den, waren o.a.: “Zorg voor meer af-
wisselend groen, meer aandacht voor 
mensen met beperkingen, geen grote 
wachtlijst voor Odendael.” De crisis 
wordt door Marjolein en Willem niet 
echt beleefd alhoewel zij wel vinden 
dat de media altijd negatief nieuws 
brengen. Op het eind van deze sessie 
vond Frans dat hij vele mooie advie-
zen had gehoord. 

Het is uiteindelijk de bedoeling om aan 
de bedrijven ook de adviezen die door 
elfjarigen zijn bedacht door te geven. 
Er is nog steeds plek voor meer jonge 
enthousiastelingen. Zit je in groep acht 
en heb je zin om mee te doen? Aan-
melden kan via het mailadres: 
frans@performanceconsulting.nl.

De kinderen gaan in 2014 drie tot 
vier keer met Frans en Pepijn aan ta-
fel. Afsluitend regelden Marjolijn en 
Willem voor hun adviesdiensten met 
passend lef ieder een sponsorcon-
tract. Dit wordt vervolgd.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Geluid

Geachte lezers,

Ik was op de hoogte dat het evenementenbeleid aangepast zou worden. 
Tot ik afgelopen week in verschillende media las dat het evenementenbe-
leid klaar zou zijn. De schrik sloeg me om mijn hart, toen er stond dat de 
geluidsnormen verhoogd gaan worden.

Een verhoging van 75 naar 85 d(B)a is echt onaanvaardbaar, komt daar 
de d(B)c normverhoging van +13v of 14 nog bij, dus 99 d(B)c. Nou men-
sen, hou je hart maar vast. Ik heb van vele gemeenten de evenementen 
beleidsregels nagelezen. Nergens ben ik zo een hoge waarde tegenge-
komen. Vele  gemeenten houden de waarde van 70 d(B)a, dan ook een 
grote groep van 75 d(B)a. Ik schat het totaal hiervan op 99%, een uitzon-
dering zit op 80 d(B)a, maar ik heb geen enkele gemeente gevonden die 
de waanzinnige norm van 85 d(B)a handhaaft. Vervolgens een verruiming 
van de evenemententijd voor zon- en feestdagen van 24.00 uur naar 
01.00 uur. Voor een werkdag van 23.00 uur naar 24.00 uur is ook niet 
acceptabel. Als dit door de gemeenteraad aangenomen gaat worden, zijn 
we echt verkeerd bezig.

Kees van Roosmalen
Pastoor Smitsstraat 5

Lezerspodium....
Door: Kees van Roosmalen
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Wanneer u dit leest zit uw scribent op 1240 kilometer afstand. De kans 
is groot dat ik gisterenochtend in Lorgues ben geweest, een fraai dorp/
stadje op twintig minuten rijden van ons huis. We zijn daar al vaak naar de 
markt geweest, mijn vrouw is een grote fan en ik gun haar dit pleziertje, 
niewaar? Nou ja, eerlijk gezegd geef ik m’n ogen ook flink de kost, want 
je weet nooit wat je daar bij toeval kunt aantreffen. Je hebt bij ons in de 
omgeving ’n paar hele grote weekmarkten; Le Muy bijvoorbeeld is nog veel 
groter dan Lorgues en bij Frejus schijnt ’t helemaal gigantisch te zijn. Vriend 
Rahouid, onze metselaar, (zijn zoon ontfutselde ik zijn ware voornaam: 
Ahmed) reed daar speciaal naar toe om o.a. plastic gymschoenen voor op 
de bouw te kopen, daar vervolgens drie maanden dezelfde sokken in te 
dragen en tenslotte mij, bij elke steen die ik op de steiger tilde, te vergasten 
op een zweem boterzuur van de hoogste concentratie. Kent u dat, overi-
gens, boterzuur? Stel, u hebt een héél vervelende buurman, zo’n etterbak 
die helemaal geen rekening met u houdt, die altijd voor geluidsoverlast en 
burengerucht zorgt, die zijn vrouw en kinderen slaat, die altijd zijn auto op 
de parkeerplaats voor uw huis zet, terwijl zijn drie kinderen ook allemaal 
een auto hebben en de rest van de parkeerplaatsen in de straat bezetten, 
zo eentje die ook nog geen dankjewel zegt wanneer je een pakketje voor 
hem hebt aangenomen en dat ’s avonds netjes gaat afgeven. Nou, dan 
vraag je een bevriende apotheker of laborant om een flesje boterzuur en 
injectienaalden en dan spuit je ’s avonds, wanneer iedereen slaapt, een 
klein straaltje door de brievenbus in de hal bij die zak. Dat herhaal je om de 
twee weken, tot vier keer toe. Gegarandeerd dat de familie na 2 maanden 
verhuisd is, tot grote vreugde van u en de rest van de straat. Wij gebruikten 
het in ieder geval in ons jachtveld in Duitsland, om de wilde zwijnen uit de 
mais te houden. Zo roken dus ook Rahouid’s voeten onder mijn neus. Maar 
dit geheel terzijde.
De meeste markten beginnen, afhankelijk van de aanlooproute, met kle-
ding. Altijd de modetrend van het jaar daarvoor, maar goed, daar is de 
prijs dan ook naar. Hoewel ik vaak geneigd ben de Franse vrouw in het 
algemeen te verheerlijken, maak ik graag een uitzondering voor die van 
het platteland, zelfs al komt ze uit de Provence. Neen, de Franse dame die 
haar kleren op de markt koopt moet niet rekenen op aandacht in de glos-
sies, wellicht kijkt ze teveel naar “uitzending gemist” van een jaar geleden 
en baseert daarop haar modieus bewustzijn. ’n Hoog gehalte aan gedurfde 
leggings en brandbare nylon topjes siert de kramen bij het begin van het 
eindeloze lint van kraampjes. Langzaam gaat het aanbod over in de “ma-
roquinerie” –lederen riemen, tassen en portefeuilles- en daarna schoenen. 
Nu vergeet ik er ’n paar, want daarvoor hadden we de winkel-van-sinkel, 
met alles op huishoudgebied, van aardappelmesjes tot wasknijpers, en ook 
nog ’n stel horlogemaffiosi. Alles “van de vrachtwagen gevallen”, vermoed 
ik. Op dit punt aangekomen kun je beter ’n lekkere cappuccino of espresso 
gaan drinken op een terras, waar je niet kunt ontkomen aan een overmacht 
van Nederlanders, die daar een huis bezitten. Ik waarschuw onze gasten al-
tijd dat in deze dorpjes de kans groot is dat de mensen je kunnen verstaan. 
Na de koffie wurm je je nog even door de uitstallingen van matrassen etc. 
om vervolgens bij de afdeling groenten, fruit, brood, kruiden , traiteur, ka-
zen, vis en slagerij aan te komen. Daarover en volgende keer meer, ook 
over de aria’s zingende traiteur, want je raakt er gewoon niet uitgekeken.
Ooit, toen wij met vier aardige Nederlandse bouwvakkers aan de afwerking 
van ons huis bezig waren, wilde mijn vrouw aan het eind van de eerste 
week de was doen. Ze telde het aantal onderbroeken en kwam er zo’n zes 
tekort. “Wie van jullie trekt niet elke dag een schone onderbroek aan?” 
vroeg ze streng. Bleek dat H. vergeten had ze in te pakken en dat ie vijf 
dagen een sportbroekje had rondgelopen. Ze kocht er 8 voor hem op de 
markt van Le Muy. “Wel laten zien vanavond!” zei ze. Kwam ie met alleen 
dat slipje en z’n dikke buik de keuken in. Schwartzenegger met z’n vuile 
sportbroekje….

Aardappeltjes uit de oven van de markt
1 kg vastkokende aardappelen of Franse Ratte (groothandel)
3 sjalotte, 2 tenen knoflook, 15 takjes verse tijm, 3 takken verse rozemarijn
1 dl olijfolie (traditionale), peper, grof zeezout
Pers de knoflook, rits de blaadjes van de takjes tijm en rozemarijn. Hak tijm 
en rozemarijn ragfijn en meng ze met de knoflook door de olijfolie.  Snipper 
de sjalotten fijn. Verwarm de oven voor op 200˚C. Was de aardappelen in 
de schil en zet ze op met koud water met wat keukenzout. Wanneer het 
water kookt nog 10 minuten laten koken. Giet ze af en laat enigszins af-
koelen. Snijd ze nu in lengte in kwarten en schik ze op de schil in een ruime 
ovenschaal. Bestrijk de partjes met het oliemengsel en bestrooi met de sja-
lot, peper en grof zeezout. Plaats in de oven tot ze mooi lichtbruin kleuren.
Een vriendin doet hetzelfde met rauwe aardappelen, maar plaatst ze onder 
een lamsbout in de oven, zodat ze garen en bedruipt worden met het vet 
uit de bout. “Lamstranen” noemt ze dat, mooi hè?

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

Marché
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Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Een goede combinatie van Beweging en Ontspanning

Tai Chi voor senioren 50Plus
Nieuwe cursus start vanaf start 4 tot 
7 februari 2014. Door het grote en-
thousiasme van de huidige dames en 
heren, die al meededen, gaan we door 
met nieuwe lessen Tai Chi. 

We kennen Tai Chi van de Chinese 
mensen die mooie bewegingen ma-
ken, welke  rustig in elkaar overvloei-
en. In de lessen leer je stapsgewijs hoe 
je op een eenvoudig en leuke manier 
zowel geestelijk en lichamelijk kunt 
ontspannen, en tevens je ademhaling 
kunt verbeteren. Tai Chi is vanwege 
het zachte karakter een goede basis 
voor iedereen die iets aan de gezond-

heid wil doen of die op een ontspan-
nen manier sportief wil bewegen.  Er 
wordt op een leuke en nuchtere ma-
nier les gegeven en de oefenstof is 
makkelijk en toegankelijk voor ieder-
een.  De lessen worden geven door 
Kay Aras. Die naast Tai Chi in het da-
gelijkse leven als Motivatie Trainer & 
Coach voor bedrijven werkt. In de Tai 
Chi geeft hij al meer dan 17 jaar met 
veel plezier les. 
U kunt zich inschrijven voor de lessen, 
van een uur, naar keuze op één van 
de volgende dagen: Dinsdagochtend, 
Donderdagochtend of Vrijdagoch-
tend, steeds om 9.00 uur.  De locatie 

van de cursus is in Odendael ruimte 
Maas en Dieze op de begane grond.
De cursus wordt georganiseerd door 
de KBO ’s van Sint-Oedenrode en van 
de kerkdorpen in samenwerking met  
Tai Chi School - De Weg van de Cirkel. 
De lessen zijn voor alle senioren 50Plus 
toegankelijk, u hoeft geen lid te zijn 
van de KBO. Voor aanmelding, meer 
info over prijzen of voor een proef-
les kunt u zich melden aan de zaal of  
even bellen of mailen naar: Corrie van 
der Heyden, mail p.vanderheyden1@
chello.nl en tel 0413-473550 Marcel 
Janse, mail marcel.janse@kpnmail.nl 
en tel 0413-474985.

Meld u aan voor het 

ROOISE 
BURGERPANEL 

via www.tipmooirooi.nl

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meepraten, meedenken 
over Sint-Oedenrode 

Meld u aan via 
www.tipmooirooi.nl

UW MENING TELT!

The Butler als ontbijtfi lm in Theater De Blauwe Kei
Op zondag 23 februari vindt in 
Theater De Blauwe Kei in Veghel 
een ontbijtfilm plaats. Bezoekers 
starten om 10.15 uur met een ont-
bijtje, bestaande uit diverse luxe 
belegde broodjes, zoete lekkernijen, 
jus d’orange en koffie of thee. Om 
11.00 uur gaan alle gasten naar de 
Grote Theaterzaal voor de film The 
Butler, een waargebeurd drama 
over een Afro-Amerikaanse man die 
tussen 1952 en 1986 als bediende 
werkte in het Witte Huis.

Cecil Gaines (Forest Whitaker) is 
nog een jonge man wanneer hij be-
gint aan zijn nieuwe baan als butler 
in het Witte Huis. Een bijzondere 
baan waarbij hij uiteindelijk zeven 
Amerikaanse presidenten zal dienen. 
Tijdens zijn diensttijd maakt de Ame-
rikaanse maatschappij diverse grote 

veranderingen door, 
waaronder racisme 
en de Vietnamoorlog. 
Dramatische gebeur-
tenissen, die ook in-
vloed hebben op Ce-
cil en zijn familie. 

Naast Whitaker 
bestaat de ster-
rencast uit on-
der andere Oprah 
Winfrey, Jane Fonda 
en Robin Williams. 
De regie ligt in handen van Lee Da-
niels, die eerder verantwoordelijk 
was voor tweevoudig Oscarwinnaar 
Precious. 
Kaarten voor de ontbijtfilm kosten 
€ 16,50 (inclusief filmkaartje en 
ontbijt) en zijn te reserveren via 
www.blauwekei.nl, telefonisch via 

(0413) 34 25 55 of aan de theater-
kassa op werkdagen tussen 13.00 
en 17.00 uur. De film is ook exclusief 
ontbijt te reserveren voor € 8,- per 
kaartje (inclusief drankje). Kaarten 
voor de film inclusief ontbijt zijn te 
reserveren tot uiterlijk 20 februari 
11.00 uur. 

advertorial
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Mik: Bandcoachingsprogramma Pop&Co

Juvenile: vijf jonge muzikanten met hart voor muziek

“Waar mijn hart ligt? Bij muziek. Als 
anderen dat blij maakt, doet dat wel 
iets met je”, aldus  Anne Sleutjes. Zij 
en Frank van Schijndel zijn beiden 
lid van Juvenile, een jonge band die 
gevormd werd met behulp van het 
bandcoachingsprogrammaPop&Co 
van MIK. Frank  is toetsenist en gi-
tarist en Anne zangeres. Naast het 
tweetal bestaat de band uit nog 
drie leden: Wes Tempelers (gitaar), 
Yannic Branten (basgitaar) en Bram 
Schoenmakers (drums). 

Door: Ria Balk

Alle vijf houden ze erg van muziek 
en willen ze er graag iets meer mee 

doen. Maar hoe vorm je een band? 
Niet iedereen heeft genoeg muzikale 
vrienden die daar in mee willen gaan 
en dan ook nog eens het juiste instru-
ment bespelen. Via MIK gaven vier 
van hen zich op voor het coachings-
programma Pop&Co. Alleen Anne 
wist er niet van. Zij werd door de an-
deren benaderd omdat de band nog 
een zangeres nodig had. Via Pop&Co 
geeft MIK jonge muzikanten de kans 
om met andere spelers een groep te 
vormen en onder begeleiding van een 
docent een echte band te worden. Al 
in 1997 begon Kornelis Lievense als 
bandcoach in Rooi. Kornelis: “Toen 
was het al Pop&Co, maar was het 
nog maar heel klein opgezet. Nu is 

het uitgegroeid naar een veel gro-
ter project..“ Inmiddels worden op 
zes locaties diverse bands begeleid. 
Naast Juvenile spelen in Rooi ook de 
bands No Elevator en Div Brian.“Het 
is een makkelijke opstap voor leerlin-
gen en andere muziekliefhebbers om 
in een band te kunnen spelen. Vier 
keer per jaar wordt er door alle bands 
opgetreden. Al na 12 weken is het 
eerste optreden.”

Samen met Wes Tempelers speelde 
Frank pas geleden nog bij de bij-
eenkomst van BtB. De ondernemers 
waren onder de indruk en ook de 
interesse van DeMooiRooiKrant was 
gewekt. Al kwam dit optreden alleen 

via Mik en speelde niet de hele band 
mee, Juvenile raakte er wel door in 
de spotlights. “Als je eenmaal bij 
Pop&Co begint, komt er snel het 
één van het ander”, geeft Frank aan. 
“Ik speelde al wel vaker in bandjes, 
maar vaak was dat dan maar voor 
één keer. Toen ik van Pop&Co hoor-
de, dacht ik ‘dat kan ik altijd probe-
ren’”. Blijkbaar was dat geen slechte 
keuze. “Als je van het één in het 
ander rolt, geeft dat veel energie”, 
beaamt Anne. “We hebben in de Pul 
opgetreden in Uden en in het City 
theater in Schijndel. In die concert-
zaal staan ook wel bekendere arties-
ten.” Ze lacht als ze terugdenkt aan 
een multicultureel festival in Schijn-
del, waar Juvenile samen met een 
percussionist optrad: “Dat was erg 
interessant. Het is natuurlijk heel an-
dere muziek, maar die vent was echt 
gek!Een paar weken later hebben 
we hem uitgenodigd om met ons 
mee te spelen in het City Theater.”

“VOORAL DE EERSTE 
KEER DAT JE ZO’N 

LIEDJE LAAT HOREN, 
IS HET WEL HEEL 
SPANNEND WAT 

DE ANDEREN ERVAN 
VINDEN.”

Waarom Juvenile zo’n succes is? 
“Het is een clubje dat heel goed bij 
elkaar past” vindt docent Kornelis. 
“Ze doen veel op het podium. Soms 
vallen alle puzzelstukjes gewoon 
goed in elkaar.”Natuurlijk gaat niet 
altijd alles goed. Anne: ”Soms lijkt al-
les fout te gaan. Dan zet iemand een 
verkeerd akkoord in en raakt de rest 

in de war. Maar soms gaat ook alles 
juist heel lekker. Dan kijken we elkaar 
aan en dan is het gewoon goed.” Ju-
venile speelt verschillende soorten 
muziek, zoals indie- en alternatieve 
rock en pop. Maar Frank heeft in-
middels ook zelf een aantal nummers 
geschreven. “Echt super knap dat hij 
dat kan”, vindt Anne. Frank wordt 
er verlegen van. “Ik heb er een paar 
geschreven. Twee liedjes spelen we 
inmiddels met de band. Vooral de 
eerste keer dat je zo’n liedje laat ho-
ren, is het wel heel spannend wat de 
anderen ervan vinden. Die liedjes zijn 
helemaal van jezelf. Daar heb je al je 
moeite in gestoken.”

Op 19 en 26 februari is de volgen-
de Band battle van Pop&Co in de 
Noordkade te Veghel.  Op beide 
avonden strijden zeven bands vanaf 
19.30 uur tegen elkaar. De 26e tre-
den ook de drie Rooise bands op. 
Iedereen is welkom. Kijk voor meer 
informatie op www.popenco.nl. Je 
kunt Pop&Co / Juvenile ook volgen 
viafacebookpagina’swww.facebook.
com/popencobandcoaching en 
www.popenco.nl/de-bands/band-
detail/juvenile.html

UITNODIGING

WWW.ARENDAUTO.NL     VOLG ONS OP     @ARENDAUTO      RENAULTDEALERARENDAUTOWWW.ARENDAUTO.NL     VOLG ONS OP     @ARENDAUTO      

VEGHEL      MOUNTBATTENWEG 6     0413 - 31 51 31

AREND AUTO

DACIA
INSTAP
DAG

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014
Kom 8 februari naar Arend Auto Veghel en maak kennis met Dacia! 

Overtuig uzelf van de fi losofi e van Dacia: betrouw baarheid tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bekijk alle Dacia-modellen, waaronder de hagelnieuwe Dacia Logan MCV en Dacia Duster en profi teer 
van veel Instap Voordeel tijdens onze unieke Dacia Instap Dag op zaterdag 8 februari van 10 – 17 uur!

Elke bezoeker ontvangt gratis een origineel Dacia cadeau.*

* Zolang de voorraad strekt. Min./max. verbruik: 3,8-6,2 l/100km, resp. 26,3-16,1 km/l. CO2: 99-143 g/km.

DACIA 
DUSTER

DACIA 
LODGY

DACIA 
DOKKER

DACIA 
LOGAN MCV 

DACIA 
SANDERO (STEPWAY)

€16.990,- V.A. €15.990,- V.A. €15.990,- V.A. €11.990,- V.A. €13.990,- V.A.

Gratis montage van banden en 
accessoires uit voorraad.*

*Geldig bij een minimaal aankoop 
bedrag van € 25,-, niet geldig op afge-

prijsde artikelen of gecombineerd met 
eventuele andere acties.

Papenhoef 21 | Lieshout 
0499-425360 | www.triafietsen.nl

GRATIS MONTAGE ACTIE!

v.l.n.r.: Frank van Schijndel, Anne Sleutjes en bandcoach Kornelis Lievense
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 2 FEBRUARI

T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN
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14 FEBRUARI
VALENTIJNSDAG!

HEERLIJK ZACHT!

2-PACK

25.000 UUR XXLPER SET

LOWENTHAL
KERAMISCHE PANNENSET
• koekenpan Ø 20 cm
• koekenpan Ø 24 cm met glazen deksel
• koekenpan Ø 28 cm met glazen deksel
geschikt voor gas, elektrisch,
keramisch en inductie

MINI
HOEDJE
met clips
diverse 
modellen 
en kleuren

KINDER
VERKLEEDSET
topkwaliteit
zeer gedetailleerd
groot assortiment
maten 116-140

THEE- OF
KEUKENDOEK
egyptisch katoen
diverse kleuren en dessins
theedoek: 
65x65 cm
keukendoek: 
50x50 cm

REXONA
DEODORANT
diverse varianten
spray 150 ml

NATURE DELUXE
VOGELVOER
mixpack
tray 340 gram

VOGELVOER
HOUDER
gecoat staal
Ø 12 cm
excl. mezenbol

CHENILLE
BADMAT
diverse kleuren
60x90 cm

HELDERE
LED LAMP
kaars of tipkaars 
E14, kogel E27 
warm wit, 250 lumen, 
dimbaar, 3 Watt

ZIKI
DAMES HIPSTER
uni + print
diverse varianten
katoen/elastan
maten XS-XL

CORAL SOFT
FLEECE PLAID
diverse dessins
royaal formaat 
150x200 cm

FLEXIBELE
WASMAND
diverse 
kleuren
inhoud 
40 liter 

VALENTIJNS
WENSKAART
extra grote 3D kaart 
voor uw geliefden
verkrijgbaar in 
12 dessins
26x38 cm
incl. envelop

SCHUDDEBOL
FOTOHOUDER
gevuld met hartjes
9x9 cm

DAMES
LEGGING
diverse kleuren 
en dessins
katoen/elastan 
of viscose/elastan
maten XS-XL

ROAD NAVIGATOR
NAVIGATIESYSTEEM
kaarten van heel Europa
vernieuwde software 
en gratis updates
4.3 inch touchscreen
incl. toebehoren

MELKCHOCOLADE- 
OF SPEKHARTJES
100 gram

DAMES
JURK
diverse dessins
3/4 mouw
polyester/elastan
maten S-XXL

19.95

5.99

1.290.69

6.49

1.290.99

4.79

2.49

0.490.85

2.59

0.79

3.49

5.99

0.59

5.99

39.95

MEISJES
LEGGING
maten 
116-164

2.49

Elders
1.59
1.69

Elders
12.95
19.95

Elders
1.95
2.95

Elders
2.95
3.95

Elders
4.95
6.95

Elders
0.99
1.99

Elders
9.95
12.95

Elders
79.95
99.95

Elders
1.99
2.89

Elders
9.95
11.95
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Marit van de Biggelaar
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 9 februari is Marit van de 
Biggelaar speelster van de wedstrijd 
bij de wedstrijd tussen KV Rooi 1 
en Ajola 1. Om 13.45 uur neemt 
zij de eerste doorloopbal van de 
wedstrijd, waarna zij vanaf de re-
servebank de rest van de wedstrijd 
mag bekijken. Marit zit in groep 5 
van basisschool Eerschot. Als ze 
niet korfbalt is ze ook nog sportief 
bezig met tennissen. Verder vindt 
Marit het erg leuk om te tekenen. 
KV Rooi wenst haar a.s. zondag een 
hele fijne middag toe.

Teams K.V. Rooi in het nieuw!
Hartelijk dank aan de sponsoren namens 
bestuur en speelsters

Shirts C1 gesponsord door Mari Schepens Timmer- en Klusbedrijf

Shirts MW2 gesponsord door Rendac B.V.
Trainingspakken gesponsord door Vion Food Group

Shirts D2 gesponsord door Vormboomkwekerij Ruud van den Berk

Shirts MW1 gesponsord door L. van den Biggelaar Installatietechniek B.V.

Shirts MW3 gesponsord door Pixelbox Design
Trainingspakken gesponsord door 4IP Solutions

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV  Rooi wint overtuigend

Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd tegen JES op het pro-
gramma. JES is de hekkensluiter 
in de Hoofdklasse A poule, waar 
KV Rooi een tweede plaats bezet. 
Het is echter erg spannend in de 
competitie. De ploeg die een na 
laatste staat heeft namelijk maar 
twee punten minder dan KV Rooi. 
De tegenstander JES moest daarom 
ook niet onderschat worden. Voor 
de dames van KV Rooi was het 
zaak om haar eigen spel te maken 
in deze wedstrijd. 

KV Rooi begon wat onzeker aan de 
wedstrijd en moest in de eerste mi-
nuten nog erg naar elkaar zoeken. 
Na drie minuten spelen liet JES di-
rect van zich horen door de 1-0 te 

maken. Gelukkig groeide KV Rooi 
snel in de wedstrijd en begon het 
aanvalsspel beter te lopen. Dit re-
sulteerde in een 1-2 voorsprong. 
Hierna ging KV Rooi steeds beter 
te spelen maar wist dit nog niet om 
te zetten in een grote voorsprong. 
Met nog maar drie minuten tot de 
rust stond er een 4-5 stand op het 
scorebord. Waar JES al met een 
been in de kleedkamer stond, zette 
KV Rooi nog eens aan. In drie minu-
ten tijd werd er vier keer gescoord. 

Ook na rust ging KV Rooi door met 
waar het gebleven was. Er werden 
mooie aanvallen opgezet wat re-
sulteerde in mooie doelpunten. JES 
begon steeds meer fysiek te spelen 
waardoor er veel overtredingen 

werden gemaakt en het spel wat 
rommeliger werd. Gelukkig liet KV 
Rooi zich niet aan de kant zetten 
door JES. Ook in het slot van de 
wedstrijd, met vier junioren erbij die 
elke week het vaandelteam van KV 
Rooi komen versterken, bleven er 
mooie doelpunten vallen. Dit alles 
resulteerde uiteindelijk in een eind-
stand van 10-18 voor KV Rooi. 

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Bezoek ons op het

Tuin- & Buitenevent in Cuijk

op 14, 15 & 16 februari

U ontvangt 10% korting op uw ontwerp

      NU: Doe-het-zelf ontwerp vanaf € 200,-

U kunt bij Ruisend Groen terecht voor:

ontwerp & advies, aanleg en beplantingsplan, contact:

voor lommer- en bloemrijke tuinen, voor strakke, t.  06 - 40 87 45 82

moderne tuinen of voor grind- en droge tuinen. e.  c.bronneberg@gmail.com

U levert zelf de tuinmaten en bepaalt de sfeer. w.  www.ruisendgroen.nl

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Bloed, zweet en tranen
Afgelopen zondag ging Odisco 1 
naar Schijndel om het op te nemen 
tegen Alico 1. De dames uit Olland 
hadden iets recht te zetten tegen de 
ploeg waarvan ze de vorige wed-
strijd maar met een doelpunt ver-
schil van hadden verloren.

De thuisploeg opende de score met 
een afstandsschot en Odisco volgde 
via een doorloopbal van Marlon 
van Heeswijk (1-1). Daarna was 
het Dena Essens die een vrije worp 
keurig afrondde, maar Alico volgde 
binnen een minuut met een korte 
kans (2-2). Weer kwam Odisco op 
voorsprong door een afstandsschot 
van Maré Meijs (2-3). Na zes mi-
nuten maakt Alico weer gelijk. Snel 
was er weer een raak afstandsschot, 
deze keer van Dena Essens (3-4) en 
ook daarop volgde weer een schot 
van Alico (4-4). 10 minuten voor 
rust had Odisco het moeilijk: de bal-
len vielen niet in de aanval en de 
verdeding kon de snelle en fysieke 
Alico even niet aan. Met als resul-
taat dat Alico voor rust een gat van 
drie mocht maken (7-4).

Meteen na rust maakt Myrthe van 
Heereveld het gat kleiner (7-5). 
Daarop volgde Meike Leenderts 
(7-6). Meteen daarna wist Alico 
ook de korf te vinden (8-6). Floor 
van Heeswijk verdiende een straf-
worp die door Myrthe van Heere-
veld werd afgerond (8-7). Toch was 
Alico van afstand weer gevaarlijk 
(9-7). Na over en weer doelpunten 
werd het gelijk (10-10) Met nog ze-
ven minuten op de klok wist Meike 
Leenderts haar ploeg op voorsprong 
te brengen, maar Alico maakte ge-
lijk. In de laatste minuut ging Alico 
ten onder door eigen snelheid en 
chaos. De bal kwam in het aan-
valsvak van Odisco en Marieke van 
Heeswijk gooide van grote afstand 
de bal door de korf. De trainer van 
Odisco haalde in een time-out de 
dolgelukkige dames uit Olland naar 
de kant en maakte even heel goed 
duidelijk dat ze er nog niet waren. 
Dus geen gekke dingen en con-
centreren! Door die woorden weer 
scherp gemaakt, wist Odisco de bal 
te onderscheppen en toen klonk het 
verlossende eindsignaal. 

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

Alle pijlen op meisjesvoetbalvoetbal

De werkgroep dames-/meisjesvoetbal 
van het initiatief Rhode in Beweging 
is hard bezig om de damesafdeling 
van de Rooise voetbalclub een boost 
te geven. Het doel is om de aanwas 
van jonge speelsters de komende 
jaren te vergroten en te zorgen dat 
voetballen ook voor meisjes een ‘van-
zelfsprekende’ keuze wordt.  De eerste 
plannen zijn al gemaakt. Ook aan het 
enthousiasme van de huidige vrou-
welijke leden zal het niet liggen. Zo 
helpen speelsters van dames 1 graag 
mee aan de realisatie van enkele ini-
tiatieven.

Zira voetbalt al twee jaar. Ze speelt in 
de F6. Daar staat ze haar mannetje. 
“Ik vind voetbal heel erg leuk. Ik sta 
op het middenveld omdat ik goed de 
bal af kan pakken”, vertelt ze. Er lo-
pen genoeg meisjes rond die zich op 

het voetbalveld ook uitstekend zouden 
vermaken. Het is aan Rhode om die te 
bereiken. “Dat willen we op verschil-
lende manieren bereiken”, legt Rutger 
van der Sandt van Rhode in Beweging 
uit. “We gaan een vriendinnendag 
houden, we willen scholen bezoeken 
om meisjes enthousiast te maken en 
ook onderzoeken we de mogelijkheid 
om via Sjors Sportief meer de nadruk 
op meisjesvoetbal leggen.” Maud van 
Doorn, een talent en pas sinds kort bij 
dames 1, ziet dat wel zitten. “Ik wil 
best helpen door bijvoorbeeld promo-
tie op scholen te doen. Hoe meer mei-
den er bij Rhode voetballen hoe beter. 
Haar teamgenoot Andrea van Balle-
kom valt haar bij. “De sfeer in de club 
is ook veel anders als er meer dames 
voetballen, veel gezelliger, haha. Ge-
lukkig is er steeds meer belangstelling 
vanuit de club voor het damesvoetbal. 

Dat vind ik belangrijk.”

Op dit moment is er een Meisjes D, C 
en A. De doelstelling is om ook in de 
jongste teams volledige meisjesteams 
te realiseren. Uiteraard ligt dat aan het 
aantal aanmeldingen. Meisjesvoetbal 
is één van de snelst groeiende spor-
ten. Echter, binnen Sint-Oedenrode is 
voor veel meisjes de drempel om te 
gaan voetballen nog te hoog. Rutger: 
“Een van de speerpunten is om deze 
drempel voor meisjes minder hoog te 
maken. Daarom willen we een open 
dag houden, alleen voor meiden. Ho-
pelijk komen ze dan sneller kijken dan 
bij een gewone open dag waar vooral 
veel jongens komen.” Heb jij als meisje 
interesse om bij Rhode te voetbal-
len? Neem dan contact op met Willy 
van Esch; willy.van.esch@tridodsl.nl of 
0413-472136.  

v.l.n.r.: Zira Hermes (9), Andrea van Ballekom (28) en Maud van Doorn (16).

Dat vind ik belangrijk.”



Woensdag 5 februari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 35
Dai-Ippo pakt uit op Langstraat 
toernooi te Kaatsheuvel

judo

Op zondag 26 januari ging Dai Ippo 
met acht beginnende wedstrijdju-
doka’s naar Kaatsheuvel. Dit is een 
bijzonder leuk en gezellig Judo Bond 
Nederland toernooi voor de begin-
nende wedstrijd judoka’s.

Ze hadden er allemaal wel zin in. Het 
viel dan weer op dat zowel Siem de 
Visser als Alizee Foolen,  die toch al 
regelmatig in de prijzen zijn gevallen 
de laatste tijd, niet één partij wisten 
te winnen. Jammer maar het was niet 

anders.
Toen bleven er nog zes dappere Dai-
Ippo strijders over. Nou, dat hebben 
ze daar geweten in Kaatsheuvel. Deze 
zes hadden net afgelopen week hun 
examen gedaan en ze zouden wel 
eens laten zien dat al het geleerde ook 
in de praktijk er maar eens uit moest 
komen. Ze eindigden alle zes op de 
eerste plaats. Lotte van Aarle deed 
dit door haar drie partijen met ippon 
te winnen. Jannick Schilder won ook 
drie partijen. Bij één partij moest hij 

tevreden zijn met een scheidsrech-
terbeslissing. Tijn van Houtum, Luuk 
van Oirschot en Jesse van de Akker 
wisten ieder vier partijen te winnen 
om op de hoogste trede te komen 
van het erepodium. Als laatste van de 
dag kwam Mees de Visser nog de ta-
tami (judomat) op. Hij mocht pas na 
zes gewonnen partijen zich kampioen 
noemen. Super goed gedaan Mees, 
maar ook voor alle anderen, compli-
menten van de trainers dat jullie het 
zo goed gedaan hebben.  

Dioscuri: 3e plaats voor Jong 
Talent en winst in competitie voor 
4e divisie bovenbouw

turnen

Zaterdag 1 februari stond voor de 
Jong Talentjes van Dioscuri de aller-
eerste wedstrijd op het programma. ’s 
Ochtends om 09.00 uur zat de tribu-
ne al helemaal vol. Namens Dioscuri 
namen 6 meisjes het in een team-
wedstrijd op tegen de Jong Talentjes 
van Educa uit Veghel en De Meere uit 
Boxmeer. De beste 4 scores per toe-
stel telde mee voor het teamtotaal. 

Voor Dioscuri begon de wedstrijd op 
brug en rekstok. Veerle Dahler liet 
hier twee keurige oefeningen zien 
die werden beloond met 11,85 pt. 
De wedstrijd vervolgde op sprong, 
waar Keri Habraken een mooie 
11,90 pt behaalde met handstand-
platvallen. Ook Noa Saris presteerde 
goed op dit onderdeel (11,00 pt). 
Wiese van den Eertwegh liet op vloer 
een super nette oefening zien, goed 
voor 11,40 pt. Op de evenwichts-
balk turnde Noa der Kinderen erg 
stabiel. Met onder meer een mooie 
handstand op de 10cm smalle balk 
scoorde zij 11,50 pt. Amy Pompen 
behaalde echter op alle toestellen 
de hoogste score namens Dioscuri 
en werd van de in totaal 23 talent-
jes zelfs allereerste in het individueel 
klassement! De teamscores zaten op 
alle toestellen dichtbij elkaar en het 
was dan ook tot het laatste moment 
héél spannend wie de wedstrijd zou 

winnen. Educa behaalde de hoog-
ste score op sprong, De Meere op 
brug en vloer en Dioscuri op balk. 
De meisjes van Educa trokken uit-
eindelijk aan het langste eind met 
een puntentotaal van 189,70 pt, 
gevolgd door De Meere met 188,25 
pt. Dioscuri behaalde met een keurig 
teamtotaal van 184,75 pt de derde 
plaats. Alle talentjes kregen een pun-
tenlijstje en een hele mooie medaille. 
Het was een leuke wedstrijd. De 
meisjes hebben het goed gedaan en 
zijn weer een mooie ervaring rijker!

’s Middags turnden het 4e divisie-
bovenbouwteam in Someren een 

competitiewedstrijd tegen de dames 
van TV Someren. De wedstrijd be-
gon op brug, waar Maranda Haenen 
een keurige 10,65 pt behaalde. De 
dames uit Someren waren op dit on-
derdeel echter sterker, waardoor het 
team van Dioscuri direct tegen een 
achterstand van 3 punten aankeek. 
Op sprong ging het gelijk op, mede 
dankzij twee mooie overslagen van 
Paula Verwaard. Ook Myrne van den 
Eertwegh liet twee fraaie sprongen 
zien, die zelfs goed waren voor de 
hoogste dagscore op sprong (11,125 
pt). Op de evenwichtsbalk sloegen 
de dames van Dioscuri toe. Mede 
door prima oefeningen van Nienke 
van der Vleuten (10,85 pt) en we-
derom Maranda (11,10 pt) zette 
Dioscuri de achterstand in één klap 
om in een voorsprong van maarliefst 
5 punten. Met veel zelfvertrouwen 
werd aan het laatste onderdeel, 
vloer, begonnen. Anneke Verwaard 
scoorde hier met een fraaie oefe-
ning maarliefst 12,15 pt. Ook Elena 
Haenen liet een prima oefening zien 
(11,20 pt). Dioscuri won de wed-
strijd met bijna 10 punten verschil. In 
het eindklassement werd Maranda 
knap eerste, Anneke derde, Nienke 
vierde, Elena vijfde, Myrne achtste 
en Paula negende.

De jonge talentjes van Dioscuri

4e divisie bovenbouw

Competitie TTV Attaque 
weer begonnen

tafeltennis

Afgelopen week is de competitie 
voor Attaque met wisselende resul-
taten weer begonnen. Attaque 1 uit-
komend in de tweede klasse verloor 
met 3-7 van OTTC 2.

Het team bestaat dit seizoen uit 
Dirk Kastelijn, Menno van Os en 
Maarten Kerkhof. Bram Schepens is 
gestopt. Dirk wist twee wedstrijden 
te winnen, Maarten één. Attaque 
2  uitkomend in de vierde klasse 
won met 9-1 van Always Fair 2. Het 
team  bestaat dit seizoen uit Henry 
van Casteren, Leon Huijberts, Peter 
Verhagen , Frank van der Zanden, 
Burt van Geffen en Co Stamps.

De laatste drie spelers hebben zich 

als invallers aangemeld voor zo-
wel het tweede alsmede het eerste 
team. Henry en Leon wonnen alle 
drie hun wedstrijden, Peter twee en 
verder nog het dubbelspel. Attaque 
3 uitkomend in de zesde klasse  won 
met 6-4 van Always Fair 4. Het team 
bestaat dit seizoen uit Cliff van Driel, 
Stefan Kerk, Bram Marinus en Anne 
van de Sande. Stefan  wist alle drie 
zijn wedstrijden te winnen, Cliff won 
er twee en verder nog het dubbel-
spel. Het jeugdteam uitkomend in 
de junioren klasse J5 verloor met 6-4 
van Hooghei 2. Het team bestaat dit 
seizoen uit Bas Janssen, Mika van 
Heeswijk en Sam Heijmans. Bas wist 
alle drie zijn wedstrijden te winnen, 
Mika won één wedstrijd.

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Ryan Lo-A-Njoe scoort ook in 
categorie onder 18

Voor Ryan Lo-A-Njoe schijnt nog 
steeds de zon. Afgelopen jaar werd 
hij al Nederlands Kampioen in de 
categorie jongens tot 15 jaar. Aan-
gezien hij dit jaar 15 wordt moet hij 
voortaan uitkomen in de categorie 
tot 18 jaar. Een lastig jaar omdat 
er judoka’s bij zijn die al enige tijd 
in de ijzers hangen. Krachttraining 
mag je gaan doen vanaf een jaar of 
16 en dan met je dit rustig gaan op-
bouwen. Ryan heeft dus niet de druk 
om te moeten presteren dit jaar. 

Afgelopen zaterdag stond hij op 
het 34e Internationale Toernooi van 
Groot Vlaardingen. Dit toernooi is 
aangewezen als meetmoment voor 
de -18, de categorie waar Ryan in 
uitkomt. De Judo Bond Nederland 
(JBN) heeft voor dit toernooi gekozen 
om judoka’s te selecteren voor inter-
nationale toernooien. Ryan beheerst 
het spelletje goed, anders word je 
ook geen Nederlands Kampioen. 
Zondag wilde hij toch wel een beetje 
een revanche voor het Espoir toer-
nooi van twee weken geleden. Hij 
begon dan ook zeer voortvarend. Hij 
wist zijn tegenstander over te nemen 
met een binnenwaartse beenhaak 

(o-uchi-gari). De eerste hindernis 
was geslecht. Zijn tweede partij ver-
liep geheel identiek. In de derde par-
tij wist hij zijn tegenstander met een 
andere specialiteit te verschalken. 
Een goed ingezette omstrengeling 
(shime waza) deed zijn tegenstander 
afkloppen. In de vierde ronde kwam 
hij tegen een van de titelkandidaten. 
Het werd een lastige partij. Ryan 
kwam achter met wazari. Het werd 
alles of niets. In een ultieme poging 
wist hij met een combinatie ook een 
ippon te scoren en stond hij in de 
kruisfinales. De halve finale was een 
krachtverslindende partij maar met 
twe keer yugo (klein punt) wist hij 
ook deze partij te winnen. In de finale 
moest hij het helaas afleggen in een 
Sankaku techniek van de tegenstan-
der. Ryan was echter bijzonder tevre-
den met deze tweede plek, dat hij 
op dit niveau dit resultaat al heeft 
weten te behalen is zeer bijzonder 
voor zo’n jonge deelnemer. Aange-
zien de JBN dit toernooi als meet-
moment heeft aangewezen is Ryan 
door dit resultaat uitgenodigd om 
deel te nemen aan het toernooi voor 
de European Cup te Zagreb op 8 en 
9 maart 2014. 

Reünie KV Nijnselkorfbal

     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

Op vrijdag 4 april wordt er door 
Korfbalvereniging Nijnsel een reü-
nie gehouden vanaf 20.00 uur in 
de kantine van VV Nijnsel /  TVE 
Reclame. Alle leden en oud-leden 
die bekend zijn, zijn al of worden 

nog aangeschreven. Natuurlijk is 
het lastig om iedereen te bereiken. 
Dus ben je lid geweest of ken je ie-
mand die lid is geweest? Geef dan 
je naam, adres, email en telefoon 
door aan Betty van de Wijdeven: 

geertwijdeven@hetnet.nl. Foto’s en 
oude krantenknipsels kun je mailen 
naar jvheesch@worldonline.nl Een 
dag later is het groot feest in de kan-
tine.

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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Jan van der Schoot en 
Kees Luijten winnaars Roois 
Doublettenkampioenschap

jeu de boules

Afgelopen zondagmiddag wist dit 
doublet na een sportieve strijd beslag 
te leggen op de titel voor 2014 door 
in de finalepartij het doublet Jos en 
Hennie van Eck naar de 2e plaats te 
verwijzen.  

De 3e plaats wist het doublet Marijke 
Hurkmans/Sien Raaijmakers binnen te 
halen in hun partij tegen het doublet 
Tonny vd Rijt/Bert Goorts. Deze wer-
den hiermee 4e in dit kampioenschap. 
Op deze zondagmorgen gingen 28 
doublets de strijd aan om het kam-
pioenschap. Nadat in de loop van de 
middag alle doublets hun 3 partijen uit 

de voorronden hadden gespeeld, was 
duidelijk welke 8 doublets in de fina-
lerondes de verdere strijd met elkaar 
mochten aangaan. In de kwartfina-
les werden de verliezers direct geëli-
mineerd en de volgende 4 doublets 
eindigden daarmee op een gedeelde 
5e plaats: Rien vd Loo/Jet v Heesch, 
Jos vd Kallen/Huub Abeelen, Ad vd  
Velden/Ties Habraken en Toon Hul-
sen/Jo vd Heijden. In de halve finales 
wist het doublet Jos v Eck/Hennie v Eck 
beslag te leggen op een finaleplaats 
door het doublet Tonny vd Rijt/Bert 
Goorts te verslaan. Hetzelfde was het 
geval voor het doublet Jan vd Schoot/

Kees Luijten die hiermee het doublet 
Marijke Hurkmans/Sien Raaijmakers 
naar de eerder vermelde troostfinales 
om plaats 3 en 4 verwees. 

Het zondagmiddagtoernooi werd in 
januari gewonnen door Bert Goorts 
(3+ 27). Er waren deze dag meerdere 
spelers met 3 winstpartijen. 2e werd 
Martien Versantvoort met +25, 3e 
Heidi Helm (+21), 4e Gerrie v/d Rijdt 
(+16) en 5e Kees Helm (+12). Wim 
v/d Rijdt gaat in het klassement aan 
kop (+10), gevolgd door Gerrie v/d 
Rijdt (+7). Daarna volgen enkele spe-
lers met +5. 

Finalisten Roois doublettenkampioenschap 2014

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In de 17e ronde behaalde St.Joris 
een mooie score van 86 punten. In 
de strijd om koppositie blijft het 
spannend (verschil maar 2 punten). 

Korte partijen: Jan van de Oetelaar 
(Boskant) 52 car. in 8 beurten waar-
bij een serie van 25 (moy. 6,5), Jos 
van Doremalen (St.Joris) 30 car. in 
11 beurten (moy. 2,72) Wim Hul-
sen (Kofferen) 24 car. in 11 beurten 
(moy. 2,18), Piet Verbeek (B.C. Eer-
schot) 24 car. in 11 beurten (moy. 
2,18), Nick Derks (Oud Rooi) 32 
car. in 12 beurten (moy, 2,66), Hans 
Oerlemans (D’n Toel) 44 car. in 13 
beurten (moy. 3,38), Harco van Acht 
(Jachtrust) 36 car. in 13 beurten 
(moy. 2,76), Jan Smits (St.Joris) 26 
car. in 13 beurten (moy. 2,0), Joop 
Passier (Krijt op Tijd) 20 car. in 13 
beurten (moy. 1,53) en Gerrit van de 
Koevering (Wapen van Eerschot) 26 
car. in 14 beurten (moy. 1,85).

Uitslagen: B.C. Eerschot – Boskant 
67-73, Oud Rooi – Krijt op Tijd 77-
63, Dorpsherberg – D’n Toel 64-76, 
Gin Keus – ’t Pumpke 79-61, Jacht-
rust – St.Joris 54 – 86, Wapen van 
Eerschot – Kofferen 65-75, Beurs – 
Wellie Winne Welles 71-69.
Stand: 1 Oud Rooi 1318, 2 Gin Keus 
1316, 3 D’n Toel 1251, 4 Kofferen 
1246, 5 Wellie Winne Welles 1245, 
6 Boskant 1240, 7 Wapen van Eer-
schot 1226, 8 St.Joris 1222,
9 Jachtrust 1198, 10 Beurs 1166, 
11 Krijt op Tijd 1106, 12 B.C. Eer-
schot 1075, 13 ’t Pumpke 1062, 14 
Dorpsherberg 935.
Programma Ma. 3 febr.: Kofferen – 
’t Pumpke, Krijt op Tijd – Beurs, Bos-
kant – Wapen van Eerschot.
Di. 4 febr.: D’n Toel – Oud Rooi, 
St.Joris – Gin Keus en Dorpsherberg 
– B.C. Eerschot
Do. 6 febr.: Wellie Winne Welles - 
Jachtrust
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Waterpolodames Argo verliezen 
wederom

waterpolo

Het lijkt een eentonig verhaal te 
gaan worden voor de waterpoloda-
mes van Argo uit Sint-Oedenrode. 
Niet alleen het feit dat er verloren 
wordt, maar ook dat ze behoorlijk 
dik klop krijgen is het verhaal van 
dit seizoen. 

Voor de trouwe lezers van dit ver-
slag, en dat blijken er toch behoorlijk 
wat te zijn, wordt het steeds lastiger 
om er een positief tintje aan te ge-
ven. En toch gaat dat ook dit keer 
weer lukken. Argo ging met een 
nieuwe tactiek, namelijk een verde-
diging in de zone, vanaf het begin 
het water in. Een verdwaalde sup-
porter uit Sint-Oedenrode zag dat dit 
prima uitpakte want Argo werd niet 
direct overklast door de tegenstan-
der ZVVS uit Vlaardingen. Na het 
1e part stond Argo met 3-1 achter. 
Dit verschil liep weliswaar na ieder 
part op aangezien ZVVS wel degelijk 
beter was. Door de verdediging van 

Argo werden zij echter steeds ge-
dwongen om van afstand het doel 
te vinden. Dat lukte vaak niet waar-
door Argo het balbezit weer ver-
overde. Aanvallend kon Argo geen 
vuist maken. Deels kwam dit door 
het feit dat ZVVS fysiek hard speelde 
en dit ook nog eens toegelaten werd 
door beide scheidsrechters. Met een 
eindstand van 10-2 in het voordeel 
van ZVVS kon Argo wel leven. Doel-
punten voor Argo werden gemaakt 
door Josine Raaijmakers en Liesbeth 
van der Korst.

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 29 
zwemmers van de Recreatieven 
deelgenomen aan de 3e Meerkamp 
in zwembad De Beemd in Veghel. 
Tijdens deze wedstrijd is er 11 keer 
een 1e plaats, 5 keer een 2e plaats 
en 8 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 41 persoonlijke re-
cords gezwommen. Na afloop van 

deze wedstrijd werden de punten 
opgeteld en de wisselbekers uitge-
reikt. De uitslag: 1e Argo, 2e Gorgo, 
3e Arethusa en 4e Zegenwerp, na 
3 wedstrijden is de tussenstand: 1e 
Gorgo, 2e Argo, 3e Arethusa en 4e 
Zegenwerp.

Ook hebben afgelopen zondag 21 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 4e Solo in 
zwembad De Drietip in Nuenen. Tij-
dens deze wedstrijd is er 4 keer een 
1e plaats, 1 keer een 2e plaats en 5 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 24 persoonlijke records 
gezwommen. Verder zijn er twee 
clubrecords gezwommen: Luc van 
Eijndhoven op de 50m rugslag 
in 0.37.22 en Bram Rooyakkers op 
de 400m wisselslag in 6.04.43. Voor 
Bram heeft zijn clubrecord een spe-
ciaal tintje, het stond namelijk 32 
jaar op naam van Jorrit Foolen, de 
achter-achterneef van Bram.

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag vond bij de Roze-
laer een wedstrijd uit de competitie 
plaats. Dag winnaar was Jan van 
Erp met 221punten. Verdere uit-
slag : Antoon Vervoort 212, Leo van 
Breugel 200, Jan Gordijn 185, Wim 
Boonstoppel 163, Antoon Hermes 
159, Ron Spijker 156, Albert van 
Ofwegen 153,Jan Lathouwers 122 
en Jan Habraken 121. 

Dinsdagavond schoot het team de 
vierde competitiewedstrijd bij Con-
cordia. De scores waren: Piet van 
den Berg 233, Mart Verhoeven 200, 
Mark Kuys 204, John van Mulukom 
199, Toon Hermes 129, Albert van 
Ofwegen 147 en Jos van den Berg 
201. Met deze scores wist het team 
de vierde wedstrijd in hun klasse te 
winnen.
De jeugd van Ontspanning schoot 
op vrijdagavond thuis de vierde 
competitiewedstrijd. De uitslagen 
waren: Piet van den Berg 231, Tim 
Hulsen 160 (PR), Bram Kuys 127, 
Ray Matuszewski 120, Dione Mesu 
220, Floris Mesu 203, Thomas Mesu 
137, Simon Roumen 172 (PR), Dani 
Hobbelen 196, Teun Martens 186, 
Lotte Steijaert 208, Daan Martens 
204 en Simon Boersbroek 180. 
In het weekend werden de rayon-
kampioenschappen indoor gescho-
ten.
Op zaterdag schoten de aspiran-
ten bij Ontspanning. Tim Hulsen en  
Simon Roumen mochten dus thuis 

schieten. Tim schoot 174 punten 
en werd 13e. Simon schoot 154 en 
werd 17e.
De cadetten mochten naar Drunen. 
Daar schoten 5 schutters van Ont-
spanning in de 1e klasse en Bram 
Kuys schoot in de 2e klasse. Bram 
schoot 215 punten en eindigde op 
de 20e plaats.
Dani Hobbelen schoot 414  en werd 
22e, Simon Boersbroek schoot 446 
en werd 19e, Floris Mesu schoot 505 
en werd 7e, Dione Mesu schoot 516 
en werd 6e, Piet van den Berg schoot 
557 punten en werd uiteindelijk 3e. 
Hij won de bronzen medaille.
Op zondag schoten de 5e en 6e 
klasse recurve bij Ontspanning. Na-
mens Ontspanning schoten Mark 
Kuys, Lotte Steijaert en Martie  
Verhoeven mee in de 5e klasse. 
Mark schoot 406 punten en ein-
digde op de 22e plaats. Lotte schoot 
487 punten en eindigde  op de  zes-
de plaats. Martie Verhoeven schoot 
482 punten in de voorronde. Door 
alle finales te winnen, met uitzonde-
ring van de laatste wist hij beslag te 
leggen op de zilveren medaille.

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

Ollandia thuis tegen SDDL

A.s. zondag starten ook de teams in de 
categorie A van Zuid 2 weer met hun 
competitie. Ollandia begint dan met 
een thuiswedstrijd, waarin het dan 
SDDL ontvangt. Deze sportvereniging, 
waarin voetbal en korfbal verenigd 
zijn, vormt het kloppend hart van  

Demen, Dieden, Deursen-Dennen-
burg en Neerangel, waarbij het vaan-
delteam in 2012/2013 gepromoveerd 
is naar de 4de klasse. Hierin is het dit 
seizoen een goede middenmoter en 
was in de 1ste competitiehelft met 
3-0 te sterk voor Ollandia. Het is een 

fysiek sterke tegenstander, die daarin 
met enkele ervaren spelers ook nog 
de nodige slimheid aan toevoegt. Ol-
landia zal daar op voorbereid moeten 
zijn en vanaf de aftrap met volle in-
zet voetballend daar weerstand aan te 
bieden en dan proberen toe te slaan. 

Boskant 1 hervat competitie tegen FC Schadewijk 1
De tijd van oefenen zit er weer op. 
Vanaf aanstaande weekend krijgt de 
competitie ook voor de selectieteams 
weer de allereerste prioriteit. Boskant 
1 en 2 spelen allebei thuis. Boskant 2 
om 11.30 u tegen HVCH 3 en Bos-
kant 1 op het bekende 14.30 u tijdstip 
tegen FC Schadewijk 1. Beide teams 
spelen in de top-3 van hun competi-

tie, dus er ligt wel degelijk een uitda-
ging (minimaal) om die goede positie 
vast te houden. In de uitwedstrijd 
tegen FC Schadewijk behaalde Bos-
kant 1 een regelmatige 0-3 overwin-
ning. Dat was in september. Nu, bijna 
5 maanden later en een periode van 
louter oefenwedstrijden, kan het zo-
maar anders zijn. Een goede start uit 

de winterstop is het halve werk!
Onze jeugd en de lagere teams zijn 
afgelopen weekend gestart met de 
competitie. Er is gevoetbald, maar 
met mondjesmaat. De regenval op 
zaterdag en een aantal baaldagen op 
de zondag hebben er toe geleid dat 
er maar 5 competitiewedstrijden zijn 
gespeeld! 

Rhode zondag naar Herpinia
De winterstop is weer voorbij en 
a.s. weekend gaat de competitie 
weer van start. Voor Rhode staat de 
uitwedstrijd tegen Herpinia op het 
programma.

Afgelopen zondag was er al een in-
haalprogramma voor diverse teams. 
Door de regen van zaterdag konden 

zowel uit als thuis maar een gedeelte 
daar van door gaan. Rhode speelde 
een oefenwedstrijd tegen Volkel. 
De afgelopen weken is er vooral 
op kunstgras geoefend. De meeste 
wedstrijden werden gewonnen, al-
leen 1e klasser vv Gestel was een 
maatje te groot en ook van Volkel 
werd verloren.

Zondag gaat Rhode op bezoek bij 
Herpinia. In de eerste ontmoeting 
werd het gelijk. Voor Rhode toen 
het eerste puntenverlies, voor Her-
pinia het eerste puntje. Herpinia be-
gon slecht aan de competitie, maar 
is zich aan het herstellen en staat nu 
in de middenmoot.
Voor meer nieuws zie www.rhode.nl

Simon Tersmette strandt in eerste ronde

tennis

In de maanden voorafgaand aan de 
voorjaarscompetitie vinden er niet 
veel tennistoernooien plaats. Het 
jeugdranglijsttoernooi in Best tracht 
echter wel talentvolle spelers in fe-
bruari naar hun banen te halen. Dit 
gebeurt middels een “twee sterren 
toernooi” voor spelers in de leeftij-
den van 10 t/m 16 jaar. 

Dit toernooi is bedoeld voor boven-
gemiddelde spelers die zich buiten 
de top 75 van Nederland bevin-
den. Namens TV De Kienehoef trad  
Simon Tersmette aan in de categorie 
t/m 16 jaar. Vorig jaar had hij met 
een aantal toernooizeges (waaron-
der twee “één ster” toernooien) la-
ten zien op dit niveau thuis te horen. 
In de eerste ronde trad hij aan tegen 
Sven van Uden, die in zijn jongere 
jaren deel uitmaakte van de top 5 
van Nederland. Van Uden liet direct 
zien over een bijzonder slagenar-
senaal te beschikken: een mooie 
enkelhandige backhand, een dege-
lijke forehand en een harde eerste 
service. In een vloek en een zucht 
liep hij uit naar een 4-1 voorsprong, 
mede door een fout in de puntentel-
ling op 3-1. 

Simon liet zich echter niet van de wijs 
brengen en knokte zich met goed 
tennis terug naar 4-3. Helaas wist hij 
op 5-4 de game waarin zijn tegen-
stander serveerde niet af te snoepen 
en keek hij tegen een set achterstand 

aan. Het gevoel dat dit – gezien de 
foute puntentelling eerder in de set 
en een tweemaal gestuitte bal (wat 
niet is toegestaan) – wellicht toch 
enigszins onterecht was, kon daar 
helaas niets aan veranderen.

De tweede set verliep initieel op bijna 
dezelfde wijze. De lange vijftienjari-
ge wist Simon met een aantal mooie 
winners en dropshots goed onder 
druk te zetten en liep wederom uit 
naar een 4-1 voorsprong. Ditmaal 
wist Tersmette de achterstand niet 
meer te verkleinen en trok ook in de 
tweede set aan het kortste eind: 1-6. 
Een mooie ervaring rijken, resten er 
nog twee maanden competitievoor-
bereiding, waarin Simon onder lei-
ding van trainer Twan van Bakel met 
zijn teamgenoten hard zal gaan wer-
ken om fris aan de competitiestart te  
verschijnen.

Grote friet hete kip  € 6,00
Grote friet shoarma  € 6,00
Portie bami of nasi € 6,00

Aanbiedingen gelden voor 
zowel in Boskant als Nijnsel

PUNTJE 
PATAT

Elke woensdag en vrijdag bij de Beckart aan 
de Oude Lieshoutseweg, van 12.00-18.00 uur

Alles uit eigen keuken!

Suzanne Klomp knap vierde op 
Brabantse Kampioenschappen

paardensport

Inmiddels zitten de Brabantse Kampi-
oenschappen er voor zowel de sectie 
pony’s als de paarden op. Twee volle 
programma’s stonden gepland bij Ma-
nege de Molenheide in Schijndel. Een 
aantal Rooise Ruiters verscheen er aan 
de start. Suzanne Klomp wist de finale 
te behalen in de klasse B.

Op de Brabantse Kampioenschap-
pen dressuur voor de paarden boekte 

Suzanne Klomp met Annatrichta een 
mooi resultaat. Via het live scorebord 
waren de resultaten goed te volgen en 
daardoor was te zien dat Suzanne één 
van de kanshebbers was. Ze eindigde 
in haar groep op een terechte tweede 
plaats; goed voor een finaleplek. Suzan-
ne liet nogmaals een goede proef zien 
en behaalde uiteindelijk een knappe 
vierde plek. Afgelopen weekend waren 
de pony’s aan de beurt om te strijden 

voor de titel Brabants Kampioen. Op 
zaterdag was Lieke van den Eertwegh 
afgevaardigd met Lady in de klasse C-B. 
Hilde van den Oever nam met Rana 
deel in de klasse D-M1. Beide dames 
hebben hier knap gestreden voor de 
titel en kunnen terugkijken op een ge-
slaagd indoorseizoen. 

De Vresselse Ruiters hielden afgelopen 
weekend bij manege de Pijnhorst een 
mooie springwedstrijd voor de ponyrui-
ters. Joris Bekkers viel met zijn Miss Ghi-
bley in de prijzen. In de klasse C-B be-
haalde hij een 2e prijs. Maandagavond 
20 januari namen Judith Gilsing Fern-
hout en Goofie W deel aan de dressuur-
wedstrijd in Liempde. Zij plaatsten zich 
op een 2e plaats in de klasse L1. Evely-
ne Evers won op deze avond de rubriek 
klasse M2 met Ohlala. Dit weekend 
zetten ze deze vorm door en behaalden 
wederom de winst in deze klasse. Laura 
Petersen startte haar paard Divident af-
gelopen zondag tweemaal op de dres-
suurwedstrijd in Eindhoven. In de klasse 
M2 liet zij beide keren een goede proef 
zien, die beloond werden met twee-
maal een 2e prijs. 

voetbal
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 4 – DVG 4 4-0
Avanti 7 - Rhode 7 10 - 1
Boskant 6 - Rhode 9 3-2
Rhode VR 1 – Mariahout 0-1

Uitslagen jeugd:
UDI’19 A1-Rhode A1 4-0
Rhode A2  vrij
Stiphout  B3-Rhode B4 1-3
Rhode C2-DVG C2G 5-0
Stiphout C2-Rhode C4 0-0
RKPVV D1-Rhode D1G 0-2
Boekel D3G-Rhode D4 4-2
Rhode E2-Schijndel E2 5-3
Blauw Geel E9-Rhode E4G 3-0
Blauw Geel E7-Rhode E5 5-4
Keldonk E1G-Rhode E7 5-4
Gemert E8-Rhode E8 4-5
Rhode E9G-Boerdonk E1G 1-5
WEC F1-Rhode F2 2-4
Blauw Geel’ F3-Rhode F4 1-7
DVG F3-Rhode F6 1-4
Stiphout  F6-Rhode F8 0-10
Rhode F9G-Boekel Sport F5 1-0
Rhode MD1-Schijndel MD2 3-1
Andere partijen zijn afgelast 

Programma senioren zo 9/2:
Herpinia 1 - Rhode 1  14:30u
OSS’20 2 - Rhode 2  12:00u
Rhode 3 - Sparta’25 3  12:00u
Heeswijk 4 - Rhode 4 10:00u
Rhode 5 - Avanti’31 5  10:00u
Vorstenbosch 3 - Rhode 6  10:30u
Rhode 7 - ELI 5  12:00u
Rhode 9 - Avanti’31 8  12:00u
Avanti’31 9 - Rhode 10  10:00u
DVG VR1 - Rhode VR1  10:00u
 
Programma jeugd woe 5/2:  
Boskant A1-Rhode A2 19:30u
Programma Jeugd za 8/2: 
Rhode A1-Union A1 14:30u
Rhode A2-Mierlo Hout A3 14:30u
Sparta/Kronenberg B1-Rhode B1 15:00u
Helmond B1-Rhode B2 15:00u
Rhode B3-Sparta’25 B2 14:30u
MULO B2-Rhode B4 15:00u
Rhode C1-Blauw Geel C1 13:00u
Rhode C2-Boekel C3 13:00u
Keldonk C1G-Rhode C3G 13:30u
Rhode C4-Blauw Geel C7 13:00u
Ollandia C1G-Rhode C5 13:00u
Stiphout D1-Rhode D1G 12:45u
Rhode D2-Blauw Geel D5 11:30u
ASV’33 D1-Rhode D3 12:30u
Gemert D5-Rhode D4 11:45u
Rhode D5-Schijndel D4 11:30u
Schijndel E1-Rhode E1 10:15u
Mierlo Hout E1-Rhode E2 9:30u
Sparta’25 E4-Rhode E3 9:15u
Rhode E4G-Schijndel E7 9:15u
Rhode E5-Schijndel E4 9:15u
Rhode E6-Sparta’25 E6 9:15u
Mariahout E1G-Rhode E7 11:15u
Rhode E8-Blauw Geel E12 9:15u
Gemert E11-Rhode E9G 9:15u
Rhode F1-Rood Wit’62 F1 9:15u
Rhode F2-Gemert F2 10:30u
Rhode F3-Sparta’25 F5 10:30u
Rhode F4-Schijndel F2 10:30u
Blauw Geel F5-Rhode F5G 10:15u
Rhode F6-Sparta’25 F7 10:30u
Brandevoort F9G-Rhode F7 10:00u
Rhode F8-Erp F5 10:30u
SCMH F2-Rhode F9G 10:30u
Rhode F10  vrij
Blauw Geel F16-Rhode F11 10:15u
Volkel MA1-Rhode MA1 14:00u
Erp MC1-Rhode MC1 14:45u
Rhode MD1-VOW MD1 10:15u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 4 - Blauw Geel 16 3-7
Ollandia 3 - Nijnsel/TVE  5 8-1
DVG 8 - Nijnsel/TVE  6 2-3
Nijnsel/TVE VR1 - SV Venray VR2    2-2
WEC VR1 - Nijnsel/TVE VR2      2-0
RKVV Keldonk 2 – Nijnsel/TVE 3 0-4
Nijnsel/TVE Vets – Avanti’31 Vets 2-2

Uitslagen jeugd:
WEC A1 - Nijnsel/TVE A1            3-0

Nijnsel/TVE  B1 - ELI B1      1-2
Schijndel C3 - Nijnsel/TVE C1       0-2
Nijnsel/TVE C2 - Blauw Geel C7   0-9
ASV’33 D2G - Nijnsel/TVE  D1     5-0
Boekel Sport E4 - Nijnsel/TVE E1   5-8
Nijnsel/TVE E2G - MULO E10       7-5
Erp F5 - Nijnsel/TVE F1           3-2
Nijnsel/TVE F2 - Mariahout F4G   3-6
Nijnsel/TVE MD1 - JVC Cuijk MD3   5-2

Programma senioren zo 9/2:
Sparta’25 2 - Nijnsel/TVE 2 11:00u
Nijnsel/TVE 3 - ASV’33 2 12:00u
Boekel Sport 6 - Nijnsel/TVE 4 11:00u
Erp 7 - Nijnsel/TVE 5 12:00u
Nijnsel/TVE 6 - Schijndel 9 10:00u
Nijnsel/TVE VR2 - Volkel VR1 10:00u
HVCH VR3 - Nijnsel/TVE VR3 10:00u
Programma senioren za 8/2:       
Nijnsel/TVE Vets -  PSV Vets      15.30u

Programma jeugd za 8/2:
Nijnsel/TVE A1 - MULO A1 14:30u
MVC B1 - Nijnsel/TVE B1 14:30u
Nijnsel/TVE C1 - Gemert C3 12:00u
Blauw Geel C6 - Nijnsel/TVE C2 13:00u
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D11 11:30u
Nijnsel/TVE E1 - Blauw Geel E6 10:00u
ELI E3 - Nijnsel/TVE E2G 10:30u
Nijnsel/TVE  F1 - Mariahout F3G 10:00u
Venhorst F5 - Nijnsel/TVE F2 11:15u
Heeswijk MD1 - Nijnsel/TVE  MD1 10:00u

Ollandia

Uitslagen Senioren:
Vorstenbossche Boys 1 – Ollandia 1   1-2
Vorstenbossche Boys 2 – Ollandia 2   1-1
Ollandia 3 - Nijnsel/TVE 5   8-1
Heeswijk 8 - Ollandia 4   afg.
Volkel Vr1 - Ollandia Vr1  afg.

Uitslagen jeugd: 
Ollandia E1 – Schijndel E5   2-5
Blauw Geel F5 – Ollandia F1   1-2
Andere partijen afgelast

Programma senioren zo 9/2: 
Ollandia 1 – SDDL 1   14.30u
ELI 3 – Ollandia 2   11.00u 
Irene 2 -Ollandia 3  10.00u 
Ollandia 4 –WEC 7   10.00u
Ollandia Vr1 - Vorstenb. Boys VR1  10.00u

Programma jeugd za 8/2: 
Mierlo Hout A2 - Ollandia A  v:13.00u
Boekel Sport B2 – Ollandia B1   v:13.30u 
Ollandia C1 – Rhode C5   13.00u 
Ollandia D1 – Keldonk D1G   10.00u
Erp E3 - Ollandia E1  v:8.15u
Ollandia E2 – Schijndel E6   10.30u
Ollandia F1 – MULO F2   9.30u 
Best Vooruit MF5 – Ollandia MF1  v:9.15u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Festilent 1-Boskant 1 2-1
EVVC 2-Boskant 2 0-5
Boskant 3-ASV’33 4 3-5
ELI 5-Boskant 5 2-2
Boskant 6-Rhode 9 3-2
Boskant VR1-Nijnsel VR3 9-0

Uitslagen jeugd
WEC E1 – Boskant E1 0-3
Boskant F1 – DVG F2 4-6

Programma senioren zo 9/2:
Boskant 1-FC Schadewijk 1 14.30 u.
Boskant 2-HVCH 3 11.30 u.
Schijndel 5-Boskant 3 12.00 u.
Boskant 4-DVG 5 12.00 u.
Erp 6-Boskant 5 12.00 u.
Boerdonk 4-Boskant 6 13.00 u.
Boskant 7-Heeswijk 8 10.00 u.
EVVC VR2-Boskant VR1 12.30 u.

Programma jeugd woe 5/2:
Boskant A1–Rhode A2 a.19:30u.
Programma jeugd za 8/2:
Boskant C1–NLC’03 C1 a.13:00u.
Boekel Sport C4–Boskant C2v.11:45u.
Boskant D1–Handel D1G a.11:30u.
Blauw Geel ’38 E3–Boskant E1 v.9:30u.
Venhorst F2–Boskant F1 v.10:00u. 

beugelen

Beugelclub 
“De Lustige Spelers” Olland  
 
Uitslagen: 
Maasbree 2 - Olland 1 4 - 1
Schijndel 1 - Olland 2 2 - 3
Liempde 1 - Olland 3 5 - 0
Loosbroek 2 - Olland 4 0 - 5
Olland 5 - Liempde 2 2 - 3
 
Programma:  
Za 8/1: Olland 1 - Meijel 2 20.00u
Di 11/2: Olland 2 - Olland 4 20.00u
Do 6/2: Heeze 1 - Olland 3 20.00u
Hoogeloon 5 - Olland 5 20.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 29 ja.
1 Dms. B. v.d.Laar- M.v.Schijndel 70,83 
% 2 Echtpr. Van Erp 64,17 % 3 Dms. 
N.Lathouwers- zus Bevers 57,92 % 4 
Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten en Mevr. 
J.v.d.Meerakker-Hr. P.v.Hoof 56,67 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 29/1:
A-lijn : 1.  Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 61,25 2. Jos van Rijbroek & Har-
rie van Rijbroek 58,75 3. Lieke Pieters & 
Willem de Roo 57,50 
B-lijn: 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
62,15 2. Yvonne Daemen & Antony 
Maat 59,72 3. Ria Habraken & Toon Ha-
braken  59,38 
C-lijn: (1) Heleen Voets & Ineke Wijtzes 
60,42 (1) Jan Verbunt & Christ Verhoe-
ven 60,42 3. Nelleke Kappen & Jeanne 
Swinkels 56,25 

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 29/1: 
A Lijn:1.Jo Evers- Anja Lafleur 66.15. 2. 
Mia Poels- Ria v Zon 63.54. 3. Jan en 
Mien v. Rooij 60.42  B lijn: 1. Sjef en 
Gerda v.d.Kerkhof 65.99.2. Bert Foolen- 
Ger Vervoort 56.09. 3. Hennie en Wil 
Merkelbach 54.89 zie ook: 
www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 30/1:
A-lijn: 1. Liesbeth v. Dijk & Nelly Philip-
sen 61.45; 2. Riet & Cees v. Hout  
57.98; 3. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
57.29
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Verhoe-
ven 67.08; 2. Zus v.d. Rijt & Jan Lan-
genhijzen 65.00; Annie Kastelijn & Addy 
Rijkers 58.75

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 28/10
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 58,75 
% 2.Toon & Marietje v.Schaijk 57,00 
% 3.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 
55,83 % 4.Cees v.Hout & Jo Verhoe-
ven 55,00 % B-lijn: 1.Jana v.d.Acker & 
Anny v.d.Hurk 62,15 % 2.Ben v.d.Steen 
& Trudy Smulders 58,33 % 3.Harrie & 
Marietje v.d.Wijgert 55,56 % 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 31/1
A-lijn: 1.Ben & Tiny v.d.Steen 61,61 % 
2.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk 
59,52 % 3.Harrie Lucius & Nelleke Stolk 
58,33 % 4.Piet Thijssens & Riek Rijkers 
58,04 % B-lijn: 1.Piet v.Schaijk & Mari 
v.d.Steen 59,00 % 2.Frans Burg & Ton 
Sleenhof 55,83 % 3.Wim v.Os & Anny 
v.d.Hurk 54,17 %.

Bridgeclub Koffertje

Uitslag clubcompetitie maandag 3/2:
 A-lijn 1. Leny Kremers & Wil Schilder 
61,25 2. Tonnie van Acht & Ton van 

Acht 57,08 3. Ad van de Laar & Elvira 
Thijssen 56,00 
B-lijn: 1. Jan Derks van de Ven & Gerard 
Verkade 61,81 2. Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 58,33 3. An van Genugten 
& Wil van Gerwen 56,94 
C-lijn: 1. Jos van Acht & Martien Hulsen 
61,11 2. Marcel Janse & Willy Swinkels 
60,42 3. Leon Heijckmann & Vic van der 
Hulst 55,56 

Bridgeclub Koffertje

Uitslag clubcompetitie maandag 3/2:
A-lijn 1. Leny Kremers & Wil Schilder 
61,25 2. Tonnie van Acht & Ton van 
Acht 57,08 3. Ad van de Laar & Elvira 
Thijssen 56,00 
B-lijn: 1. Jan Derks van de Ven & Gerard 
Verkade 61,81 2. Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 58,33 3. An van Genugten 
& Wil van Gerwen 56,94 
C-lijn: 1. Jos van Acht & Martien Hulsen 
61,11 2. Marcel Janse & Willy Swinkels 
60,42 3. Leon Heijckmann & Vic van der 
Hulst 55,56 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrij 24/01:
Afisca  – HNM-Finance 2-6
Rewi/van Acht – 
Royal Queen Seeds 3-4
Huiskens  – Amigos / v Dijk 7-0
Pijnappels/van Schijndel – 
Woonwinkel 
 7-6
Programma vrij 07/02 (Beker):
Woonwinkel – Huiskens 19:30u
HNM-Finance – 
Dorpsherberg/van Driel 20.30u
Klerkx Hoveniers  - Afisca 21.30u
Ma 10/02: Beker
Krans – Gerits/vd Warenburg 21.00u

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: 
Corridor MW1 - Odisco MW1   2 - 7
Odisco C1 - Rooi C2        3 - 3
Odisco D1 - De Korfrakkers D4  4 - 3  
Odisco F1 - Be Quick F2    0 - 1 
Alico 1 - Odisco 1            11 - 12
Spoordonkse Girls 2- Odisco 2    34 - 7

Programma za 8/2:
Klimop (A) C2 - Odisco C1   11:00u
De Merels D2 - Odisco D1    10:00u
Odisco F1 - Altior F1     09:30u
Zo 9/2:
Odisco 2- Geko 2          10:00u
Odisco 1 - Geko 1      11:15u
Woe 12/2:
SCMH MW1 - Odisco MW1   20:35u

KV Rooi

Uitslagen:
JES 1-KV Rooi 1  10-18
KV Rooi MW1-Korloo MW1  7-8
KV Rooi MW2-DSV MW1  3-14
Flamingo’s MW2-KV Rooi MW 3  8-6
Celeritas A1-KV Rooi A2  10-9
DDW B1-KV Rooi B1  3-10
Alico C1-KV Rooi C1  5-1
Odisco C1-KV Rooi C2  3-3
Vessem E1-KV Rooi E1  5-0
Altior E2-KV Rooi E2  3-0
SCMH F1-KV Rooi F1  1-4

Programma woe 5/2:
Ps. Irene MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
Spoord.Girls MW-KV Rooi MW  a. 19.30u. 
KV Rooi MW3-Avanti MW1  a.  21.00u.
Programma za 8/2:
KV Rooi A1-Emos A1  a. 18.10u. 
KV Rooi A2-De Korfrakkers A2  a. 16.00u. 
KV Rooi B1-Flamingo’s B1  a.16.00u. 
KV Rooi C1-Avanti C1  a. 15.00u. 
Stormvogels C3-KV Rooi C2  v.09.45u. 
Swift D1-KV Rooi D1  v. 09.30u. 
KV Rooi D2-De Korfrakkers D4  a. 13.00u.
KV Rooi E1-Tuldania E1  a. 12.00u.
KV Rooi E2-VVO E1  a.11.00u. 

KV Rooi F1-De Korfrakkers F3  a. 10.00u.
Programma zo 9/2:
KV Rooi 1-Ajola/de Wilma’s  a. 13.45u. 
KV Rooi –DOT   a. 12.30u.

waterpolo

Argo

Uitslagen:
Aquamigos - D1 14-6
ZVVS - Dames 1 10-2
Zeester-Meerval - E1 14-7
Hellas-Glana - Heren 1 14-15
Nautilus - Heren 2 2-6

Programma Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 – Arethusa 15.30u
E2 – Aquamigos 16.15u
D1 - T.R.B.-R.E.S 17.00u
C1 - De Treffers 17.45u
Heren 2 – Gorgo 18.30u
Heren 1 – Njord 20.15u
Dames 1 – Njord 21.15u

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel 1-Nas 1 11-5
Nijnsel MW2-Vessem MW1 5-8

Uitslagen jeugd:
Fortuna ’68 B1-Nijnsel B1 15-1
Corridor C1-Nijnsel C1 5-3
Nijnsel E1-Flash E1 0-10

Programma senioren zo 9/2:
Nijnsel 1-De Weebosch 1 a:14.15u
woe 5/2:
Nijnsel MW1-SCMH MW1 a:19.30u
Bladella MW1-Nijnsel MW2 v:20.30

Programma jeugd za 8/2:
Nijnsel A1-NDZW A1 a:15.00u
Nijnsel B1-Tovido B1 a: 14.00u
Nijnsel C1-Spoord. Girls C2  a:13.00u
Be Quick E3-Nijnsel E1 v:12.00u

hardlopen

Uitslagen Fortuna ‘67

1 februari Lith Lithse Hamcross 
Mannen 8.500 m
Jeffrey van Hout 41.42
Mannen45 5.100 m
Luc Minderhoud 34.03
Mannen55 8.500 m
Jos van Uden 52.02

2 februari Apeldoorn Midwinter-
marathon Mannen45 Marathon
Eric van den Oetelaar 3.18.04
Mannen55 Marathon
Henry Wijffelaars 3.29.29

2 februari Uden Heuvelrugcross 
MannenTrim 5.400 m
Luc Minderhoud 33.09
Vrouwen 9.450 m
Rikie Huyberts 48.51 (3e)
Annette Boonstoppel 59.55
VrouwenTrim 6.750 m
Saskia Boonstoppel 47.46

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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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 WEBSHOP

NERGENS

GOEDKOPER

Nitro
snowboard-

schoenen

80,-VANAF

Skisets
Inclusief

bindingen

Skischoenen
Diverse merken

en modellen

99,99
VANAF

Jacks
dames/heren

50%
KORTINGEN TOT

bindingen

169,99
NU VANAF

Thule
Dakkoffers
Neem snel een kijkje in onze
Thule Experience Center
Neem snel een kijkje in onzeNeem snel een kijkje in onze

229,-
VANAF

Nitro
snowboards

Diverse prints en 
modellen

Thule
Dakkoffers

199,-
NU VANAF

snowboard-

50%
KORTINGEN TOT

50
AFDALINGEN

BIJ DE WIT!AFDALINGEN
AFDALINGENPRIJS

Maud Tillemans Brabants Kampioen Vresselse Ruiters zeer tevredenpaardensport
Het was de vuurdoop. Het eerste 
evenement dat werd georgani-
seerd door deze jonge vereniging 
is uitgedraaid op een regelrecht 
succes. Het leek buiten wel voor-
jaar en dat trok veel bezoekers, 
welke door de vrijwilligers van 
manage 'De Pijnhorst' netjes wer-
den ontvangen. Koffie met gratis 
gebak van onze sponsor - bakker 
uit Nijnsel liet zich zeer goed sma-
ken

Met een aantal vrijwilligers en met 
grote inzet van ouders en ruiters 
is de eerste pony springwedstrijd: 
'Jumping Vressel' een feit. Het wa-
ren niet de minste ruiters die naar 
manege 'De Pijnhorst' waren af-
gereisd en de kwaliteit lag op een 
hoog niveau. Spektakel was er in 
de DE/L rubriek waar een heuse 
flatscreen te winnen was. Nina van 
Enckevort, met de goed springen-
de Mistery, zag deze zeer begeerde 
prijs helaas aan haar neus voorbij-
gaan maar werd na een spannende 
barrage verdienstelijk 2e. Ze werd 
op de voet gevolgd door Veerle 
van de Pasch met Cyriac Son, die 
helaas in de barrage een balk lieten 

noteren.  Op deze zondagmorgen 
had Sydney Renders met Silver een 
2 plaats gehaald in de BL klasse 
door tweemaal foutloos te rijden 
met een 2e tijd in de barrage. 

Voor de CM klasse een zadelde 
Nina van Enckevort haar pony Vin-
gino, die na een foutloze ronde 
en een snelle barrage op de eerste 
plaats eindigde, een fraai dek en 
een zak voer voor de pony  toverde 
toch weer een glimlach tevoor-
schijn. In de DM klasse was het 
Veerle van de Pasch met Orchids 
Highland Suprice die wel een zeer 
snelle tijd liet noteren maar helaas 
een balk liet vallen op de eerste 
hindernis maar toch heel blij was 
met een 5e plaats. De amazones 
bereiden hun pony's deze week 
voor op het grote evenement as 
zondag in Oosteind waar de Bra-
bantse kampioenschappen sprin-
gen op het menu staan. 

Afgelopen zaterdag was het zover, de 
Brabantse Kampioenschappen voor 
de pony's dressuur te Schijndel wa-
ren begonnen. Maud Tillemans en 
Ysabella F hebben de afgelopen we-
ken hard getraind en vorige week 
hadden ze nog een wedstrijd gereden 

in Velddriel om de puntjes op de i te 
zetten.

 Dat ze er klaar voor waren bewezen 
ze. De eerste proef werd gewonnen 
en in de tweede proef behaalden 
ze een tweede prijs in de categorie 

CDE-B dressuur. Zaterdagochtend 
mochten ze als zesde de ring in en er 
werd een hele nette proef verreden. 
Ontzettend knap dat de zenuwen 
allemaal goed in bedwang werden 
gehouden op hun eerste kampioens-
wedstrijd. Uiteindelijk werden de 
eerste resultaten op het scherm ge-
plaatst. Maud en Ysabella stonden 
bovenaan met maar liefst 212 en 195 
punten (gemiddelde van 67,8%). 
Het was nog spannend want er 
moesten nog een aantal combinaties 
rijden. Niemand wist hun score te 
verbeteren en ze stonden maar liefst 
16 punten los van de nummer 2. Het 
is nog steeds onwerkelijk, Maud en 
Ysabella zijn de beste E-B combinatie 
van heel Brabant. Helaas beginnen 
de KNHS Nederlandse Kampioen-
schappen pas vanaf de L2 dressuur, 
dus dit was voor hun nu de hoogst 
haalbare titel bij de KNHS dressuur. 
Dit jaar zullen zij ook op de AVS wed-
strijden verschijnen en wie weet wat 
er nog meer op het pad komt van 
deze groene top combinatie! Bij deze 
willen de ouders en Maud, Wies Wil-
lekens en Annelieke Stoop bedanken 
voor de goede begeleiding en op 
naar het outdoor seizoen.

KV Nijnsel wint 
na puike tweede helft

Nadat KV Nijnsel vorige week de 
koppositie verspeelde, was het 
zaak om de tweede plaats te be-
houden om alsnog te promove-
ren naar de eerste klasse. Nas uit  
Beuningen was deze week de te-
genstander,  coach Fred van Oekel 
was duidelijk: winst is noodzake-
lijk om te promoveren. 

De openingsfase begon wat on-
wennig en er werden teveel fouten 
gemaakt. Dit werd door Nas afge-
straft. KV Nijnsel ging opzoek naar 
de gelijkmaker, deze kwam na ruim 
10 minuten spelen door een af-
standschot van Sandra Verhagen. 
Monique Merks zorgde nog geen 

minuut later voor de voorsprong. 
Echter had Nas niet veel tijd nodig 
om de stand weer gelijk te trek-
ken. Door het onverzorgde spel 
aan beide kanten bleef de stand 
lange tijd gelijk. Kort voor rust was 
er een goed uitgevoerde aanval die 
Nijnsel weer op voorsprong zette. 
Astrid van de Laar vergrootte de 
score door een strafworp netjes af 
te ronden. Nas deed nog wat te-
rug, waardoor KV Nijnsel de rust in 
ging met een 4-3 voorsprong. 

De instructies van Fred van Oekel 
waren duidelijk, meer concentra-
tie en de slordige foutjes uit het 
spel halen. De dames van Nijnsel 

begrepen deze instructie goed, 
want in de eerste 15 minuten van 
de tweede helft volgde er een wa-
ren doelpuntenregen. Het slotak-
koord was wederom voor Sandra 
Verhagen die twee afstandschoten 
afrondde, waardoor KV Nijnsel het 
veld afstapte met een 11-5 over-
winning. Door een goede tweede 
helft heeft Nijnsel goede zaken ge-
daan. 

Doepunten : Sandra Verhagen 
(5x), Astrid vd Laar, Monique 
Merks, Anne Sijbers, Manon van 
Walbeek, Myrna Foolen en Nicole 
de Koning (1x). 

Nijnselse Ruiters 
en Ponyruiters
Dit weekend zijn door de Nijnselse 
ruiters zowel dressuur als spring-
wedstrijden bezocht.

Marloes van Stiphout reisde met 
haar nieuwe 'krack' Figaro af naar 
Aalst en behaalde daar in de klasse 
B in de eerste proef een tweede en 
in de tweede proef een vierde prijs. 
Leonie Jochems heeft de dressuur-
wedstrijd in de Mortel bezocht en 
werd daar derde met haar paard 
Figaro. Suzan van Gastel behaal-
de de volgende resultaten tijdens 
de springwedstrijd in Asten: In de 
klasse L derde met Dr. Dre en vijfde 
met Blikvanger. In de klasse M eer-
ste met Barca en vierde met Coco 
Flanel.

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

Wegens collectie vernieuwing 
houden wij een grote:

Honderden stuks verkleed-,  
gala-, carnavalskleding en  

accessoires tegen stuntprijzen!
Sla nu je slag voor:
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Zaterdag 8 en zondag 9 februari 
van 10.30 tot 16.00 uur
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korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport



Woensdag 5 februari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Sint Oedenrode
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
De inhoud van Rooi Actueel wordt 
bepaald door de actualiteit. Met 
korte flitsen van maximaal 1 ½ mi-
nuut worden onderwerpen in beeld 
gebracht. De inhoud wordt voortdu-
rend ververst.
Elk heel uur, voorafgaand aan de 
andere programma’s, kunt u deze 
nieuwsberichten volgen.

Rondje Rooi 
Vanaf 6 februari verwachten we in 
Rondje Rooi de volgende onderwer-
pen te kunnen tonen: - Symposium 
over boomteelt - Informatiemarkt 
spiritualiteit - Gevolgen sluiting 
gezinsvervangend tehuis Kamille 
- Beelden van extreem zachte win-
ter - Jeanne en Harry Passier, 20 
jaar Kunst in Lijsten. - Peter Hulsen, 
succesvol coach handboogschutters 
- Milieu-educatieprojecten op  basis-
scholen - Rick van den Oever schiet 
zich in Nederlands team - Baby- en 
peuterzwemmen - Bisschop Hurk-
mans op werkbezoek in Rooi.

Uitzending op de volgende tijden na 
Rooi Actueel:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
Het volgende Rondje Rooi volgt op 
20 februari 2014.

TV Meierij Special belicht Stichting 
Hope
In een special belichten we het goede 
werk dat de Stichting Hope in Peru 
verricht.
Riky de Roo uit Sint-Oedenrode nam 
recent als bestuurslid en gepassio-
neerd werver van hoognodige mid-
delen afscheid. 

Uitzending vanaf 6 februari geduren-
de 1 week op de volgende tijden na 
Rooi Actueel: 01:00 – 04:00 – 07:00 
– 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 
22:00 uur. 

Lijsttrekkers voor het voetlicht
In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart stelt TV 
Meierij de lijsttrekkers van de par-
tijen, zoals die 29 januari bekend 
waren, één voor één aan de kiezers 
voor. Bovendien worden hen vragen 
gesteld over het verkiezingsprogram-
ma ….. en meer. 

14 december - 8 februari
Duo-expositie schilderijen 

en keramiek
Bibliotheek

5 januari - 23 februari
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

6 januari - 20 maart
MIK Pieter Brueghel expo

Odendael

4 februari
‘Numerologie: 

de taal der getallen’
Bibliotheek

7 - 8 februari
Prinsenzittingen

De Beurs

7 februari
90’s party

Café van Ouds

8 februari
Uileballen uitpluizen

Mariendael

8 februari
Stash (unplugged rock)

Muziek en eetcafé De Ossekop

9 februari
‘Spirituele wandeling 
in het Vressels bos’

Parkeerterrein Vogelsven

10 februari
KBO fi lm: The Bucket List

Odendael

10 februari
Inloopavond fusie

Gemeentehuis

13 februari 2014
Concert Mannenkoor de Karawanken

Zorgcentrum Odendael

14 februari
Valentijnsparty

The Joy

14 februari
Valentine’s Surprise Party

Café Van Ouds

15 februari
General Electrick

Tapperij en Eeterij D’n Dommel

15 februari
Filmdag: La Meglio Gioventu

Mariendael

15 februari
Generation 

(allround band)
Eet en Muziekcafé De Ossekop

16 februari
Olat wandeltocht

De Rips

16 februari
Kijken en kieken in de natuur

Vresselse hut Nijnsel

16 februari
Rikken 

Dorpskapel

18 februari
Ladies Night (ladies only), 

Lingerie Party
Café van Ouds

18 februari
Kleine religieuze 

monumenten 
in Sint-Oedenrode
De Gouden Leeuw

19 februari
Inloopavond fusie

Gemeentehuis

19 februari
Roois biergilde
Café van Ouds

22 - 23 februari
Boeken- en platenbeurs

Odaschool

22 februari
Live muziek: 

Coloured Dream
Café Van Ouds

23 februari
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

27 februari
Pubquiz

Tapperij en Eeterij D’n Dommel

27 februari
Herhaling reanimatieavond

Zorgboerderij De Dommelhoeve

27 februari
Film: Jagten
Mariendael

1 - 4 maart 
Papgat Carnaval

Centrum Sint Oedenrode

1 maart
Dansavond KBO

Odendael

3 maart - 20 april
Tentoonstelling 
Maria Kemps

Cultureel Centrum Mariendael

4 maart
Snertconcert

Café Oud Rooy

8 maart
Dag van 

Burgerhulpverlening 
en Reanimatie

Brandweerkazerne

9 maart
Wielerwedstrijd Sint-Oedenrode, 

Veghel, Schijndel
Vlagheide

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




