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Folders deze week:
Heerbeeck College

Van Laarhoven
Vennotex

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nlBoskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Regisseurs Ans en Will van der Linden verdienen fl inke pluim

Publiek boft met Roois topvermaak tijdens Prinsenzittingen

Ieder jaar weer kijkt Sint-Oeden-
rode uit naar de jaarlijkse Prin-
senzittingen. Maar liefst duizend 
mensen trekken in twee weeken-

den naar De Beurs om het ultieme 
voorproefje van Carnaval mee 
te maken. Afgelopen weekend 
vonden de eerste twee avonden 

plaats. Het publiek werd zicht-
baar verwend. Prins Bart zag dat 
het goed was. Voor degenen die 
kaartjes hebben voor komend 

weekend: Jullie boffen!

» lees verder op pag. 10 en kijk 
voor meer foto’s op pag. 14

De Loop’r offi cieel geopend

“Tastbaar resultaat van samenwerking en initiatief”
“Het is goud waard dat de ge-
meenschap de toekomst in kan met 
een gemeenschapshuis zoals dit.” 
Met die woorden onderstreepte 
fractievoorzitter SP Emile Roemer 
zijn felicitaties aan de Ollandse 
dorpsgenoten. Afgelopen weekend 
stond het dorpshuis bol van activi-
teiten, te beginnen met de officiële 
opening van het gebouw. Verte-
genwoordigers van gemeente, pro-
vincie, Wovesto, Skoso, gebruikers 
van het gebouw en diverse dorps-
genoten waren aanwezig. 

Door: Ria Balk

» lees verder op pag. 21

Op vrijdagmiddag werden de 
ballonnen voor het nieuwe 

gebouw losgelaten

Laat deze pagina leven door Layar!!!
Op deze pagina bevindt zich een Layar-laag. Vorige 
week kon u daar al kennis mee maken met de place-
mat van de gemeente. Achter deze pagina schuilt 
ook iets moois. Dit kunt u bekijken door de volgende 
stappen te volgen met uw smartphone of tablet:
1-  Download de Layar App in de App store of 

Google Play
2- Open de Layar App
3- Klik op het scan Icon
4- Houd de smartphone of tablet boven de pagina
5- Klik op de scanknop in het scherm
6- Veel plezier!!
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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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

OVERLĲDENSBERICHTEN DANKBETUIGING

BEDANKT

voor het overweldigend medeleven dat is getoond ti jdens 
de ziekte, het overlijden en de cremati e van mijn 

lieve vrouw en ons mam

Jac Holdijk - van der Aa

Speciale dank gaat uit naar de oncologische afdeling 
van het Catharina ziekenhuis, Thuiszorg Pantein

 en in het bijzonder naar dr. Vermeulen 

Hans Holdijk
Noortje, Max

Cas Vulders

weduwnaar van
Mien Vulders-Asveld

Hij overleed in de leeft ijd van 80 jaar.

    Familie Vulders
    Familie Van Aarle
   
Sint-Oedenrode, 11 januari 2013

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 17 januari 
om 14.00 uur in parochie H. Oda, locati e Heilige Marti nus, 
Kerkplein te Sint Oedenrode.
Daarna zwaaien we Cas uit en zal hij naar Uden worden 
gebracht waar hij in sti lte wordt gecremeerd. 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schrift elijk 
condoleren. 

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Cas op woensdag van 
19.00 tot 19.45 uur in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 
te Sint-Oedenrode.

Dossiernummer: 13010936

Aanmaakdatum: 12-1-2013

overlijdensadvertentie cas vulders 109x160 wk 3.doc

Pagina 1? van 1?

                                                                                                     
Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend werd door 
inzet en hartelijkheid voor allen die hem lief waren, overleden 

Cas Vulders
weduwnaar van

Mien Vulders-Asveld

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Familie Vulders

Familie Van Aarle

Sint-Oedenrode, 11 januari 2013

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 17 januari om 14.00 uur in 
parochie H. Oda, locatie Heilige Martinus, Kerkplein te Sint Oedenrode.
Daarna zwaaien we Cas uit en zal hij naar Uden worden gebracht waar hij in 
stilte wordt gecremeerd. 

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

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Cas op woensdag van 19.00 tot 19.45 uur
in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode.

N.B. Bovenstaande afdruk is géén drukproef, maar benadert de lay-out van de gedrukte rouwbrief.
12 januari 2013, voor akkoord:

Geheel onverwacht is vandaag, na een leven 
dat getekend werd door inzet en hartelijkheid 
voor allen die hem lief waren, overleden 

Graag willen wij allen danken voor de vele blijken  
van warme belangstelling na het overlijden van 

mijn maatje en onze allerliefste papa 
 

Erwin Wouters 
 

De zeer vele kaarten, bloemen en troostvolle woorden 
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons een grote steun. 

Vooral bedanken wij de familie, vrienden, buren,  
kennissen, Dokter van Osch, Jos Hamelink en 

Uitvaartverzorging Antwan Kuis. 
 

Sandra, Lieke en Sjoerd 
Familie Wouters 
Familie Hendriks 

 
Sint-Oedenrode, januari 2013 

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

Juist omdat we zoveel van je houden,
hebben we je laten gaan!

Zoon van de trotse ouders
Erik Verhagen en Joyce Huijberts

Ollandseweg 63  -  5491 GR  - Sint-Oedenrode

StanStan
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Fractie Verkuijlen stopt er volgend jaar mee
Het is nog ver weg, en “iedereen 
weet het al” volgens hemzelf, 
maar Peter Verkuijlen van de een-
mansfractie die zijn naam draagt 
doet volgend jaar niet meer mee 
met de verkiezingen. 

“Ik wil alles in het leven proberen 
en heb dan acht jaar het raads-
lidmaatschap gedaan, het wordt 

weer tijd voor iets anders” liet hij 
zich ontvallen op de nieuwjaarsre-
ceptie. Met gemengde gevoelens 
kijkt hij terug en nog even vooruit. 
Hij is best trots op de succesjes die 
hij met zijn soms wat recalcitrante 
gedrag heeft geboekt.

“En, stel nou eens, heel theore-
tisch, dat veel Rooienaren je toch 

weer in de gemeenteraad zouden 
willen? Scanderen “Wij willen dat 
Peter blijft? Verkuijlen lacht fijn-
tjes. “’Als er straks140 Rooienaren 
met die boodschap hier op de par-
keerplaats staan, wil ik er wel over 
nadenken. Want een beetje ijdel-
heid als menselijke eigenschap is 
mij natuurlijk niet vreemd.” 

Extra noodkreet Oranjevereniging

“Het groeit ons boven het hoofd!” 
vertelde voorzitter van de Oranje-
vereniging in DeMooiRooiKrant 
van week 39 2012. Het was een 
noodkreet om meer vrijwilligers 
te vinden die een steen bij willen 
dragen. Dat lukte, maar liefst twee 
krachten meldden zich aan. Genoeg 
om door te gaan met de vele activi-
teiten die de Oranjevereniging ont-
plooit, maar toch komt het bestuur 
nog armen tekort. De noodoproep 
krijgt daarom een vervolg.

De Oranjevereniging zorgt er ieder 
jaar weer voor dat Sint-Oedenrode 

een bijzondere Koninginnedag kan 
vieren. Maar dat is niet het enige. 
De club vrijwilligers regelt ook het 
A-meezing programma voor de 
feestdag, de fietstocht, een com-
pleet programma op Odendael en 
natuurlijk de altijd geslaagde Kin-
dermarkt. Wilt u helpen bij deze ac-
tiviteiten? Dat kan uiteraard! Meld u 
dan aan via: h.huijbregts@chello.nl

Wat kan een nieuw bestuurslid ver-
wachten?
“Een gezonde vereniging met een 
goede sfeer, die er ondanks de te-
genwind de schouders onder wil 
blijven zetten en met nieuwe activi-
teiten komen. Een club die, met be-
hulp van 1500 euro gemeentelijke 
subsidie, enkele trouwe sponsoren 
en de contributie van ruim 40 le-
den, elk jaar een mooi programma 

neer kan zetten. Verstand van geld 
is geen vereiste, maar wél welkom, 
want ook onze penningmeester 
heeft die taak moeten neerleggen. 
Wie meer wil weten kan kijken op 
de website www.oranjeverenigings-
int-oedenrode.nl. Wie belangstel-
ling heeft, kan dat via de website 
kenbaar maken.”

Een donatie mag natuurlijk ook. 
Voor maar 10 euro per jaar is de 
Oranjevereniging erg goed gehol-
pen. Na een donatie bent u meteen 
lid. Doneren kan op het volgende 
nummer: 138230188 t.n.v. Oranje-
vereniging Sint-Oedenrode. 

Op woensdag 16 januari om 20.00 
uur is de algemene ledenvergade-
ring in restaurant Pan & Cook.

Roois bezwaar tegen opheffen bushaltes en diensten
Als het aan de provincie ligt, wordt 
er gesneden in de voorzieningen 
voor het openbaar vervoer in on-
der meer Sint-Oedenrode. Voor de 
buurtbus verandert er niets maar 
voor de streeklijnen wel degelijk. 
De provincie wil het vervoersaan-
bod beter afstemmen op de vraag. 

In de praktijk betekent dat onder 
meer dat op werkdagen vanaf 
9.30 u en ’s avonds na 21.30 u nog 

maar één bus per uur wordt inge-
zet. Op zondagavond vanaf 21 
uur rijdt er dan geen bus meer van 
Rooi rechtstreeks naar Den Bosch 
of omgekeerd. Wie dan nog op die 
bestemming wil komen, moet via 
Veghel. Vooral huiswaarts kerende 
studenten zouden daar de dupe 
van zijn. “Daar zijn wij het niet 
mee eens” aldus portefeuillehou-
der René Dekkers. “Daarom heb-
ben wij een inspraakreactie naar de 

provincie gestuurd. Ook willen wij 
dat alle haltes behouden blijven. 
De vervoerder heeft de vrijheid om 
die te schrappen. In een heel vroeg 
stadium hebben wij onze bushaltes 
toegankelijk gemaakt, opheffen 
zou kapitaalvernietiging zijn. Als 
wij veel bushaltes hebben is dat 
ook heel prettig voor het open-
baar vervoer, want hoe meer hal-
tes hoe minder de regiotaxi wordt 
gebruikt, en die is veel duurder.” 

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

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

SHOARMA-PAKKET

VLEES&BROODJES&SAUS

SAMEN

6

00

SPECIAL

Ball & beans

100 gram

1

25

VLEESWARENKOOPJE

Bij ACHTERHAM+

GEBR.GEHAKT

GRATIS SNACKBALLETJES

WEEKAANBIEDING

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 STUKS

5

95

KEURSLAGERKOOPJE

FILETLAPJES

4 STUKS

5

50

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH

Tel. 0413472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

Ga naar de website sidengo.com/petrusbehoud en geef uw mening

‘Sint-Petrusschool mag niet weg uit Olland’

Voorheen woonde ik in Olland en kom er nu nog regelmatig met zeer veel 
plezier. Ik ben er opgegroeid, speelde er veel buiten en ben naar de ‘Sint 
Petrus school’ gegaan. De kleinschaligheid, de gezelligheid en de rijke his-
torie van het dorp blijven mij ervan overtuigen hier naar terug te blijven ke-
ren. Mijn ouders wonen nog steeds in de Schoolstraat in Olland welke start 
bij de oude locatie van de basisschool (de misse) en eindigt bij de huidige 
locatie (binnenveld). Tot mijn verbazing hoorde ik dat er even snel is be-
sloten om de naam van de basisschool in Olland te veranderen, aangezien 
ze nu wederom een nieuwe locatie hebben gevonden en gebouwd. Een 
samengesteld comité zonder veel binding met Olland vond het tijd voor 
‘verandering’ en bedachten samen van de nieuwe naam ‘De Sprongh’. 

Zij vegen hiermee honderden jaren geschiedenis van tafel en dat een 
Christelijke naam van een basisschool niet gewenst is (met de huidige 
mediaberichten omtrent de kerk en haar pastoors) kan ik begrijpen, maar 
de naam ‘Sint Petrus’ hoort bij Olland. De school verhuisde al enkele ke-
ren maar nooit veranderde de naam. Ik stel voor om de oude naam terug 
te brengen en de school gewoon weer ‘Petrus school’ te noemen. 

Daarnaast is de naam van een basisschool welke een schrijffout bevat in 
ieder geval dubieus. Spelling en taal zijn voor kinderen op de basisschool 
erg belangrijk en ik denk dat het aan het bestuur van de basisschool is om 
het juiste voorbeeld te geven!    
Om mijn verhaal kracht bij te zetten ben ik een actiewebsite gestart om 
het bestuur van de school te laten weten dat er veel Ollanders zijn die 
graag de geschiedenis in stand houden. Op deze website is het mogelijk 
om je mening te geven en te laten weten welke naam voor de basisschool 
u het beste vindt passen. 

Ga naar de website sidengo.com/petrusbehoud en geef uw mening.  Deel 
dit bericht zo vaak mogelijk via alle mogelijke media! Zorg ervoor dat de 
naam ‘Sint Petrus’ behouden wordt!

Alvast hartelijk dank,
Initiatiefnemer ‘Petrusbehoud’
Geert van der Heijden
06-11601062

Lezerspodium....
Door:  Geert van der Heijden



woensdag 16 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe4 

Prof. Wim Moonen
Met genoegen hebben we het stukje gelezen over Prof. Wim Moonen. 
Geweldig dat er iets blijvends voor deze inwoner van Rooi wordt ge-
daan. Een achterneef van mij is jaren geleden van Rotterdam naar Den 
Bosch overgebracht voor een operatie door ‘Onze’ zo kundige dokter. 
Ik heb toen mijn neef opgezocht die niet uitgepraat raakte over die 
vriendelijke dokter die hem tweemaal opgezocht had en een tijdje 
aan zijn bed had gezeten. De operatie was succesvol verlopen en mijn 
neef heeft nog jaren gezond mogen leven. Ik ben er van overtuigd dat 
er velen (ook Rooienaren) dit hebben meegemaakt.

Ik wens Dr. A. van der Meijden en Dr. A. Wenstedt heel veel succes 
met dit mooie plan.

Mijn man en ik zijn in 1941 van Rotterdam naar hier gekomen..
(na het bombardement van Rotterdam.) 
Het is nog steeds voor mij MooiRooi.
Bedankt voor de gelegenheid dit te schrijven...

Ronny Huninck - Stokvis   Meierij 203   

Lezerspodium....
Door: Ronny Huninck - Stokvis   

Veel belangstelling Winterwandeling VVD

Het was zondag mooi weer om te 
wandelen. Wellicht was er daarom 
zoveel belangstelling voor de jaar-
lijkse winterwandeling. Dit jaar had 
men gekozen voor een wandeling 
door de Vresselse bossen.. 

Onder de bezielende begeleiding 

van Henk Steenbakkers vertrok de 
groep vanaf de Vresselse Hut rich-
ting de bossen. Henk is een ervaren 
IVN-gids. Met zijn kennis van de 
bomen en planten bleef hij de groep 
boeien van het begin tot het einde. 

De bossen zijn aanvankelijk aan-

geplant als productiebos. Halver-
wege de vorige eeuw kwam daar 
langzaam verandering in. Het bos 
veranderde van productiebos naar 
natuurgebied. 

In de laatste 20 jaren heeft Staats-
bosbeheer veel verbeterd in de bos-
sen. Het is nu een prachtig natuur-
gebied waar steeds meer bijzondere 
plantjes voorkomen. Staatsbosbe-
heer pleegt in de bossen regelmatig 
‘onderhoud’ om te zorgen dat dit 
natuurgebied in stand blijft. 

Ook de fauna kreeg tijdens de rond-
wandeling de nodige aandacht. Al-
leen de exacte plaats van de das-
senburcht wilde Henk niet vertellen. 
Het zou zonde zijn als zo’n grote 
groep wandelaars bij de dassen de 
rust zou verstoren. 
 
Al met al een mooie en interessante 
wandeling. Na afloop werd er nog 
stevig nagepraat onder het genot 
van een drankje en lekkere erwten-
soep.

Milieustraat wordt vrijdagmiddag geopend

Sint-Oedenrode heeft eigen grondstoffenrotonde

Niet aan de Boskantseweg of aan 
de Oostelijke Randweg, maar op 
het terrein van Van Kaathoven aan 
de Eversestraat ligt een nieuwe 
rotonde. Het is er één met grote 
symbolische waarde. De ‘grond-
stoffenrotonde’ wordt hij al ge-
noemd. De rotonde, met windmo-
len, ligt pal voor de ingang van de 
nieuwe Rooise milieustraat, die 
aanstaande vrijdagmiddag door 
wethouder René Dekkers officieel 
wordt geopend. Van Kaathoven 
runt de milieustraat tenslotte in 
opdracht van de gemeente.

Nagenoeg iedere Rooienaar moet 
wel eens wat van zijn rommel 
wegbrengen. Een oude bank, een 
kapotte frietpan, snoeiafval of een 
berg puin. Automatisch zegt je in-
gebouwde TomTom dat je naar de 
Eversestraat moet. Dat moet nog 
steeds, alleen is het nu de bedoe-
ling dat je wat eerder linksaf slaat 
dan voorheen. De oude ingang 
wordt niet meer gebruikt. Robbert 
van Kaathoven legt uit waarom. 
“De milieustraat is compleet ver-
nieuwd. Er is gekozen voor een 
betaalde stroom en een gratis 

stroom. Allebei zeer ruim opgezet. 
Daardoor is de doorvoer makkelij-
ker en zijn er bijna geen opstop-
pingen. Dat was bij de oude in-
gang wel eens het geval. Vooral op 
zaterdag moesten mensen soms 
erg lang wachten.”

Tachtig procent van de mensen 
heeft afval bij, of beter gezegd 
grondstoffen die bestemd zijn 
voor de gratis ronde. Dat aantal 
neemt volgens Van Kaathoven al-
leen maar toe. Er is nog iets veran-
derd. Robbert: “Vroeger werd er 
afgerekend in volume, maar vanaf 
1 januari betaal je voor afval het 
gewicht wat je bij hebt. Dat is veel 
eerlijker. Wat je aanbiedt, moet 
je ook betalen.” Heb je spullen 
op je aanhanger liggen die gratis 
zijn, maar ligt er ook materiaal bij 
waar je voor moet betalen? Geen 
probleem, daar is de grondstofro-
tonde voor. De burger wordt dan 
verzocht om een extra ronde te 
maken. Dat houdt het personeel 
goed in de gaten. Jan van Gorkum, 
Theo de Haan en Wim van den 
Bosch vormen het vaste team. Een 
gedeelte van de bezetting vindt 

voor een groot deel plaats op ba-
sis van social return. Doordeweeks 
staan ze altijd met twee personen, 
op zaterdag met drie. Zij verzorgen 
de betalingen – alles moet voort-
aan met pin – en houden de boel 
met camera’s in de gaten.

“De mensen zullen nog een beetje 
aan de veranderingen moeten 
wennen”, denkt de mede-eigenaar 
van het bedrijf. “Zo mag snoei-
afval ook niet allemaal meer bij 
elkaar, maar wordt dat eveneens  
gescheiden in brandbaar en com-

posteerbaar. Het zal allemaal even 
zijn tijd nodig hebben, maar dat 
komt helemaal goed. Het nieuwe 
systeem is een stuk praktischer.” 
Ondertussen draait de windmo-
len op de grondstofrotonde vrolijk 
door. Hij wekt per jaar 3500 kWh 
op. Net zoveel als een gemiddeld 
gezin en genoeg om de boel aan 
de gang te houden. Heerlijk duur-
zaam dus en dat past precies bij 
Van Kaathoven.

 

Welke ondernemer wil graag afslanken 
of een gezondere levenswijze (of stijl) aanleren?

kijk voor informatie op www.rammintensief.nl

Ambachtstraat 1 5481 SM Schijndel, 073-5478812 

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Op de hele 
wintercOllectie 

50% 
kOrting

VOlOp kleding 
in de maten 

36 t/m 56

Het personeel van de milieustraat kreeg afgelopen dinsdag hun nieuwe outfi t
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Rabobank. Een bank met ideeën.

Openingstijden verkoopkantoor 
Sint-Oedenrode

onze oPeningstijden ZIJN GEWIJZIGD 

Openingstijden verkoopkantoor:
Maandag 09.00 - 17.00 uur

Dinsdag 14.00 - 17.00 uur

Woensdag 09.00 - 17.00 uur

Donderdag 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden op afspraak:
Zie openingstijden verkoopkantoor

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur

op ons Adviescentrum, Jan Tinbergenstraat 1, Sint-Oedenrode.

Om te voorkomen dat u moet wachten op een adviseur maken
wij graag een afspraak voor u. Dit kan via telefoonnummer
(0413) 491 491. Meer informatie: www.rabobank.nl/stos

Vrijwilligersdag Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel
Op zaterdag 19 januari gaan de medewer-
kers van Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del vrijwillig aan de slag. Als coöperatieve 
bank vindt de Rabobank betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap belangrijk. Op deze 
manier dragen zij ook eens, op een andere 
manier dan gebruikelijk, een steentje bij aan 
de lokale verenigingen, stichtingen en orga-
nisaties.

Samen bereik je meer dan alleen
Vanaf september konden verenigingen, 
stichtingen of organisaties activiteiten aan-
melden voor de vrijwilligersdag. Een gevari-
eerd programma aan activiteiten is het resul-
taat. Maar liefst 15 projecten doen mee. Van 
het uitdunnen van bospercelen en het rapen 
van zwerfvuil in Schijndel tot het koken met 
de bewoners van Odendael en een grote 
schoonmaak van het Damiaancentrum. De 

Rabobank wil op deze manier een positieve 
bijdrage leveren aan het goede, soms onbe-
taalde werk dat organisaties en mensen in 
hun omgeving verrichten.

Projecten 
De vrijwilligersactiviteiten vinden plaats op 
zaterdag 19 januari tussen 9.00 en 12.30 
uur. De organisaties die deelnemen in Sint-
Oedenrode zijn: Zorgcentrum Odendael, het 
Damiaancentrum, Brownies & Downies, het 
museum van Brabantse mutsen en poffers, 
RKSV Rhode, het Starterscollectief, Hand-
boogvereniging Concordia, basisschool Sint 
Petrus in Olland en het Reumafonds (afde-
ling Sint-Oedenrode en Schijndel). Vanuit 
Schijndel doen Zorghoeve ’t Binnenveld, Ge-
meente Schijndel, Natuurwerkgroep Schijn-
del, Zorggroep Dorus en Broodje Apart mee 
aan de vrijwilligersdag. 

Tai chi & Qigong een goede manier 
om te ontspannen

We weten allemaal dat ontspannen goed 
voor ons is, maar nemen er niet altijd de tijd 
voor. Vanaf nu kunnen we op een eenvou-
dige en leuke manier leren hoe we moeten 
ontspannen door middel van beweging.
 
We kennen Tai Chi van de Chinese mensen 
die in parken mooie bewegingen maken, die 
langzaam en rustig in elkaar overvloeien. Tai 
Chi is ontstaan vanuit de oosterse kunst van 
de zelfverdediging. Tegenwoordig wordt het 
vooral beoefend om de gezondheid en de 
ontspanning te verbeteren.
 
In de lessen leer je stapsgewijs hoe je makke-

lijk kunt ontspannen en je ademhaling kunt 
verbeteren. Tai Chi is vanwege het zachte 
karakter een goede basis voor iedereen die 
iets aan de gezondheid wil doen of op een 
rustige ontspannen manier sportief willen 
bewegen.
 
De lessen worden geven door Kay Aras. In 
het dagelijkse leven een Motivatie trainer & 
Coach voor bedrijven en Topsporters. In de 
Tai Chi en Zelfverdediging geeft hij al meer 
dan 16 jaar met veel plezier les. Er wordt op 
een leuke en nuchtere manier les gegeven. 
De rustige bewegingen ontspannen het li-
chaam en de geest. En de oefenstof makke-
lijk en toegankelijk voor iedereen.
 
De lessen vinden vanaf  maandag 28 janu-
ari iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur 
plaats in de sportzaal van De Odaschool. 
Kosten € 145,- per halfjaar. Het is altijd mo-
gelijk om een proefles te volgen. Voor vragen 
of aanmeldingen Kay Aras: 0413-840687.
Of kijk voor meer info op: 
www.dewegvandecirkel.nl

advertorial

Derde editie Nieuwjaarsbrunch Franciscusschool

Alweer voor de derde keer hield de ouder-
raad van de Franciscusschool uit Veghel een 
Nieuwjaarsbrunch. De Franciscusschool is  
een school voor speciaal en voortgezet speci-
aal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinde-
ren/jongeren uit Veghel, Sint-Oedenrode en 
omstreken. Daarnaast huisvest ze een drietal 
zorgklassen met daarin kinderen met een ern-
stige verstandelijke beperking. Door deze bij-
zondere combinatie zie je verrassende ontwik-
kelingen, zowel bij de “reguliere” kinderen als 
bij de extra zorg kinderen. 

Om de relatie tussen ouders-kinderen & team 
optimaal te houden, houdt de ouderraad graag 
ouder-kind activiteiten. Zo is drie jaar geleden 
de Nieuwjaarsbrunch ontstaan. Kinderen bren-

gen iets lekkers (eigen gemaakt) mee en de ou-
derraad zorgt voor broodjes, beleg en drinken.
Eerst drinken de ouders gezamenlijk koffie, ver-
trekken dan naar de klas van hun kind waar ze 
een activiteit doen en om 11.00 uur start de 
brunch. Voor de kinderen is dit een feest, lek-
ker eten met de klas en je ouders/verzorgers is 
natuurlijk ook een hele belevenis.

De ouderraad zou dit niet kunnen realiseren 
zonder de steun van hun sponsoren. Dus wil-
len ze  graag via deze weg de Emté Veghel & 
Bakkerij Bekkers bedanken voor hun jaarlijkse 
sponsoring. Door de grote opkomst van de ou-
ders, die vaak toch een dag vrij hier voor moe-
ten nemen, lijkt niets een nieuwe traditie in de 
weg te staan.
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Open huis Elde College Sint-Michielsgestel 
20 januari 2013
Op zondag 20 januari vindt op het Elde College in 
Sint-Michielsgestel de jaarlijkse open dag plaats. 
Een week later, op zondag 27 januari, houdt het 
Elde College in Schijndel haar open huis. 

De openingstijden zijn telkens van 12.30 tot 16.00 
uur. De scholen zijn toegankelijk voor alle belang-
stellenden. Met name leerlingen uit groep 8 van 
de basisschool en hun ouders zijn van harte uit-
genodigd om de sfeer van de school te komen 
proeven. 

Op het Elde College in Sint-Michielsgestel kunnen 

leerlingen terecht voor vmbo theoretische leerweg 
alle leerjaren; vmbo kaderberoepsgerichte/ basis-
beroepsgerichte leerweg leerjaar 1 en 2 en havo 
leerjaar 1, 2, en 3. Leerlingen die binnen vmbo-
kader of vmbo-basis kiezen voor de studierichting 
Technologie en Dienstverlening, kunnen de gehele 
opleiding in Sint-Michielsgestel afmaken.

Aanmelden
Aanmelden voor het Elde College kan op 12 en 
13 maart 2013. Uitgebreide informatie over de 
aanmeldingsprocedure is te vinden op 
www.eldecollege.nl.

 

 

 

 

 

 

 

het Kapittelpad

7 3

sporthal
De Dioscuren of in parkeergarage Lochtenburg.

Open dag basisschool De Sprongh 
en uitslag prijsvraag

Het afgelopen weekend 
hebben veel belangstellen-
den kennisgemaakt met de 
nieuwe  multifunctionele 
accommodatie De Loop’r, 

waarin ook basisschool De Sprongh is opge-
nomen. Naar schatting 2500 belangstellenden 
hebben op zondag de open middag bezocht en 
een kijkje genomen in het nieuwe gebouw. De 
nieuwe basisschool heeft veel positieve reacties 
gehad op het moderne en lichte gebouw wat 
voorzien is van de nieuwste ICT-snufjes.

Ook SKOSO was aanwezig met een stand waarin 
informatie werd verstrekt over de activiteiten van 
SKOSO en de aangesloten scholen. Heel veel 
personen hebben deelgenomen aan de prijs-
vraag, waarin gevraagd werd naar het precieze 
aantal leerlingen op alle scholen van SKOSO op 
1 januari 2013.

Dit aantal bedroeg 1518 leerlingen. Miriam van 
de Wijdeven, Oranje Nassaulaan 27 te Sint-Oe-
denrode zat daar met 1520 leerlingen het dicht-
ste bij. Zij kan een cadeaubon tegemoet zien.

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    19 01 2013    10.00 - 12.00 uur

www.obs-despringplank.nl
WILHELMINASTRAAT 19   5491 JL  SINT-OEDENRODE   0413 473038

PRESENTATIE vAN ONZE wERkwIjZE 
EN ONDERwIjSvISIE EN hOE wE DIT 
vERTAlEN NAAR DE klASSENSITuATIE

EEN kIjkjE IN GROEP 1-2
RONDlEIDING DOOR DE SchOOl

INFORMATIEF GESPREk
INFORMATIEPAkkETTEN

23 jANuARI
INlOOPOchTEND

OPEN DAG
ZATERDAG 19 JANUARI 2013 10.00 - 12.00 uur

OP OPENBARE BASISSCHOOL 
‘DE SPRINGPLANK’

U staat voor een belangrijke beslissing! Is uw 
kind 3 jaar of wordt het dat binnenkort, dan moet 
u een school gaan kiezen. En op basis waarvan 
gaat u dat doen? Kiest u voor de school op de 
hoek of kiest op andere gronden zoals bijvoor-
beeld de kracht van de inhoud van het onder-
wijs? Of vindt u de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van evenzo groot belang? Wilt u uit uw kind 
halen wat er in zit terwijl het kind toch zichzelf 
kan zijn? Is creativiteit iets wat u belangrijk vindt 
op school? Zijn normen en waarden voor u van 
doorslaggevend belang? Wilt u uw kind niet op 
het schoolplein afzetten maar in de klas aan de 
leerkracht overdragen?
Dan heeft de Springplank u iets te bieden. De 
Springplank is namelijk door zijn openbare ka-
rakter niet alleen een wijkschool, maar voor ie-
dereen toegankelijk.
Omdat niet alle scholen hetzelfde zijn, is het fi jn 
wanneer u scholen kunt vergelijken voordat u 
kiest. Om u bij die keuze te helpen zet Openbare 
Basisschool ‘De Springplank’ op zaterdag 19 ja-
nuari haar deuren open van 10.00-12.00 uur. U 
bent van harte welkom en neem uw kind vooral 
mee naar onze school. Wilt u de school in bedrijf 
zien dan kunt u bij ons terecht op woensdag 
23 januari van 10:00 tot 12:00 uur. 

WAT BIEDT DE SPRINGPLANK U OP DEZE 
OPEN DAG?
U wordt door ouders, teamleden en directie van 
de school ontvangen. Voor de meegekomen kin-
deren worden er leuke kleuter activiteiten geor-
ganiseerd. 
De directie geeft een presentatie waarin de missie 
en de werkwijze van de Springplank wordt toege-
licht. Er wordt een rondleiding gegeven door de 
school en er is natuurlijk altijd ruimte voor een 
informatief gesprek met een van de teamleden. 

INFORMATIE.
Speciaal voor nieuwe ouders heeft ‘De Spring-
plank’ een pakket samengesteld met daarin alle 
informatie die u als ouder graag wilt weten voor 
u voor een school kiest.
Wilt u de informatie thuisgestuurd krijgen, bel 
dan even naar ‘De Springplank’ 0413-473038 of 
stuur een mail naar info@obs-despringplank.nl. 
U kunt voor informatie ook onze website bezoe-
ken: www.obs-despringplank.nl en op een later 
tijdstip een afspraak maken voor een bezoek. 

WILHELMINASTRAAT 19  
5491 JL SINT-OEDENRODE 

0413 473038
www.obs-despringplank.nl

PRESENTATIE VAN ONZE 
WERKWIJZE EN ONDERWIJSVISIE 
EN HOE WE DIT VERTALEN NAAR 

DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2 
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

23 JANUARI 
INLOOPOCHTEND

U BENT VAN HARTE WELKOM!

OPENBARE BASISSCHOOL ‘DE SPRINGPLANK’
“DAT IK DAAR NIET EERDER OPGEKOMEN BEN”

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    19 01 2013    10.00 - 12.00 uur

www.obs-despringplank.nl
WILHELMINASTRAAT 19   5491 JL  SINT-OEDENRODE   0413 473038

PRESENTATIE VAN ONZE WERKWIJZE 
EN ONDERWIJSVISIE EN HOE WE DIT 
VERTALEN NAAR DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

23 JANUARI
INLOOPOCHTEND

Wijzigingen rijbewijs
Op 19 januari 2013 gaat voor het rijbewijs een 
groot aantal wijzigingen in. De belangrijkste zijn: 

•  Er komen nieuwe categorieën voor rijbewijzen 
van motors, vrachtauto’s en bussen. 

•  Het rijbewijs voor vrachtauto’s en bussen is 
vanaf 19 januari 5 jaar geldig. 

•  Een motorrijbewijs ‘A licht’ dat voor 19 januari 
2013 is aangevraagd, geeft na 2 jaar automa-
tisch het recht om een motor van de categorie ‘A 
zwaar’ te besturen. Bij aanvragen na 19 januari 
moet u eerst een praktijkexamen afleggen voor-
dat men een zwaardere motor mag besturen. 

Bent u geslaagd? Vraag uw rijbewijs dan aan voor 
19 januari. U voorkomt dan dat deze nieuwe 
maatregelen voor u gaan gelden. Maakt u een 
afspraak? Zorg dan dat de afspraak zelf voor 19 
januari plaatsvindt. 

Hebt u al een rijbewijs? 
Had u voor 19 januari 2013 al een rijbewijs voor 
een bepaalde categorie? Dan houdt u de rechten 
voor die categorie. Alleen als de nieuwe regels 
gunstiger zijn, gelden deze ook voor u.  Voor 
meer informatie kijkt u op de website van de 
Rijksoverheid.
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Open Dag Zwijsen College
VEGHEL - Op zaterdag 26 janu-
ari vindt de Open Dag voor ba-
sisschoolverlaters plaats op het 
Zwijsen College aan het PWA 
Sportpark in Veghel. Het moderne 
gebouw geeft op tal van terreinen 
mogelijkheden en impulsen voor 
eigentijdse vormen van leren. 
Leerlingen en hun ouders die dit 
zelf willen proeven zijn van har-
te uitgenodigd. Tussen 11.00 en 
15.00 uur staan de Zwijsenaren 
voor u klaar!

Vertrouwde sfeer en begeleiding
Het Zwijsen College kenmerkt zich 
door een sfeer die door leerlingen 
altijd hoog gewaardeerd wordt. 

De Open dag biedt een mooie ge-
legenheid te ervaren hoe die sfeer 
aanvoelt. Door de omgang met 
elkaar, de wijze waarop de leerlin-
gen begeleid en opgevangen wor-
den, kortom hoe de school vorm 
geeft aan het vormen van een 
gemeenschap wordt duidelijk dat 
het Zwijsen meer is dan alleen een 
leerinstituut.

Leren op het Zwijsen College
Natuurlijk bereidt het Zwijsen Col-
lege ook voor op het behalen van 
een diploma. Tijdens de Open Dag 
wordt zichtbaar gemaakt hoe er bij 
de diverse leervakken en bij de vak-
overstijgende lesblokken gewerkt 

wordt. De bezoekers kunnen dit 
zelf ook ervaren. Er zijn verschil-
lende activiteiten die inzicht geven 
in de inhoud en de aanpak van de 
schoolvakken.

Open Dag: ontmoetingsplek
De Open Dag van het Zwijsen Col-
lege heeft vooral het karakter van 
ontmoeting. Maak kennis met de 
ervaringsdeskundigen (leerlingen, 
medewerkers en ouders) door een 
actieve rondgang door (een deel 
van) het gebouw. Hierdoor is het 
mogelijk naar eigen behoefte in-
formatie te verzamelen en de Zwij-
sensfeer aan den lijve te ervaren.

Open Dag Fioretti College
VEGHEL – Praktisch en persoon-
lijk, dat is het onderwijs op het 
Fioretti College. Brugklassers krij-
gen les in een aparte vleugel van 
een klein docententeam. Als leer-
ling word je gezien en gehoord en 
dat geeft een veilig en betrokken 
gevoel. Tijdens de Open Dag op 
zaterdag 26 januari kunnen leer-
lingen en ouders dit zelf ervaren. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur is de 
school aan de Muntelaar 4 in vol 
bedrijf!

De praktijklokalen zijn ingericht als 
een kopie van de werkelijkheid. 
Theorie wordt gegeven in klassi-
kale situaties en op leerpleinen. De 
leerlingen krijgen intensieve bege-
leiding en er wordt een portfolio 
opgebouwd. Een optimale voorbe-
reiding voor het mbo en de havo!

Het Fioretti College kent de ba-
sis- en kaderberoepsgerichte leer-
weg en de mavo. In het derde 
leerjaar kiezen de leerlingen één 

van de drie sectoren: Techniek 
(Bouw, Metalektro of Voertuigen-
techniek), Economie (Handel & 
Administratie of Horeca, Toerisme 
en Voeding) of Zorg & Welzijn. 
Mavo-leerlingen oriënteren zich 
tijdens het vak Technologie op de 
sectoren.
Leerlingen die voor de havo-mavo 
brugklas in aanmerking komen, 
krijgen onderwijs op havo-niveau 
op het Zwijsen College. Dit wordt 
verzorgd door leraren van beide 
scholen. In de loop van het jaar 
volgt er een studieadvies. Leerlin-
gen met mavo-advies maken de 
overstap naar het Fioretti College.

Op de afdeling praktijkonderwijs is 
er extra tijd en zorg voor leerlingen 
die moeite hebben met leren. De 
groepen zijn klein, de mentor is te-
vens coach en er zijn veel praktijk-
vakken. In leerjaar 4 en 5 lopen de 
leerlingen enkele dagen per week 
stage.

Open Dagen Koning Willem I College
Op het Koning Willem I College in 
’s-Hertogenbosch begint jouw toe-
komst! Kom dus naar de Open Da-
gen op zaterdag 19 en zondag 20 
januari en laat je informeren over 
de opleiding van jouw keuze. Deze 
dagen presenteren alle afdelingen 
zich van 11 tot 16 uur en bruist het 
op alle locaties van de activiteiten. 

Leerlingen zijn met hun docenten 
in hun eigen (praktijk)ruimtes aan-
wezig om je specifieke informa-
tie te geven over hun opleiding. 
Zij presenteren projecten waar ze 
op dat moment mee bezig zijn 
en vertellen je daarover. Op Vlij-
menseweg 2 kun je terecht als je 
interesse ligt op het terrein van 
Economie, Cultuur, Welzijn, Hore-
ca, Uiterlijke Verzorging, Toerisme 
en Gezondheidszorg. Ook kun je 
hier de diverse MHBO- opleidin-
gen bezoeken.

Techniek en veiligheid 
Op Onderwijsboulevard 3 vind je 

de opleidingen op het gebied van 
Techniek en Technologie én oplei-
dingen die te maken hebben met 
veiligheid en toezicht, bijvoorbeeld 
de nieuwe opleiding Handhaver 
toezicht en veiligheid/Politie. Ook 
vind je hier het Kort Middelbaar 
Vak Onderwijs met bijvoorbeeld 
de opleiding Facilitair Medewer-
ker. Op Onderwijsboulevard 1 
vind je de opleiding International 
Business Studies.

Sport en andere locaties
In de hal van Flik-Flak aan de Ma-
rathonloop in de Maaspoort pre-
senteert de Sportacademie zich. 
Voor schilders- en stukadoorsop-
leidingen kun je terecht in de prak-
tijkruimtes in de Meester Vriens-
straat 2 en voor bouw, meubel- en 
interieurbouw in de Kleine Elst 11 
(Bouwhuis), alles in ‘s-Hertogen-
bosch. 
Voor alle entreeopleidingen, zoals 
Zorghulp, kun je op Weidonklaan 
99-100 kijken.

Voor meer informatie: 
www.kw1c.nl of 
bel de opleidingeninfo: 
073-6249600. 

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Een nieuw jaar, nieuw leven

Bij familie Termeer werden afgelopen week vier jonge lammetjes gebo-
ren onder het motto 'een nieuw jaar, nieuw leven'. De lammetjes zijn 
extreem vroeg op de wereld gezet. De meeste worden namelijk pas in 
het voorjaar geboren.
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Stichting de Zevensprong zoekt 
uitbreiding kerngroep

Stichting de Zevensprong organiseert 
jaarlijks een vakantieweek voor alle 
kinderen uit groep 3 & 4 van de ge-
meente Sint-Oedenrode. Komend jaar 
zal de Zevensprong voor de 27ste keer 
georganiseerd worden. De voorberei-
ding van deze week is in handen van 
de leden van de kerngroep. De kern-
groep is op zoek naar uitbreiding.

Wat zoeken wij:
- Organisatorisch sterke personen
- Enthousiaste teamspelers
- Verantwoordelijkheidsgevoel
-  Affiniteit met kinderen in de leeftijd 

van 6-8 jaar

Wat vragen wij:
-   Actieve betrokkenheid bij de voorbe-

reiding
-  Begeleiding van activiteiten en vrij-

willigers tijdens de week
-  Afspraken maken en contacten on-

derhouden met andere partijen
-  Aanwezigheid bij vergaderingen (15x) 

en tijdens de week (6 dagen) 
-  Je inzet voor het jaar 2013 en de ja-

ren daarna.

Wat bieden wij:
- Veel gezelligheid!
-  De kans om ervaring op te doen in 

het organiseren van een evenement
-  Ervaring opdoen in het begeleiden 

van jonge mensen
-  Veel voldoening na afloop van de week.

Ben jij degene die ons team de ko-
mende jaren komt versterken? Ben je 
ouder dan 18 jaar? Mail dan je moti-
vatie voor 25 januari naar info@zeven-
sprong.nl.
Voor meer informatie kun je kijken op 
www.zeven-sprong.nl of contact op-
nemen met Martin van Hastenberg 
tel. 06-22461100 (na 18.00 uur).

Met Stichting Kindia naar de 
Nijmeegse 4-daagse
2012 stond voor Stichting Kindia in het 
teken van de samenwerking met Pop-
koor Novelty. Hun 25-jarig jubileum is 
gevierd met sympathieke acties (o.a. 
met Kiwanis Rooi) en een spectaculair 
optreden in De Blauwe Kei in Veghel. 
Tijdens “On Top of the World” kreeg 
Kindia een cheque van € 11.000 uitge-
reikt voor haar goede doel: het onder-
steunen van gehandicapte en verstoten 
kinderen in Zuid-India. Daardoor kan nu 
gestart worden met de bouw van het 
lang gewenste kinderhuis.

In 2013 neemt Stichting Kindia deel aan 
de Nijmeegse 4-daagse (16 - 19 juli) om 
zo opnieuw aandacht te vangen voor 
haar missie (www.kindia.nl). Alle deel-
nemers van de groep zoeken sponsors 
in hun eigen omgeving en hopen zo een 
mooi bedrag bijeen te lopen. Enthousi-
aste groepsgenoten zijn nog welkom.

Allerlei soorten activiteiten worden door 
Kindia ondernomen om fondsen te wer-
ven. In 2013 is dat o.a. de Nijmeegse 
4-daagse. Er is inmiddels een trainings-
programma gestart om in juli vier da-
gen lang veertig kilometer fit en vrolijk 
als team te gaan lopen. Van januari tot 
en met juli staan er  nog 16 wandelin-
gen gepland, oplopend van 25 tot 40 
km. Het zijn mooie routes vanuit diverse 

plaatsen zoals bijvoorbeeld  Eindhoven, 
Deurne, Helvoirt, Mill, Oirschot, Wychen 
en Groesbeek onder deskundige begelei-
ding. Liefhebbers kunnen zich nog tot 
februari aanmelden en vrijwillig deelne-
men aan de reuze gezellige voorberei-
dingstochten. 

Afgelopen december is Annemieke van 
den Broek, oprichter/voorzitter van Kin-
dia, weer op project JET in Zuid-India 
geweest. Ze heeft daar verteld over de 
jaarlijkse Nijmeegse 4-daagse en hoe 
Kindia die als sponsoractie wil gebruiken 
voor hen. Om de kinderen daar ook en-
thousiast te maken en ze iets soortgelijks 
te laten meemaken heeft ze ter plekke 
een 4-daagse georganiseerd, compleet 
met medailles. Natuurlijk waren de af-
standen aangepast aan de handicaps 
van de kinderen. Allemaal hebben ze het 
volbracht en ze vonden het prachtig! Op 
de site Anamika.waarbenjij.nu zijn foto’s 
te zien en verhalen te lezen over hoe de 
jongens en meisjes genoten hebben van 
dit avontuur.  

Aanmelden kan via: 
avandenbroek@kindia.nl of 
sjoerdvangangelt@online.nl o.v.v. naam, 
tel nr., leeftijd en loopafstand.

Apotheken gaan zwakke 
punten verbeteren
Donderdag 10 januari vond er in Za-
lencentrum de Beurs voor de derde 
keer het treffen plaats van cliënten 
van de apotheken van Sint-Oedenro-
de en Liempde. Het cliënten panel is 
een onderdeel van het kwaliteitstra-
ject waarbij de apotheker onderzoekt 
wat burgers vinden van de dienstver-
lening en hoe dit verbeterd kan wor-
den.

In 2006 was het voor de eerste en in 
2010 voor de tweede keer. Nu be-
stond het panel uit 10 cliënten, drs. 
J.C. ten Ham van de Markt Apotheek 
en mevr. E. Stoots, farmaceutisch 
consult. Besproken werd de enquête  
van  2012 , waarvan 343  formulie-
ren waren ingevuld  en teruggestuurd. 
Volgens de berekening scoorden de 
apothekers een 7,5 terwijl het lande-
lijk gemiddelde een 7,9 is. Dus er was 
reden om de service te verbeteren. De 
min- en pluspunten werden bespro-

ken met het panel. De minpunten: 
o.a. wachttijden, de privacy en het 
gedrag van de medewerkers. De plus-
punten: o.a. de afhaalrobot (in het 
hele land staan er slechts 20, waarvan 
een hier Rooi) het bestellen van ge-
neesmiddelen via de herhaaltelefoon 
en de website. Ook de voorlichtings-
bijeenkomsten en het contact met de 
huisartsen scoorden hoog.

Volgens de heer Ten Ham (Markt 
Apotheek) wordt uitgekeken naar een 
nieuwe, betere toegankelijke locatie 
met meer privacy. Ook werd er hard 
gewerkt aan het digitale medische 
dossier.(2015). De zwakke punten, 
wachttijden, privacy worden verbe-
terd. Voor informatie is er de web-
site: www.apothekensintoedenrode.nl 
waar ook de notulen van deze bijeen-
komst op staan.
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL Tegenwoordig kan 

iedereen in 
DeMooiRooiKrant 
staan

Deze grappige foto met bovenstaande 
tekst van Juultje van den Oever 
wilden we u niet onthouden.

Niet te geloven maar ècht waar!
Op 22 Januari wordt 

dit LEKKER DING 50 jaar!!

Henriëtte - Ronnie - Kenneth 
Dylan - Jennifer

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 KuisAuto Boxtel
Gespecialiseerd in onderhoud van 

auto’s van 10 jaar en ouder.

Grote beurt € 99,-
Kleine beurt € 39,-

Hemelrijk 5a - Boxtel
06-44309687

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 47 24 63

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

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

Sint-Oedenrode
06 10 02 52 95     www.risero.nl

Profi ciat 80 jaar!
80-55-30-5

Isabeau

Geboren 
9 januari 2013

Michiel Maas en Judith Bekkers
Beelstraat 24

5491 CG Sint-Oedenrode

Anet profi ciat!!
25 jaar bij bouwmarkt Forum.
Leuk als u haar a.s. donderdag 

komt feliciteren!

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan

Feliciteert Danny KoeKKelKoren
met het behalen van de opleiding tot Handtherapie!

Danny is nu gespecialiseerd in de behandeling 
van arm en handproblematiek.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Peetoom: Dirk Persoons
Peettante: So� e van de Ven

Luuk en Marga van der Heijden-Persoons
Florisstraat 39, 5491 JC Sint-Oedenrode

Tel: 0413-288117

www.verkeersschoolschellekens.nl

Lars Sikking 
GefeLiciteerd

1e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Amber van Zandbeek 
Gefeliciteerd

1e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.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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Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!



woensdag 16 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe10 

55

PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
24PAPGAT JOURNAAL

PapgatKrant is een waar 
jubileumnummer geworden!
Binnen de Raad van 11 zijn er ver-
schillende commissies. Eén van 
die commissies is de commissie 
Krant. Deze commissie heeft een 
zeer intensief seizoen achter de 
rug, want met  55 jaar Papgat 
moest de krant zeker een speciaal 
tintje krijgen. En dat is hen ge-
lukt!! De krant is in full colour en 
staat weer vol leuke wetenswaar-
digheden, foto’s, tips, anekdotes 
en feiten over ons Papgat. Dat is 
al jaren een goede traditie en dat 
zal zeker zo blijven.

Andere jaren vroeg de Stichting 
€ 2,00 voor deze krant om zo in 
de kosten tegemoet te komen van 
het prijzen geld voor de optocht. 
Dit jaar is de krant geheel gratis! 
De Papgatkrant wordt deze week 
huis-aan-huis verspreid door alle 
carnavalsverenigingen. De krant 
is dit jaar gratis, maar door de be-
trokken verenigingen een vrijwil-
lige bijdrage te geven maakt u het 
mede mogelijk om de wagenbou-

wers en loopgroepen in de stij-
gende kosten tegemoet te komen.     
                                                                                         
Wat staat er zoal in deze krant?
Er staat ook veel praktische infor-
matie in de krant, zoals de route 
van de optocht. De route van de 
borrelbus. De programma’s van 
alle verenigingen met de tijd en 
plaats. De Jeugdprins met zijn 
Raad van 11 staan in de krant en 
stellen zich aan jullie voor.

Ook het scholenproject, wat van 
start is gegaan, staat er in. Op alle 
basisscholen van Sint-Oedenrode 
wordt vanaf dit jaar les in carnaval 
gegeven. Al met al een complete 
carnavalskrant met natuurlijk ook 
veel foto’s van carnaval vierende 
Papbuiken. En dit alles volledig 
in kleur! Vanaf dinsdag wordt de 
krant persoonlijk rondgebracht. 
Dus mensen, stel de verenigingen 
niet teleur en geef uw vrijwillige 
bijdrage als ze bij u aanbellen. 
Alaaf!!

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

PER 1 MAART A.S. OPENEN WIJ 
ONZE WINKEL IN ROOI !! 

DAAROM NU IN ONZE WINKEL IN LIEMPDE 

VERHUIZINGSKORTINGEN 
VANAF 50% 

OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE!!

WIJ HEBBEN NOG VOLOP KEUS 
IN WINTERJASSEN, TRUIEN, 

VESTEN, BROEKEN, ETC.
DE WINTER BEGINT NU PAS, 

DUS PROFITEER MEE!

Papgatkrant verschijnt deze week

Deze week verschijnt de Pap-
gatkrant. Het is niet zomaar een 
editie, maar een full-colour jubi-
leumeditie, omdat Papgat 55 jaar 
bestaat. Verschillende verenigin-
gen en goede doelen komen deze 

krant gratis bij de mensen thuis 
bezorgen. Het is aan u of u een 
kleine bijdrage wilt geven. Iedere 
cent gaat naar de betreffende ver-
eniging of goede doel, dus een 
goede reden om te geven!

Stichting Papgat heeft het dit jaar 
extra druk met het 55-jarig jubi-
leum van Carnaval in Papgat. Dat 
neemt niet weg dat ze ook deze 
editie van de Prinsenzittingen we-
derom de hoge hoed uit de kast 
heeft getoverd met daarin allerlei 
Roois topvermaak; Liedjesschrij-
vers, zangers, danseressen, kletsers, 
presentatoren, mooie dames, mu-
ziekmakers en toneelspelers. Stuk 
voor stuk entertainers uit eigen klei. 
Draai er een mengelmoesje van en 
de avond is geslaagd. Je zou zo’n 
topprogramma moeten starten? 
Dat gebeurde Teun Leenderts uit 
Olland.
Hij bleek daar zelf echter geen 
moeite mee te hebben. Zijn micro-
foon wel eventjes, maar dat pro-
bleem werd weer snel verholpen 
door het technisch personeel. Teun, 
oftewel ‘Tinuske’, voelt zich steeds 
beter thuis op het podium. De Ol-
landse kletser is alweer bijna ‘talent 
af’. Niet alleen hijzelf, maar ook zijn 
buut wordt ieder jaar meer volwas-
sen. Misschien helpt het hem wat 
als hij volgend jaar wat later mag 
starten en de zaal al voorverwarmd 
is. 
Na Tinuskes klets kwamen er drie 
vrouwen het podium op: ‘de 3 
Buuven’ uit Nijnsel, bestaande uit 
Ellis Rijkers, Anne van Beljouw en 
Dianne Verkuijlen. Erna van de Ven 
deed vorig jaar mee tijdens de Bonte 
Avond in Nijnsel, maar moest deze 
keer verstek laten gaan. De mensen 
die de act toen al gezien hebben, 
grinniken nog steeds na. Evenals 
de geluksvogels die er afgelopen 
weekend bij waren. Heerlijke dub-
belzinnigheid en naïviteit maken 
het nummer tot een succes. De 
dames denken te gaan solliciteren 
als poetsvrouw, maar belandden op 
een totaal andere plek. Je zou er 
bijna rooie oortjes van krijgen.
Een vreugdevol intermezzo van 
Sunrise volgde en daarna werd 
het podium omgetoverd tot sport-
school. Het was tijd voor Elle van 
de Berk, Toos Saris, Connie de Be-

ver, Corrie Bouwens en Ad van de 
Biggelaar, oftewel Hedde Efkes uit 
Boskant. Met zijn Amsterdams ac-
cent kreeg de sportschoolhouder 
direct de ogen en oren op zich ge-
richt. Toen de dames het podium 
betraden was het feest compleet. 
Ieder jaar weer komt Hedde Efkes 
met een act om te zoenen. Deze 
was wederom briljant.

Het werd tijd voor wat rauwe en 
scherpe moppen. Het werd tijd 
voor Piet Klaasen, oftewel ’n Bietje 
’n Pietje. Zijn Helmondse tongval 
geeft zijn grappen extra power, 
maar vooral zijn spitsvondigheid en 
het feit dat hij geen blad voor de 
mond neemt, gaat er bij het Rooise 
publiek wel in. Het is altijd leuk als 
de wethouder of de burgemeester 
op grappige wijze wordt gecon-
fronteerd met acties uit het afge-
lopen jaar. Laat dat maar aan Piet 
Klaasen over…
Zoals meerdere acts, waaronder 
de voorgaande kletser, betrad Het 
Prinselijk Vermaak voor de elfde 
keer achtereen het podium tijdens 
de Prinsenzittingen. Uiteraard nooit 
met dezelfde personen, want het 
zijn immers de oud-Prinsen die er 
met elkaar een knalfuif van maken. 
Ieder jaar komt er weer een man-
nelijk feestnummer bij. De medley 
duurt dus steeds langer, maar als er 
zoveel jolijt te zien is dan smult de 
zaal er graag van. 
Eén oude Prins, die niet meedeed 
met het Prinselijk Vermaak, stond 
tien minuten later op het toneel 
met zijn makkers Bas van Turnhout 
en Rob van Goethem. Zij kregen de 
handen op elkaar met hun tweede 
Carnavalskraker in successie: ‘Het 
Roois Kroegenlied’. Normaal is 
Arno de Leijer ook van de partij in 
strak pak en met glinsterende mi-
crofoon, maar hij maakte zich ui-
terst nuttig achter de lichtknoppen.

De Narrekap zonder Bart van der 
Steen? Hoe zou dat gaan? Andere 
jaren was Prins Bart één van de 

steunpilaren als de carnavalsver-
eniging het podium besteeg. Niet 
getreurd, het werd een klasse op-
treden, met good-old Pietje van 
Kasteren als één van de sterren in 
Steven Spielberg’s studio. 
Jumbo Jet (Dennis) van der Steen 
vloog daarna de zaal door om zijn 
grappen te laten horen. Naar eigen 
zeggen was zijn voorbereidingstijd 
nog wat korter dan andere jaren en 
dus was hij niet helemaal tevreden. 
Maar ja, welke goede komiek is wel 
content na twintig minuten in de 
ton? Geen enkele! De zaal luisterde 
aandachtig en liet het niet na om 
eens flink te lachen na weer een 
goede grap van de kassajuffrouw.

Zouden er nog mensen benieuwd 
zijn geweest naar wat Hupke Skrot 
van plan was? Zekers te weten! 
Wilma van Roosmalen, Saskia Adri-
aans, Marleen van den Berg en 
Bert Hubers hebben inmiddels een 
vaste schare fans, want hun eigen 
geschreven teksten maken wel de-
gelijk wat los. 

Als er iemand is die ook kan ver-
trouwen op een trouwe aanhang 
dan is het Rien van Genugten. Hij 
klom na een spetterend optreden 
van vriendinnendansgroep infinity 
in de ton. ‘Sssst, nu moeten we stil 
houden, anders kunnen we hem 
niet volgen’ werd elkaar al toege-
beten aan de lange tafels. Oplet-
ten is wel het devies bij Rien, die 
ditmaal in de huid kroop van Unne 
crimineel. De ervaren kletser trak-
teerde de zaal op heerlijk droge, 
maar zeer uitgedokterde humor. 

Ans en Will van de Linden, al jaren-
lang samen hét krachtige duo dat 
iedere keer weer zorgt voor een 
avond topentertainment, verdie-
nen een geweldige pluim. Hun re-
gie en algemene leiding was van de 
bovenste plank. Evenals het sterke 
spel van huisband Tiona o.l.v. Jos 
van Heesch en de goede presenta-
tie van Edward van den Elzen.  

Vervolg voorpagina
Publiek boft met Roois topvermaak tijdens Prinsenzittingen

WINTERSCHILDER ACTIE
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Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030
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Ollandse bonte avonden
Het is weer bijna zover. Op vrij-
dag 1 februari en zaterdag 2 fe-
bruari, worden onze jaarlijkse 
Bonte Avonden gehouden. Deze 
avonden beginnen om 20.00 uur 
in MFA de Loop’r.

Een groot aantal artiesten van ei-
gen bodem zullen met hun dans, 
zang, tonproat en live optredens 
de avonden verzorgen. De Olland-
se Dorpskapel zorgt voor de vro-
lijke noot tijdens deze avonden. 

Zondagmiddag 3 februari komt 
de jeugd aan de beurt. Zij zullen 
er een dolle boel van maken met 
hun dans, zang, tonproat en play-
back. De Ollandse Dorpskapel zal 
ook op deze middag zorgen voor 
de vrolijke noot. Deze middag 

begint om 14.00 uur in MFA de 
Loop’r. 

Voorverkoop kaarten:
Zaterdag 19 januari van 18.00 uur 
tot 19.00 uur in MFA de Loop’r
Let op: Maximaal 5 kaarten per 
persoon. Hierna kan er eventueel 
nog telefonisch besteld worden 
bij Mieke Markus 0413-473803.  
Ook worden er op de avonden 
zelf kaarten aan de deur verkocht. 
De kaarten voor de kindermiddag 
worden aan de deur verkocht. 
Zonder entreekaarten géén toe-
gang tot de Loop’r, ook niet tot 
het café! Het Bonte avond comité.

Kom in je carnavalsoutfit. Degene 
die het mooist verkleed is wordt 
beloond met een leuke prijs!

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

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

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen

”Al zwierend en zweijend houwt de jeugd carnaval dreijend”

Na een grote Prins Bart nu ook een jeugdprins Bart

Twee Barten zullen er voor zorgen 
dat Carnaval 2013 een geslaagde 
editie gaat worden. Na de benoe-
ming van Prins Bart Pap d’n Ur-
ste, zo’n twee maanden geleden, 
werd afgelopen zondag de jeugd-
prins onthuld in Zalencentrum De 
Beurs. Het werd Bart Sabel, een 
leerling van de Odaschool. Zijn 
maatje Siebe Wiersma is adju-
dant. Hij moet naar eigen zeggen 
de Prins in bedwang gaan hou-
den. Zondag lukte hem dat al aar-
dig en het werd een zeer geslaagd 
feestje.

Stichting Jeugdcarnaval had we-
derom goed haar best gedaan 
om er een mooie middag van te 
maken. Het thema van de ont-
hulling was ditmaal voetbal. Een 
groot doel op het podium verborg 
de leden van de Raad van Elf. Eén 
voor één werden ze onthuld. Na 
een paar rake trappen met de bal 
verschenen de volgende gezich-
ten: Huib van Heesch, Nick van 
de Koevering, Rens van Esch, Lars 
van Esch, Tim Hulsen, Raymond 
vd Schoot, Haike van Rooij, Tho-
mas van Wershoven, Bart van 
Helvoirt, Timo van Dinther en 
Daan de Beer. Daarna werd Nar 
Iwan voorgesteld en niet veel la-
ter de Prins en zijn Adjudant. Het 
gejuich in de zaal barstte los na-
dat Prins Bart en Adjudant Siebe 
hun spreuk lieten horen: ”Al zwie-
rend en zweijend houwt de jeugd 
carnaval dreijend”. De Alles Kan 
Show kon beginnen!

Zoals ieder jaar kwamen er veel 

kleurrijke en originele acts voorbij. 
Het was genieten voor de Prins en 
zijn gevolg. Zelfs de grote Prins 
kwam nog even langs om het feest 
nog meer glans te geven. Frank 
van den Brand was de presenta-
tor. Hij deed dat voortreffelijk. Hij 
maakte aan het eind van de mid-
dag de winnaars bekend.  De wis-
selbeker en de 1e prijs (een beker 
en een grote pot snoep) gingen 
naar Sanne, Romy en Jaimy. Zij 
kwamen met een live gezongen 
nummer van Amy Whinehouse 
(Valerie). De 2e prijs (een beker en 
een pot snoep) was voor Ilva en 
Lisa. Zij deden een playback van 
de sprookjesboom (Houthakken) 
De 3e prijs (eveneens een beker 
en een pot snoep) ging naar Lisa, 
Deveny en Lyanne.
Zij lieten een dans van Pitbull zien.

Stichting Jeugdcarnaval stelt zich voor

Een belangrijke schakel in carnaval 
vierend Sint-Oedenrode is Stichting 
Jeugdcarnaval. Zij houdt immers de 
paplepel vast die de Rooise jeugd 
voedt met het carnavalsgevoel. Bij-
na iedere Rooienaar beleefde zijn of 
haar eerste carnavalsmomenten in 
de tent op de Markt. Maar wie zijn 
de mensen achter de Stichting? Wie 
zorgen er ieder jaar weer voor dat 
de Rooise jeugd – en inmiddels ook 
veel kinderen van ver daar buiten 
– een onvergetelijke carnaval mee-
maken?  De weken voor Carnaval 
stellen we ze aan u voor. In de der-
de aflevering: Leon van Rooij. We 
kregen hem maandagavond pas te 
pakken, want hij was met anderen 
de tuinen aan het versieren van de 
Prins en de Adjudant. Ook Leon is 
dus altijd in de weer.

Wat doe je allemaal voor Stichting 
Jeugdcarnaval?
“Ik heb er voor gezorgd dat we een 
nieuwe website hebben en daarnaast 
beheer ik de Twitter- en Facebook 
accounts. Daarbij houd ik me bezig 
met het bouwen van de wagen en 

het licht en geluid in de tent. Eigen-
lijk ben ik de grote joker, haha.”

Hoe ben je in het bestuur van Stich-
ting Jeugdcarnaval terechtgekomen?
“Twee jaar geleden zat mijn zoon in 
de Raad van Elf. Als ouder heb ik me 
toen als vrijwilliger ingezet. Ze vroe-
gen me toen of ik bij de Stichting 
wilde. Ik heb er flink over na moeten 
denken. Het is natuurlijk niet niks, 
het kost veel tijd. Uiteindelijk heb ik 
de knoop doorgehakt en ik heb er 
absoluut geen spijt van. Als je ziet 
wat je er voor terugkrijgt…Dat is 
geweldig! Van heinde en verre ko-
men kinderen hier Carnaval vieren. 
Vooral de kinderen van 15 die net 
tussen wal en schip vallen. Het is hier 
soms net een discotheek. Ook ben ik 
een echte carnavalsvierder. Het is me 
met de paplepel ingegoten.”

Ben je van plan om het nog lang te 
doen?
“Ze zeggen dat ik een contract heb 
getekend voor vijf jaar, haha. Ik vind 
ook dat je dit voor meerdere jaren 
moet doen en als ik het leuk vind, 
blijf ik nog langer.”

Ben je tijdens Carnaval iedere dag in 
de tent? Zo ja, heb je dan nog tijd 
om zelf Carnaval te vieren?
“Ik ben inderdaad iedere dag in de 
tent. Dat is ook nodig want het is 
dan ontzettend druk. Ik vind dat he-
lemaal niet erg. Dat is mijn Carnaval. 
Ik geniet van de sfeer. Ik hoef niet 
zo nodig ergens anders naar toe om 
Carnaval te vieren.”

Kijk voor meer informatie op 
www.jeugd-carnaval.nl 
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Dit jaar Zigeunerhuwelijk in Papgat..!

Veel carnavalsnieuws afgelopen 
weekend. Naast de prinsenzit-
tingen was er ook nog de ont-
hulling van de jeugdraad en de 
onthulling van het nieuwe boe-
renbruidspaar. Hoewel boeren-
bruidspaar..?

In het Boskantse gedeelte van 
Papgat zal op 12 februari een 
kampement opgeslagen worden 
van zigeuners uit alle uithoe-
ken van Europa. Mocht je je tij-
dens carnaval in deze contreien 
wagen, en op carnavalsdinsdag 
doen vrijwel alle carnavalsvier-
ders van Papgat dit, zul je onge-
twijfeld geconfronteerd worden 
met de gewoonten en gebruiken 
die deze mensen hebben. Na het 
Hippiehuwelijk van 2011 en het 
Oosters huwelijk van afgelopen 
jaar, belooft het ook dit jaar weer 
een mooi, bont, spektakel te gaan 
worden.

Mensen die de foto goed bestu-
deerd hebben, hebben natuurlijk 
allang in de hoofdrolspelers Anja 
Klaassen – Habraken en Ard van 
den Eertwegh herkend. Anja: mi-

crobiologisch analist, kerstbomen-
verkoopster en brouwmeester uit 
het gezellige buurtschap Rijsingen 
en Ard van den Eertwegh: bakker, 
paardenliefhebber en Egelantier 
van het eerste uur uit Rooi maar 
nog steeds Nijnselnaar in hart en 
nieren. Een gezellig aanstaand 
bruidspaar dat in de voorbereiding 
samen met de familie al heel veel 
hilarische momenten heeft be-
leefd.
De vooruitzichten voor een ge-
weldig huwelijk zijn dus goed. 
Wilt u alle spannende belevenis-
sen niet missen dan bent u van 
harte welkom op 12 februari. U 
kunt dan getuige zijn van het hu-
welijk en de onvermijdelijke “to-
neelstukjes” en u kunt “actief” 
meedoen, door deel te nemen 
aan het “Zigeunermaal”.. het 
“Gipsy” alternatief voor de boe-
renkoffietafel.
Voor degenen die dit willen zijn 
via partycentrum “De Vriend-
schap” kaartjes te reserveren. 
In een volgende editie van deze 
krant onthullen we meer details 
over het bruidspaar en het pro-
gramma van deze dag. 

Papgat viert al 55 jaar carnaval

Het is dit jaar alweer 55 jaar gele-
den dat Sint-Oedenrode voor het 
eerst op georganiseerde wijze car-
naval vierde. In 1958 zag het eerste 
Rooise carnaval het levenslicht. Dit 
jaar viert de stichting Papgat dat 
heugelijke feit met diverse activi-
teiten. We spreken met Ed Steen-
bakkers, Johan van den Bongaardt, 
Elise Strijbos en Henry van der Zan-
den van de stichting Pagat.

Het begon naar huidige maatstaven 
allemaal heel bescheiden in 1958. 
Een groep Rooise jongeren wilde 
carnaval in Sint-Oedenrode vieren. 
In de jaren daarvoor vierde de Rooi-
se jeugd in Son, Schijndel en Veghel 
carnaval. Met een advertentie in de 
plaatselijke krant werd opgeroepen 
voor een oprichtingsvergadering in 
de Beurs van een 'Rooijse karnaval-
sclub'. Die vergadering was vrijdag 
17 januari 1958, een maand voor 
het 'gecostumeerd karnavalsbal' 
dat carnavalsmaandag 17 februari 
1958 in diezelfde Beurs plaats zou 
vinden. Daarmee was het begin van 
carnavalsvereniging 'De Papbuiken' 
een feit. Zo staat te lezen in het 
boek 44 jaar Papgat, dat Ed Steen-
bakkers laat zien.

Het hele jaar met carnaval bezig
Voor de meeste mensen is het vier 
dagen per jaar carnaval. De men-
sen van de stichting Papgat zijn 
eigenlijk het hele jaar met carnaval 
bezig. “Die vier dagen zijn eigenlijk 
de kroon op het werk van een jaar 
organiseren”, zegt Henry van der 
Zanden. Het doel van de stichting 
is om van het Rooise carnaval één 
geheel te maken. Carnaval wordt 
tegenwoordig, volgens Johan van 
den Bongaardt, niet meer in één 
café maar in heel Sint-Oedenrode 
gevierd. Een van de initiatieven die 
daar aan bij hebben gedragen is de 
borrelbus. Deze bus rijdt langs alle 
Rooise cafés en voor een muntje 
kan iedereen mee.

Met gelijke munt betalen
Ook de gezamenlijke munt van de 

Rooise horeca is zo'n initiatief dat 
het carnaval over heel Sint-Oeden-
rode verdeeld. Tijdens carnaval kan 
in ieder Roois café met deze munt 
worden betaald, maar als het aan 
Ed Steenbakkers ligt, sluiten ook de 
cafetaria's en taxibedrijven zich aan 
bij dit systeem. “Het zou mooi zijn, 
als iedereen tijdens carnaval overal 
in Papgat met dezelfde muntjes kan 
betalen”, zo vervolgt hij.

Met de paplepel ingegeven
Een van de activiteiten rondom het 
55-jarige jubileum is het scholen-
project. De stichting Papgat heeft 
speciaal voor de Rooise basisscho-
len een lespakket samengesteld 
over carnaval in Sint-Oedenrode. In 
dit lespakket wordt uitgelegd wat 
carnaval is en hoe het gevierd hoort 
te worden. Ook hebben al verschil-
lende scholen gevraagd of dat prins 
carnaval, hun school kan bezoeken. 
Aan die vraag voldoet de stichting 
Papgat maar al te graag.

Wil de echte prins nu opstaan
Een andere taak van de stichting is 
de prinsenkeuze. Papgat is daarin 
vrij uniek, want in de gemeente 
Sint-Oedenrode is er maar één 
prins carnaval. In veel gemeenten 
heeft elk kerkdorp zijn eigen prins. 
“In Best heeft zowat elk café haar 
eigen prins”, zegt Johan van den 
Bongaardt. “Vroeger, waren er ook 
in Sint-Oedenrode meerdere prin-
sen en er was zelfs een graaf”, zo 
vervolgt hij. “Door goed met de 
carnavalsclubs samen te werken 
heeft de stichting van het Rooise 
carnaval een eenheid gemaakt. De 
prins hoeft zeker niet uit Rooi zelf te 
komen, ook de kerkdorpen Olland, 
Nijnsel en Boskant hebben de afge-
lopen jaren een prins geleverd”. 

Niet alleen heren in het zwart
Een van de grote verschillen van 
het carnaval van vroeger met dat 
van nu is de rol van de dames. “In 
het verleden was carnaval een feest 
dat door de heren in de zwarte pak-
ken werd georganiseerd”, zegt Elise 

Strijbos. Nu hebben de partners 
van de leden van de Raad van Elf 
ook een belangrijke rol in dit van 
oorsprong Katholieke volksfeest. 
Samen met Sandra van der Linden 
heeft Elise een bestuursfunctie in de 
stichting Papgat. “Een vrouw kijkt 
toch net wat anders tegen sommige 
dingen aan en dat heeft vaak een 
positieve invloed”, zegt zij.

Jeugd staat op eigen benen
Net als in 1958 viert ook nu de 
Rooise jeugd nog op haar eigen wij-
ze carnaval. De stichting jeugdcar-
naval Sint-Oedenrode is helemaal 
zelfstandig. In het verleden was het 
jeugdcarnaval ook onderdeel van 
de stichting Papgat. Dat wil echter 
niet zeggen dat de twee stichtin-
gen naast elkaar praten. “Er is goed 
overleg met de jeugd en de tent 
op de Markt is ieder jaar een groot 
succes. Daar komen iedere avond 
zo'n zeven tot achthonderd jonge-
ren, niet alleen uit Sint-Oedenrode, 
maar ook uit Schijndel en Veghel”, 
verteld Elise Strijbos. Het lijkt er op 
of dat de jongeren uit 1958, met 
het naar Rooi halen van het carna-
val in hun missie zijn geslaagd.

Sleutel in handen van de stichting
Toch vindt de stichting zich zelf 
niet het belangrijkste tijdens het 
carnaval. Integendeel, zij vindt de 
inbreng van de aangesloten clubs 
het belangrijkste. De stichting co-
ordineert alleen de activiteiten van 
de verschillende clubs. Dat gaat vol-
gens Steenbakkers zelfs zo ver, dat 
de gemeente de coördinatie van alle 
carnavalsactiviteiten bij de stichting 
Papgat heeft neergelegd. “De ge-
meente heeft ons kaders gegeven, 
zolang we daarbinnen blijven, mo-
gen wij het regelen”, zo gaat Ed 
Steenbakkers verder. De sleutel 
overdracht, die het begin van car-
naval is, is dan ook bijna letterlijk de 
overdracht van 'de macht aan de 
Papbuiken'.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

(foto: Cristo Slabbekoorn) Dit is de werkgroep die alle activiteiten 
rondom het 55 jarig bestaan van Papgat organiseert en stroomlijnt. 

Kijk voor alle foto’s 
van de prinsenzittingen 

op www.mooirooi.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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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

Kilo’s en/of cellulite kwijt?

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

Vacustep (20x) nu €175,00 
in plaats van €200,00

 

Wanneer u start met één van onze dieten 
betaalt u slecht €150,00 voor 20 Vacustep.

 

Kijk voor de verschillende dieten op onze website

of voor het uitgebreide eiwitdieet op www.d-line.nl 

Geldig in januari 2013

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Afslankstudio Body Result op TV advertorial

Body Result Sint Oedenrode bestaat nu ruim 
een jaar en Body Result Best bijna 10 jaar! 
Dit is niet onopgemerkt gebleven, want Body 
Result Rooi is al 2x op TV geweest en dat zal 
niet de laatste keer zijn. Afgelopen zondag is 
bij Life Experience op RTL4 de 2e uitzending 
geweest. Kijk bij uitzending gemist of op de 
website www.bodyresult.nl om de uitzending 
alsnog te kijken.

Body Result is gestart in november 2011. De 
afslankstudio werkt met verschillende diëten 

waaronder het D-line eiwitdieet. Dit dieet is ook 
online te bestellen voor mensen die het liever 
op eigen houtje doen. Kijk hiervoor op www.
dline.nl Uiteraard is het beter om af te slanken 
onder de deskundige begeleiding van Body 
Result, maar dit is niet verplicht. Verder werkt 
Body Result met een shake dieet en een dieet 
met een normaal eetpatroon. Daarnaast is het 
mogelijk om gebruik te maken van de Vacustep 
voor mensen die graag bewegen. De Vacustep 
werkt geweldig tegen cellulite en u verliest op 
een snelle manier vele centimeters op buik, bil-
len en benen. Voor mensen die niet van sporten 
houden heeft Body Result de unieke LIPO II. 
(zie TV uitzending). Dit apparaat zorgt voor snel 
vetverlies op uw probleempunten, zogenaamd 
liposuctie zonder operatie. Al na 1 behandeling 
ziet u de resultaten. Is uw interesse gewekt? 
Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak bij 
Body Result en laat u informeren naar de moge-
lijkheden die er voor u zijn. U kunt Body Result 
vinden aan het Mgr. Bekkersplein 4, 
tel.0413 – 87 00 48. 
Body Result werkt uitsluitend op afspraak.

 

 

PAPGAT 2012 - 2013

Wij zijn apetrots dat wij in het jaar dat Papgat 55 jaar 

bestaat benoemd zijn tot Prins en Adjudant en voorop mogen 

gaan in het feestgedruis.

Dit is voor ons een mooie reden om samen met u het glas te 

heffen op onze receptie.

Deze wordt gehouden op zondag 18 november 2012 van 13.30 

uur tot 18.30 uur in Grand Café en Zalencentrum De Beurs, 

Heuvel 44 in Papgat.

Graag tot dan!

Bart van der Steen

Floris Kerremans

ADJUDANT FLORIS

PRINS BART PAP D’N URSTE

2012-
2013

NOANEGET R’D EILLEW EK PLAP

55

NOATSEB ROAJ 55 TU I
M

PAPGAT 1958 - 2013

55

PAPGAT

Graag willen wij u uitnodigen voor onze receptie, om samen 

het glas te heffen op het 55 jarig bestaan van Papgat.

Deze receptie wordt gehouden op zondag 20 januari 2013 

van 13.00 tot 18.00 uur in Grand Café & Zalencentrum 

De Beurs, Heuvel 44, te Sint-Oedenrode. 

Beter bekend als Papgat.

Stichting Papgat

Stichting Papgat bedankt 
bouwbedrijf Markus

Stichting Papgat wil Bouwbedrijf 
Marcus bedanken voor het be-
schikbaar stellen van de verrei-
ker om de vlaggen op te kunnen 
hangen in Papgat. De commissie 
vlaggen heeft als tegenprestatie 
een speciale bak gemaakt die de  
Jos Marcus het gehele jaar kan 
gebruiken als dat nodig is. Op 
deze manier zijn beide partijen 

geholpen , en we hopen dat dit 
nog velen jaren zo zal zijn, een 
goed begin van Carnaval.

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

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

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

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

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

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

Daarnaast willen we dat iedere 
Papbuik die niet aan de wedstrijd 
meedoet, uiting geeft aan hun 
verbondenheid met Papgat. Bij-
voorbeeld door de veurgevel van 
hun huis of tuin te versieren met 
de mooie Papgat kleuren. Doe al-
lemaal mee aan het ‘Kleurrijk Pap-
gat’ en zet Papgat in de kleuren 

Rood, Geel en Groen.

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

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

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

Kijk voor alle foto’s 
van de prinsenzittingen 

op www.mooirooi.nl

 Kleurrijk Papgat

'Papgat kleurt Rood, Geel en Groen’
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ZONDAG OPEN 12-17U
EIGEN IMPORT
ALLES UIT 
EIGEN FABRIEK

NERGENSGOEDKOPER

AKTIE: TEAK EN WICKER 
TUINMEUBELEN: ALLEEN DEZE WEEK 10%

EXTRA KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE
en we waren al de goedkoopste!

Leenderweg 277e • Eindhoven
tel. +31 40 202 72 48

www.meubel-stunter.nl

IN
teak (tuin)
tafels
en
tuinstoelen

IN
teak (tuin)
tafels
en
tuinstoelen

SUPER-
AANBIEDING

NU DEZE WICKER STOEL

€139,-
(advies verkoop prijs is € 249,-)

TEAK TAFELS
140x80 = € 369,-
160x90 = € 419,-
180x90 = € 459,-

200x100 = € 489,-

220x100 = € 549,-
240x100 = € 629,-
260x100 = € 699,-
280x100 = € 789,-
300x100 = € 889,-

OP BOVENSTAANDE PRIJZEN KRIJGT U DUS NOG EENS
10% EXTRA KORTING!!!

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK TAFELS 
GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

Nieuw + Oud teakhout          
Nieuw        Oud 

140 x 80 cm = € 325 € 399
160 x 90 cm = € 345 € 439
180 x 90 cm = € 375 € 459
200x100 cm = € 385 € 495
220x100 cm = € 419 € 545
240x100 cm = € 459 € 599
260x100 cm = € 525 € 679
280x100 cm = € 585 € 745
300x100 cm = € 595 € 779

Zware teakhouten
grutterskast
van € 1839,- 
nu voor

€ 1249,-

Teakhouten 
tv-kasten 
in vele 
uitvoeringen

www.meubel-stunter.nl
Meubel-Stunter Eindhoven
Leenderweg 277e 
5643 AJ Eindhoven
Tel. 040 202 72 48
Zondag open van 12-17 uur
Maandag gesloten

Meubel-Stunter St.-Oedenrode
Eerschotsestraat 72e 
Sint-Oedenrode
Tel. 06-50936121
Zaterdag open van 9-17 uur
Dinsdag + vrijdag open
van 12-17 uur

OOK EINDHOVEN
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“Zoals het hoort heb ik zijn beste werk en hij het mijne”

Ze hebben veel overeenkomsten, 
maar op het gebied van schilder-
kunst verschillen ze nogal van el-
kaar. Hans en René Schiffers, vader 
en zoon, zijn allebei kunstenaar. 
Afgelopen zondag opende René 
zijn expositie in Mariendael. Het 
is de eerste keer dat de geboren 
Rooienaar, inmiddels woonach-
ting in Doornenburg, exposeert in 
Sint-Oedenrode. Het maakt hem 
trots en ook pa geniet met volle 
teugen.

Aangezien Hans nog steeds in Rooi 
woont is hij een bekend gezicht. 
Tientallen Rooise gezinnen hebben 
werken van  hem thuis hangen. De 
84-jarige kunstenaar heeft naar 

eigen zeggen al duizenden land-
schappen geschilderd, vooral hier 
in de buurt. René heeft het vak dus 
niet van een vreemde. “Mijn vader 
is pas na zijn 57e echt gaan schil-
deren”, denkt René terug. “Toen 
was ik begin twintig en ik vond het 
reuze interessant. Hoewel mijn va-
der talent had, schilderde hij in mijn 
jonge jaren niet zoveel. Ik kan al-
leen herinneren dat hij bij verhaal-
tjes vaak illustraties zette. Dat vond 
ik geweldig.” Ook René bleek aan-
leg te hebben. Hij was altijd aan 
het tekenen, op school en thuis. 
Zijn vader tipte hem de opleiding 
tot industrieel vormgever. Hans 
werkte 38 jaar bij de Ahrend als 
constructief tekenaar. Het verschil 

tussen hun manier van werken is 
bij deze verklaard. Toch heeft pa 
nog een extra verklaring: “Ik heb 
geen fantasie, René wel.”

Hans schildert veel meer in detail. 
Hij geeft op het doek weer hoe het 
er in het echt uitziet. René niet. 
Hij hangt overal een eigen inter-
pretatie aan. René: “Zo zaten we 
eens op een dijk te schilderen. Mijn 
vader zat wat meters lager dan ik. 
Er kwamen mensen kijken. Eerst 
bij mijn vader en toen bij mij. Ze 
zeiden ‘misschien moet je eens bij 
die man gaan kijken’. Daarmee 
bedoelde ze natuurlijk dat ik daar 
nog wat van zou kunnen leren. 
Niet wetende dat mijn stijl gewoon 

heel anders is, haha.” Net als pa 
schildert René veel landschappen, 
maar ook laat hij vormen vaak te-
rugkeren. Bogen komen veel voor 
in zijn werken. Terwijl zijn vader 
gebruik maakt van aquarel, houdt 
René zich bezig met zelden gecom-
bineerde technieken. “Ik reageer 
vaak op mijn verf. Dat ontstaat ge-
woon tijdens het werken en is iede-
re keer weer anders. Ik produceer 
niet alleen schilderijen, maar maak 

ook gebruik van druktechnieken. 
Het mooiste aan mijn werken vind 
ik dat hoe langer je er in kijkt, hoe 
meer je er in ziet. Dat hoor ik ook 
regelmatig van andere mensen”, 

geeft René zijn visie weer.

De werken van Hans en René ver-
schillen nogal. Toch hangt er bij de 
expositie in Mariendael – die duurt 
t/m 26 februari – één opvallend 
stuk van René’s hand, dat zo van 
zijn vader had kunnen zijn. “Mijn 
favoriet (het schilderij met de naam 
Job) hangt hier ook. Normaal 
hangt dat in de slaapkamer van 
mijn vader. Zoals het hoort heb ik 

zijn beste werk en hij het mijne”, 
knipoogt de kunstenaar. Deze ten-
toonstelling is mede tot stand ge-
komen door medewerking van het 
Roois Kultuur Kontakt. 

“HOE LANGER JE ER IN KIJKT, 
HOE MEER JE ER IN ZIET.”

Rene (r) en zijn vader Hans 

De dochters van René waren ook aanwezig tijdens de opening.

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Aanstaande 
zaterdag 19 januari

een spetterend optreden van 

Barnyard  Pimp
in  cafe� d'n  Dommel  aanvang 21.00 uur

‘Patiënt kan weer focussen op kwaliteit in plaats van prijs’

Tandartspraktijken hanteren weer dezelfde 
tarieven
Sinds 1 januari moeten alle tandartsen weer 
dezelfde tarieven hanteren. Ze zijn verplicht 
om hiervoor de tarievenlijst van de Neder-
landse Zorgautoriteit (NZa) te gebruiken. Vol-
gens Ron ter Bogt van Mondmedicentrum is 
dit een goede zaak: “De patiënt kan nu weer 
focussen op kwaliteit in plaats van prijs.”

Op 1 januari kwam er een einde aan het 
experiment met vrije prijsvorming. In 2012 
mochten tandartspraktijken namelijk zelf 
hun tarieven bepalen, waardoor er tariefver-
schillen ontstonden. Bovendien verlaagden 
de zorgverzekeraars de vergoedingen om 
zich in te dekken tegen de stijgende 
tandartstarieven. Het gevolg was dat de fo-
cus bij de patiënt op prijs kwam te liggen in 
plaats van op kwaliteit.

Gebitsgezondheid
Nu de overheid (via de NZa) de tarieven weer 

bepaalt, is de markt weer volledig transpa-
rant en kunnen zorgverzekeraars zich niet 
meer indekken. Een goede zaak, aldus Ron 
ter Bogt van Mondmedicentrum: "De pati-
ent kan zich nu weer richten op de gebits-
gezondheid: hij kan zijn tandartspraktijk nu 
weer kiezen op basis van kwaliteit in plaats 
van prijs.”

Uitstel onverstandig
De focus op prijs leidde er bovendien toe dat 
sommige patiënten controles of behandelin-
gen uitstelden, wat meestal erg onverstandig 
is. Ter Bogt: “Gebitsproblemen kunnen hier-
door verergeren. Daarnaast vallen de kosten 
achteraf hoger uit dan wanneer patiënten 
hun gebit regelmatig laten controleren of 
een behandeling op tijd laten uitvoeren. Het 
nieuwe systeem met vaste tarieven is op dit 
moment dan ook het beste voor de patiënt.”
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Het persoonlijke verhaal achter overgewicht – de wandelcoach
Te klein, te dik, een scheve neus of 
flaporen. Iedereen heeft lichamelijk 
wel iets waar hij/zij minder tevre-
den over is, slechts een enkeling 
nagelaten.  Wij mensen hechten 
uitzonderlijk veel waarde aan ons 
uiterlijk. Waarom eigenlijk? Alleen 
vanwege ‘wat de ander denkt’?  De 
afgelopen maanden ging onze re-
dactrice in gesprek met  een dame 
die haar hele leven al kampt met 
overgewicht: Anne Martens-Lat-
houwers. Als afsluiting van haar 
persoonlijke verhaal sprak onze re-
dactrice met haar wandelcoach... 

Door: Ria Balk

Astrid Dillen, wat heeft zij voor 
Anne betekend en wat kan zij nog 
steeds betekenen? Met die vraag 
werd het voorgaande artikel af-
gesloten. Dat is dan ook de eerste 
vraag die tijdens het gesprek met 
de wandelcoach naar voren komt. 
“Het is een proces in ontwikke-
ling van gedrag en gevoelens om-
trent (eet)gedrag”, vertelt Astrid. 
“Laatst gaf Anne aan dat ze toch 
weer meer moeite had om niet te 
snoepen. ‘Hoe deed je dat eerst 
dan?’ vroeg ik haar. Dat moet dan 
weer even doordringen. De ‘Aha-
erlebnis’ noemt Anne dat. Wanneer 
het kwartje eenmaal is gevallen, 
kan ze verder. Anne gaat er serieus 
mee om. Eerst vluchtte ze weg, nu 
neemt ze de tijd om ergens bij stil 
te staan. 

Theorie en praktijk
Niet voor niets heeft Astrid Dillen 
haar praktijk De Beweegreden ge-

noemd. “Ik zorg voor de bewust-
wording van bepaalde patronen en 
het doorbreken daarvan”, licht de 
coach toe. “Wat is jouw beweeg-
reden? Waarom doe je de dingen 
zoals je ze doet? Als je gaat lijnen, 
kun je dat een hele tijd volhouden 
op wilskracht, maar je manier van 
omgaan met eten verandert niet 
echt. Pas als je je bewust bent van 
je eigen gedachtegang en je eigen 
gevoelens, kun je bewuste keuzes 
gaan maken. Ook voor Anne gold 
dat. De echte Anne wil gewoon op 

een gezonde manier met eten om-
gaan. Nu kan ze dat, omdat eten 
voor haar een andere rol is gaan 
spelen. Ze vindt het nog steeds ge-
zellig om voor andere mensen te 
zorgen door ze wat lekkers voor te 
zetten, maar ze heeft daarin inmid-
dels haar eigen balans gevonden. 
Ze weet nu dat ze best zelf ook wat 
kan nemen, zonder zich direct vol 
te proppen. Omdat Anne begeleid 
wordt via de Obesitaskliniek, is het 
bij haar wel iets anders verlopen 
dan normaal. Wanneer een cliënt 

rechtstreeks bij mij komt of via de 
diëtiste, zit er meer theoretische 
informatie bij. Daarnaast speel ik 
altijd in op de situatie.” 

In het vorige artikel vertelde Anne 
Martens over de voor haar zeer 
gedurfde vraag: ‘zullen we iets har-
der lopen?’ Astrid brengt dezelfde 
vraag ter sprake: “Ik voelde het 
aankomen, maar zag haar worste-
ling. Het was voor haar een grote 
drempel om te nemen. In het be-
gin kon ze nog geen twee kilometer 
wandelen. Ze had bewegingsangst 
en dacht dat ze het fysiek niet aan-
kon. Het was een schone taak voor 
mij om haar zowel mentaal als fysiek 
in beweging te krijgen. Het beeld 
dat ze had van bewegen is nu aan 
het veranderen. ‘Moeten’ en ‘ik kan 
het toch niet’, maakt plaats voor 
‘willen’ en ‘waarom zou ik het niet 
kunnen?’ We zijn inmiddels zelfs 
aan het hardlopen.” Bij die laatste 
opmerking verschijnt er een trotse 
glimlach op het gezicht van Astrid. 

Overgewicht, burn-out en depres-
siebegeleiding
Astrid begeleidt niet alleen mensen 
die kampen met overgewicht. Ook 
mensen met een burn-out of de-
pressie kan zij helpen de goede weg 
(terug) te vinden. Astrid: “Het zal 
lang niet altijd fijn zijn. Het vraagt 
om moed en inzet om dit traject in 
te gaan, maar het werkt wel. Je gaat 
anders tegen dingen aan kijken en 
daardoor werkt het overal op door.” 
Overgewicht, burn-out of depres-
sie: voor velen zal het zeer herken-
baar zijn. Het leven zou veel ge-
makkelijker worden als wij als mens 
niet altijd alles weg zouden stoppen 
voor de buitenwereld. Wilt u ook, 
uw persoonlijke verhaal delen? 
Meldt u zich dan bij de redactie via 
redactie@demooirooikrant.nl. Als u 
liever anoniem blijft, zullen wij dit 
zeker respecteren. U kunt zich ook 
direct wenden tot wandelcoach As-
trid Dillen via info@loopcoaching.
nl voor een vrijblijvende intake van 
uw persoonlijke situatie. Zij helpt u 
graag een (aantal) stap(pen) voor-
uit.

Astrid Dillen (l)

opening soon!
de markt 9 sint-oedenrode

wil jij met ons de 
uitdaging aangaan?
KijK voor vacatures op 
WWW.Lavie-seasoNs.NL

PERSONEEL

Nieuwe leaseopzet in 3 niveaus biedt duidelijkheid in veranderende markt

Boxsons Lease maakt wagenpark Trido IT-groep compleet

Met 3 prachtige nieuwe bolides maakt Box-
sons Lease het nieuwe wagenpark van Trido 
IT-Groep uit Sint-Oedenrode compleet. Voor 
Trido IT-Groep sluit de aanpak van Boxsons 
Lease naadloos aan bij hun specifieke wen-
sen. Paul van Wanrooij, directeur en eigenaar 
van Trido IT-Groep legt uit: “Ons nieuwe wa-
genpark bestaat uit auto’s van verschillende 
merken en sluit daarmee goed aan op de spe-
cifieke wensen van onze mensen. Bovendien 
hebben we gekozen voor Boxsons Premium, 
één van de 3 serviceniveaus in de nieuwe 
leaseopzet van Boxsons. Daarin is alles pre-
cies zo geregeld zoals wij het wensen. Dit past 
ook bij de ervaring die wij met Boxsons heb-
ben: persoonlijk maatwerk!”

Barrie Spoorenberg is erg te spreken over deze 
conclusie: “We proberen voor onze klanten het 
meest optimale product neer te zetten, kwali-
teit en hoogwaardige dienstverlening met per-
soonlijke aandacht voor de specifieke wensen 
van ondernemer en medewerkers. Daarvoor 
hebben we de nieuwe opzet in 3 serviceni-
veaus ontwikkeld. Het is erg prettig als daar 
ook direct een positieve respons op komt!” 

Nieuw: 3 lease niveaus
Vanuit Sint-Oedenrode is Boxsons Lease al 
bijna 15 jaar actief op de klein zakelijke markt. 
Ondanks de onzekere tijden vertoont het wa-
genpark van ca. 500 auto’s al jaren een gesta-
ge groei. De ontwikkeling van Boxsons Lease 
is vooral te danken aan de persoonlijke aan-
dacht voor de klanten. Barrie Spoorenberg legt 
uit: “Wij richten ons voornamelijk op MKB, 

tot ca. 20 personen- en lichte bedrijfswagens. 
Omdat we (merk)onafhankelijk zijn kunnen 
we alle mogelijke combinaties leveren in ver-
schillende financieringsconstructies. Bovendien 
hebben we onlangs ons nieuwe leaseopzet in 
3 serviceniveaus gelanceerd: Boxsons Basic, 
Boxsons Premium en Boxsons Deluxe. Om-
dat een startende ondernemer nu eenmaal 
andere prioriteiten heeft dan een bedrijf met 
een flinke buitendienst of wensen heeft in een 
ander merk- of modelsegment. Deze drie pro-
ducten bieden ondernemers in alle categorieën 
overzicht en controle, dat maakt het voor onze 
klanten de optimale lease.”

Verschillende automerken onder één dak
Voor de individuele medewerker is de verschei-
denheid in merken de grote plus van Boxsons 
Lease. Ze kunnen binnen de kaders van de 
specifieke categorie elk willekeurig automerk 
of -model kiezen. “Dat geeft ongekende vrij-
heid”, legt Barrie Spoorenberg uit, “de mede-
werker rijdt in de auto van zijn of haar voorkeur 
en de ondernemer hoeft zich geen zorgen te 
maken over de kwaliteit, kosten of service.”

Trido IT-Groep
De Trido IT-Groep uit Sint-Oedenrode verzorgt 
vanuit het onderdeel Trido IT-Specialisten com-
plete kantoorautomatisering op maat voor hun 
zakelijke relaties. Met de unit HetServiceTeam 
verzorgt het monteursdiensten op locatie voor 
diverse opdrachtgevers in de regio. Het be-
drijfsonderdeel TriNed verzorgt het onder an-
dere glasvezeldiensten door heel Nederland.

Het complete, nieuwe wagenpark van Trido IT.

advertorial

Campus Fioretti   zoekt vrijwilliger. 
De campus is inmiddels een levendig bedrijvencentrum voor startende 

ondernemers. We zoeken voor het dagelijks beheer een vrijwillige conciërge 
Meer info? mail naar arthur@starterscollecti ef.nl 

of bel: 06 - 108 44 125
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Da zumme God en de mulder mar laote scheije
We zullen het oordeel maar aan de deskundigen overlaten
bron: Brabantse Spreukenkalender. 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Verwarring in Papgat bij
bekendmaking jeugdprins Bart

Dus Bart is
nu jeugdprins,

maar dat was hij al 
ooit, dus eigenlijk is
ie EX-jeugdprins en
nu volwassen prins, 

maar toch jeugd
prins?!

Mja,
zoiets ja

neem nog maar
een pilske

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Bart Passier

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mies van Zoggel
Mauritsstraat 15

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Over één nacht ijs

het is eindelijk winter
deelt een tv - mevrouw mede.

ikzelf zie nog weliswaar geen ijs
het lijkt meer op een bede;
mogen we binnenkort weer
met onze doorlopers op reis ?

ik krijg uitgebreid te horen
dat de schaatskoorts stijgende is
een ijsboekenschrijver werd ge-
vraagd
of het al een werkelijkheid is

hij spreekt over wind ,
gevaren en wakken

dat Nederlanders  ongeduldig zijn
en al over één nacht ijs gaan
om de snelle ijzers te pakken

Hans Kazan, ook van de partij,
met gedachten nog aan vroeger,
zegt niet te kunnen schaatsen
de deskundige ter plekke zegt
“ u moet zich in het huidige
 materiaal verplaatsen “ 

“ik verzwik vlug mijn enkel”
zo zegt de illusionist
“en rij al snel een scheve schaats”

In dat laatste probleem
had de wijze ijsman
zich nog niet verplaatst
 

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

Waarom kan een koning wel boeren 
maar een boer niet koningen? 

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Aanstaande 

zaterdag 19 januari

een spetterend optreden van 

Barnyard  Pimp

in  cafe� d'n  Dommel  aanvang 21.00 uur

Presenteert:

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

Aanstaande 

zaterdag 19 januari

zaterdag 19 januari

zaterdag 19 januari

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: Kuis Uitvaart

JOHN-MARIE VAN DER CRUIJSEN IRENESTRAAT 5
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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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
aankomsthal, arbeidsongeval, automatenhal, bankoverval, 

basketbal, bemoeial, biljartbal, binnenhal, bitterbal, bloemenstal, 
boekenbal, boksbal, bouwval, bowlingbal, carnaval, carnavalsbal,

debutantenbal, discobal, drietal, dropbal, durfal, 
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Beeldmomenten

De ruimte voor je is gemaakt 
van leegte, zij hee�  geen einder,
geen bepaalde kleur

dus denk je er een huis in open
land dat je aankleedt met bomen,
oude eiken met een verhaal

een slingerend zandpad daar naartoe
tussen grazige weiden met paarden,
wat loslopende kippen

een kraaiende haan, je ziet een
boerenerf dat je je herinnert
uit ergens vandaan

een plek waar je ooit woonde misschien,
had willen wonen als je er
wel eens kwam, maar het zijn

losse ogenblikken, beeldfragmenten
die voor werkelijkheid en waar
achter je ogen staan

     Kees Hermis
     Uit: Tijdland, 2010

Burgemeester leest voor

Ontbijten in de bieb
Op woensdag 23 januari kunnen 
peuters uit Sint-Oedenrode vanaf 9 
uur in de bibliotheek aanschuiven 
bij het Nationale Voorleesontbijt. 
Dit Voorleesontbijt in de bibliotheek 
is gratis toegankelijk en wordt ge-
houden in het kader van De Natio-
nale Voorleesdagen. De Voorleesda-
gen - van 23 januari t/m 2 februari 
- zijn bedoeld om het voorlezen aan 
jonge kinderen te promoten. Het 
Voorleesontbijt wordt mede moge-
lijk gemaakt door Boekhandel ’t Pa-
peras en Em-Té Sint-Oedenrode. 

Groepen peuters van peuterspeel-
zalen en kinderdagverblijven mogen 
deelnemen aan het voorleesontbijt, 
maar ook peuters die graag met hun 
(groot)vader, of (groot)moeder wil-
len komen zijn van harte welkom. 
De kinderen kunnen luisteren naar 
het prachtige prentenboek Nog 100 
nachtjes slapen van Milja Praagman, 
dat o.a. wordt voorgelezen door de 
burgemeester! Daarna kunnen de 
peuters genieten van wat lekkere 

- almere 

- amsterdam 

- arnhem 

- breda 

- capelle a/d ijssel 

- eindhoven 

- enschede 

- gorinchem 

- helmond 

- leiderdorp 

- nieuwegein 

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, 
tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00 uur.

Gratis parkeren. 

www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

voordeliger dan internet, 
prima legservice

meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

Laminaat 
LamEL

HOUtEn-
VLOEREn

- 70 %
- 20 %

-  40 % - 50 %

- 60 %

Opruiming

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

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

112 Sint-OedenrOde

Slaapkamer uitgebrand op 
Ollandseweg

De brandweer moest 12 januari 
aan het begin van de avond in 
actie komen in een woning aan 
de Ollandseweg. 

Daar bleek op een van de slaap-

kamers brand te zijn uitgebroken. 
Wat de oorzaak van het vuur 
was, is nog onbekend. 
Er is niemand gewond geraakt. 
De slaapkamer zou totaal ver-
woest zijn door de vlammen. 
bron: www.112brabantnieuws.nl

Ongeluk door gladheid op A50 
Sint-Oedenrode
In heel Nederland is het van-
daag chaos in het verkeer door 
de sneeuw die gevallen is. Ook 
in Sint-Oedenrode gebeurde een 
ongeluk. Op de A50 ter hoogte 
van Sint-Oedenrode tikte twee 
auto’s elkaar aan. Gelukkig vie-
len er geen gewonden. 

dingen en iets te drinken. Tot slot is 
er ruimte voor een leuke afsluitende 
activiteit.

Aanmelden
Deelname aan het voorleesontbijt 
is gratis, maar aanmelden is nood-
zakelijk. Dit kan aan de balie van 
de bibliotheek. U kunt ook telefo-

nisch reserveren bij de  bibliotheek, 
tel. 0413-472991, of mailen naar 
s.evers@bibliotheekmeierij.nl. 

Vingerpopje cadeau
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
krijgen alle kinderen van nul tot en 
met zes jaar, die – gratis - worden 
ingeschreven als lid van de biblio-
theek, een vingerpopje van het pren-
tenboek Nog 100 nachtjes slapen 
cadeau (zolang de voorraad strekt). 
Het boek Nog 100 nachtjes slapen 
van Milja Praagman is prentenboek 
van het jaar en staat centraal tijdens 
de Nationale Voorleesdagen. 

Meer informatie over de Natio-
nale Voorleesdagen is te vinden op 
www.nationalevoorleesdagen.nl.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl



woensdag 16 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe20 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Standplaatsen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Doe es Groen is een leuke wedstrijd waar 
alle kinderen van de BSO’s in Noordoost-
Brabant aan mee kunnen doen. Er zijn 
opdrachten voor kinderen van 4 tot 7 en 
voor kinderen van 8 tot 12 over energie-
besparing. Er zijn prijzen voor de hele 
groep te winnen. Meedoen kan tot 31 
januari. Gewoon lekker aan de slag en 
anderen uitdagen om es groen te doen.

De kinderen tussen 4 en 7 jaar worden 
Groenspeurders. Zij gaan speuren naar 
energie. De kinderen tussen 8 en 12 jaar 
worden Groenuitvinders. Zij gaan zelf 
energie maken. Zo is er voor ieder wat 
wils en kunnen alle kinderen meedoen.

Doe mee en win!
De wedstrijd bestaat uit simpele op-
drachten. Als de opdrachten klaar zijn 
dan maken ze er een poster, tekening, 
fotoverslag of filmpje van. Deze kan je 
op de website uploaden. Mailen of ver-
sturen per post mag natuurlijk ook. Zorg 
dat de posters, tekeningen, fotoversla-
gen of filmpjes voor 31 januari 2013 bij 
ons binnen zijn. Per leeftijdscategorie - 
4 tot 7 en 8 tot 12 jaar - winnen de drie 
beste inzendingen een leuke prijs voor 
de hele groep op de BSO.

Meer info
Voor meer informatie over deze groene 
actie en voor het inzenden van de op-
drachten om mee te dingen naar die 
leuke prijzen surf je naar www.brabants-
groen.nl/groene_acties/doe_es_groen  
Volg Brabants Groen ook op Facebook: 
www.facebook.com/BrabantsGroen

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 21 t/m 25 januari 
2013 vindt er een militaire oefening 
plaats binnen de gemeente. 
De oefening wordt gehouden in het ka-
der van opleiding en training van ver-
kenners. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen verkenningsopdrach-

ten uitvoeren. Activiteiten vinden plaats 
op openbare wegen en buiten de be-
bouwde kom.
Aan deze oefening nemen 20 personen, 
3 pantserwielvoertuigen en 1 militair 
wielvoertuig deel. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie. 

Nota subsidies welzijn 2013
De tijd van ombuigingen is nog niet voor-
bij. Als gevolg van tegenvallers was ver-
der ombuigen nodig. Tot nu toe hebben 
we met generieke kortingen op subsidies 
de ombuigingen kunnen realiseren. De 
huidige ombuigingsopdracht hebben we 
niet kunnen realiseren met “schaven”. In 
november heeft de gemeenteraad keuzes 
gemaakt met het oog op een sluitende be-
groting 2013. Deze keuzes  zijn verder uit-
gewerkt in de Nota subsidies welzijn 2013.

Wijzigingen ten opzichte van 2012
•  de verandering van groepsindelingen en 

de indeling in aandachtsvelden voor een 
aantal organisaties;

•  de afschaffing van subsidie aan de doel-
groep wijk- en buurtverenigingen;

•  de afschaffing van subsidie aan de aan-
dachtsgroep “overige vrijetijdsbesteding”;

•  de afschaffing van projectsubsidies 
sport, amateuristische kunstbeoefening 
voor volwassenen en dirigentkosten 
voor volwassenen;

Subsidies in 2013
Ondanks de wijzigingen kennen we in 
2013 aan 78 organisaties, die met en voor 
de inwoners van onze gemeente welzijns-

werk ontplooien, structurele subsidie toe. 
Het subsidiebudget 2013 bedraagt ruim 
1,6 miljoen euro. De gemeente draagt 
door deze subsidies ertoe bij dat allerlei 
organisaties activiteiten kunnen ontplooi-
en op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, jeugd en jongeren, kunst, 
cultuur, erfgoed, recreatie, toerisme, sport 
en amateuristische kunstbeoefening.

Naast de grote budgetgesubsidieerde in-
stellingen, zoals onder meer Bibliotheek 
“de Meierij” en MIK Kunsteducatie, geeft 
de gemeente ook subsidie aan een scala 
van kleinere instellingen zoals muziek-
verenigingen met jeugdleden, sportver-
enigingen, bewoners- en belangenorga-
nisaties, jeugd- en jongerenverenigingen, 
culturele verenigingen en volksfeesten.
Deze subsidies en de wijze waarop deze 
worden berekend en toegekend staan 
overzichtelijk bij elkaar in de Nota subsi-
dies Welzijn 2013. Deze nota is door het 
college van burgemeester en wethouders 
vastgesteld op 20 december 2012.
De verenigingen, instellingen en organi-
saties die in aanmerking komen voor een 
subsidie in 2013 hebben in december 
2012 schriftelijk bericht ontvangen.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 24 januari 2013
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie (aanvang 20.00 
uur) komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Intergemeentelijke samenwerking 

Meierij

2.  Evaluatie parkeerbeleid centrum-
gebied

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 
zijn de behandelende ambtenaren aan-

wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Vertrokken naar onbekende bestemming
De volgende personen wonen niet 
meer op het adres waar zij volgens de 
Basisadministratie Persoonsgegevens 
(BPR) staan ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het kcc. Het college heeft 
besloten de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. Daar-
door staan zij officieel niet meer op het 
adres ingeschreven.

-  S. Gorsic  geboren 15-9-1974  
  wonende Sweelinckplein 6

-  W. Jakubowska geboren 22-4-1986 
wonende Koninginnelaan 69

Een betrokken persoon kan tegen dit be-
sluit schriftelijk bezwaar maken bij het 
college. Dit kan op grond van de alge-
mene wet bestuursrecht.

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers 
van de gemeente Sint-Oedenrode, tele-
foonnummer (0413) 481 911.

Huisvuil
Inzameling oud papier 

Zaterdag 5 januari
-  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

-  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;

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

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

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag. Tij-
dens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

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

Verleende standplaatsvergunningen 
-  Aan TriNed B.V. voor het innemen van 

een incidentele standplaats op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode op 9 ja-
nuari 2013 voor het verstrekken van 
informatie van de diensten van TriNed.

Hierop is procedure 1 van toepassing

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Boskantseweg 82 a 5492 VB 03-01-2013 Kappen 1 notenboom
Oranje-Nassaulaan 257 5491 HH 02-01-2013 Kappen 3 berken
Nijnselseweg 17 5492 HD 02-01-2013 Bouwen hooiberg, aanleggen vijver  
   en plaatsen hekwerk
Oude Vresselseweg 11 5491 PK 04-01-2013 Kappen 1 boom
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kortestraat ong. ---- 08-01-2013 Kappen 1 eik
Hazenpad nabij  ---- 08-01-2013 Kappen 1 eik
kanogebouw 
Johanna van Brabantlaan  ---- 08-01-2013 Kappen 2 kastanjebomen, met herplant
(groenstrook) 
Kruidenlaan 2 5491KM 08-01-2013 Kappen 1 spar, met herplant
Ritaplein thv nummer 3 ---- 09-01-2013 Kappen 1 moeraseik, met herplant
Liempdseweg 14 5492 SM 10-01-2013 Aanleggen inrit/uitweg
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Vresselseweg 48 5491 PD 10-01-2013 Tijdelijk bewonen paardenstal (3 jaar)
Hierop is procedure 3 van toepassing 

Vanaf 1 januari 2013 
naar het gemeentehuis?

Maak een afspraak!

Gé Muller

Sfeer en gezelligheid…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Evenementen Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden  voorwerpen
- 2x autokentekenplaat
- zwarte herenjas

Verloren voorwerpen
- grijs gehoorapparaat
-  2 x zwarte telefoon voor zakelijke 

doorschakeling
- papieren van brommer
- huidskleurig gehoorapparaat
-  zwart/wit stoffen tas 
  met schouderband

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 8 januari tot en met 14 
januari 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
-  Van Wovesto voor het houden van een 

opening, feestdag en open dag van 
MFA De Loop’r in Olland op 11, 12, 13 
januari 2013.

-  Van Reggefiber voor het houden van 
een glasvezelevenement op het Kerk-

plein te Sint-Oedenrode op 23 maart 
2013.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan Wovesto voor het houden van een 

opening, feestdag en open dag van 
MFA De Loop’r in Olland op 11, 12, 13 
januari 2013.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Van Buurtvereniging Boskant-West 

voor het aanleggen en plaatsen van 
een ijsbaan in de winterperiode van 
2013 op het binnenterrein van Jeugd-
honk ’t Pluugske te Boskant.

Verleende verklaringen van geen be-
zwaar
-  Aan supportersvereniging De Eerdse Ren-

ners voor het houden van een veldtoer-
tocht op 3 maart 2013 in Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
-  Van de stichting Behoud Martinuskerk 

voor het houden van een boeken- en 
platenbeurs op 23 en 24 februari 2013 
in de Odaschool te Sint-Oedenrode.

-  Van het bestuur van Carnavalsstichting 
Papgat voor het houden van carnavals-
activiteiten in de gemeente Sint-

   Oedenrode van vrijdag 8 februari tot en 
met dinsdag 12 februari 2013.

Olland mag zichzelf feliciteren
“Het gebouw is een tastbaar re-
sultaat van samenwerking en 
burgerinitiatief”, aldus mevrouw 
Kousenmaker namens de pro-
vincie Noord Brabant: “Olland is 
daarmee toekomstbestendig ge-
maakt.” 
Middels het IDOP heeft de pro-
vincie een forse bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming van De 
Loop’r. Zowel provincie als ge-
meente ziet dat de leefbaarheid 
in de kleine kernen steeds meer in 
het gedrang komt. Ook voor Den 
Haag ziet politiek leider Roemer 
deze leefbaarheid als hét agenda-
punt voor de toekomst. ‘Hoe bin-
den we starters aan de dorpen?’ 
is volgens hem het volgende punt 
van kritiek belang. Zonder starters 
is er immers geen toekomst voor 
een gemeenschap. Aangezien het 
realiseren van dit soort projecten in 
de toekomst alleen maar moeilijker 
wordt, heeft Olland volgens Roe-
mer geluk gehad. “Olland mag 

zichzelf feliciteren: als ze er nu aan 
zouden beginnen, zouden ze het 
niet meer voor elkaar krijgen.”

Pijlers
Een aantal O’s symboliseert de pij-
lers van De Loop’r: de “O” van 
onderwijs, ontwikkeling, ontmoe-
ting/ontspanning, opvang en van 
Olland. Diverse partijen hebben 
de afgelopen jaren intensief met 
elkaar samengewerkt om  de ac-
commodatie te realiseren en deze 
pijlers in het hart van het dorpshuis 
te verankeren. Volgens Leo Over-
mars (Wovesto) zit de kracht in de 
synergie: “Momenteel werken vier 
partijen samen in één beheer. Kos-
ten worden gezamenlijk gedeeld, 
waardoor er veel meer mogelijk 
is.” Toch zou de verhuurder graag 
nog meer (zorg-gerelateerde) 
voorzieningen in het pand plaatsen 
een plek bieden. 

Twee ogen ontloken
Hoog in de voorgevel flankeren 

twee beelden beide delen van 
de accommodatie. Deze beelden 
werden tijdens het openingsweek-
end onthuld. Over de ene vleugel 
waakt de heilige Ludovicus, maar 
ook de andere vleugel wordt be-
schermd. Kunstenaar Willie Dona 
werkte, samen met kinderen van 
bs De Sprongh,  aan een toren van 
Franse kalksteen. Genoemd naar 
het Franse Middeleeuwse verde-
digingskasteel, staat de Don Jon 
symbool voor de sprongen die een 
kind maakt van kleuter tot groep 8. 
Henk van de Moosdijk, voorzitter 
Stichting de Holm wist het treffend 
te verwoorden: “Beide ogen zijn 
ontloken, beide ogen stralen. We 
hopen dat beide beelden over hon-
derd jaar nog hier mogen staan.”

De rest van het weekend stond in 
het teken van feest. Terwijl de jon-
ge kinderen (gr 1 t/m 4) zaterdag 
genoten van Rinaldo’s Jeugdshow, 
konden de tieners aan de slag met 
het van graffiti voorzien van pa-
nelen. Later die middag konden 
de kinderen van de bovenbouw 
hun uithoudingsvermogen en ta-
lent testen bij het sumo-worstelen, 
het bumperballen, het rapsticks 

maken et cetera. De zondag was 
gereserveerd voor de open dag. 
Diverse Ollandse ondernemers en 
verenigingen presenteerden zich-
zelf. Daarnaast kon het publiek de 
school, Humanitas, Topfysiothera-

pie Olland, maar ook de diverse 
zalen van het gemeenschapshuis 
en zelfs de kleedlokalen bewonde-
ren. ‘De Loop’ zat er goed in. Naar 
schatting liepen die dag zijn zo’n 
2.500 bezoekers De Loop’r binnen. 

Vervolg voorpagina

“Tastbaar resultaat van samenwerking en initiatief”

Boven in de linker nis werd het beeld onthuld wat 
mede door leerlingen van de basisschool is gemaakt.

Pastoor Blom zegende het nieuwe gebouw op zondagmiddag

Emile Roemer was te gast bij de opening. Hij deed mee 
aan een rondetafelgesprek met andere prominenten.

Ollandse kinderen maakten in het oude schoolgebouw kunst-
werken met graffi ti. Deze panelen worden straks gebruikt in 
de nieuwe Loop’r om de gymzaal extra glans te geven.

Het nieuwe logo van basisschool 
De Sprongh werd ook nog onthuld.



woensdag 16 januari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe22 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: Hooi
Grote pakken hooi, 4 euro per stuk.
Tel: 0413-479592
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Tijdelijk te huur: 3-kamerappartement 
centrum Sint-Oedenrode, begane grond 
met tuin. Oppervlakte ca. 100m2. Huur 
€ 850,- per maand + € 100,- service-
kosten. Telefoon: 06-14211486
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-Foto
In februari 2013 starten er weer nieu-
we cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Vakantiefotografie
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode. 
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Teken - en schilderlessen
Donderdag 13.45 - 16.00 uur
Woensdag 19.45 - 22.00 uur
Nog enkele plaatsen vrij!
Els vd Heuvel- Verbeek
Tel: 0499-475991
--------------------------------------
Met spoed woonruimte gezocht voor 
man van 22 jaar.
In bezit van hond. 06-29187258
--------------------------------------
Naailessen: Zelf kleding maken, tekenen 
of ontwerpen. Voor meer info Tel: 0413-
420330 of 06-16148879.
--------------------------------------
Happiekidsprogramma voor kinderen 
met (beginnend) overgewicht start 26 
febr. Tel. 0413 475673 / 06 22241325 
of via www.happiekids.nl 
--------------------------------------

Aangeboden

Voor MKB en Particulieren
Administratiekantoor W. Huijberts
Frederikstraat 1
5491 JT Sint-Oedenrode
0413-490709 / 0653-648074
--------------------------------------
Gemotiveerde studenten gezocht voor 
een goedbetaalde bijbaan. Interesse? 
Zie www.hulpstudent.nl, bel 061482 
6000 of mail y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
--------------------------------------

De eerste 25 aanmeldingen krijgen 
een gratis APK keuring voor uw 
computer. Tel. 06-41437284
actie geldig tot 1 februari 2013

--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! 
Laat jezelf masseren zodat je meer 
energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

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

Dieren

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

Diversen

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

   

De foto van deze week. Wie kent mensen op deze foto en misschien 
weet iemand wel waar deze gemaakt is?

We horen het graag. Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons: Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein

TV Meierij – aanpassing programma’s
Afgelopen dagen werd TV Meie-
rij getroffen door een toevallige 
samenloop van een technische en 
een software storing. Daardoor 
was het niet mogelijk om onze 
programma’s uit te zenden. Het 
ziet er naar uit dat deze storing op 
15 januari opgelost zal zijn.  

Vanaf die datum kunt u elk even 
uur Rondje Rooi zien met: Eten 
voor goed doel met “World=U” - 
Geschiedenis bouw kerststal Mar-
tinuskerk - Project Sonnemans-
driehoek Boskant - BtB luidt 
2012 uit in sportkantine Nijnsel 
- Voetbalderby Ollandia – Nijn-
sel - Kerstbeugeltoernooi in Ol-
land - Tentoonstelling over 55 jaar 
Papgat in voorbereiding - Harrie 
van Schijndel licht bouwplannen 
Antoniuskapel Nijnsel toe - Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm sluit af 
met een gedicht
          

Oog Op Rooi
Op elk oneven uur tot en met 30 
januari kunt u kijken naar het ac-
tuele praatprogramma over Rooi. 
Voor deze aflevering zijn de gas-
ten: Mats v.d. Brand, veelbelovend 
Roois rallyrijder, Jan Hellings van 
de buurtsuper in Boskant, Peter 
Maas burgemeester Sint-Oeden-
rode over vooruitblik op fusie, Rien 
Bekkers over “tonpraote” in verle-
den en heden. Uiteraard komen de 
mensen op straat – in Sint-Oeden-
rode én Schijndel - aan het woord 
en richten we de blik op een straat, 
deze keer: Bobbenagelseweg.

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

 

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 18 januari liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot Heistraat 
22. Maar iedereen is vanaf 19.30 
welkom want dan is de koffie en 
thee al klaar. Ook wordt er weer 
een loterij gehouden. Heb je geen 
geluk in de loterij. Na afloop van 
het kaarten gaat iedereen weer 
met een vleesprijs naar huis

Vlechtheggen een natuurvriendelijk 
alternatief voor prikkeldraad

Eigenlijk weten we niet beter 
dan dat je een weiland met prik-
keldraad afrastert. Toch is prik-
keldraad nog maar zo’n 150 jaar 
oud. Voor die tijd maakten men-
sen vlechtheggen om het vee in 

het weiland te houden. Het Roois 
Landschap vindt dat er weer 
vlechtheggen moeten komen en 
heeft daarvoor op verschillende 
plaatsen in Sint-Oedenrode hout-
wallen aangeplant. Het is de be-
doeling dat die houtwallen over 
een aantal jaren tot heg worden 
gevlochten.

Het planten en onderhouden van 
een vlechtheg kost veel tijd. Daar-
om werkt het Roois Landschap met 
vrijwilligers. Zij zetten zich een paar 
keer jaar in voor het onderhouden 
en aanplanten van vlechtheggen. 
Afgelopen zaterdag werkten zij 
aan de Dommel bij de Oostelijke 
Randweg. Het was tijd om de snel 
groeiende elzen uit de houtwal te 
snoeien. Als u zin hebt om ook 
mee te werken aan het Rooise 
landschap kunt u contact opne-
men met ‘Het Roois Landschap’. 
Email:rooislandschap@gmail.com 

   

Megavlooienmarkt 20 jan. Eindhoven
Tennishal Ehv. noord Vijfkamplaan 10.
120 kramen bomvol! 9-16 uur.
06-20299824 
--------------------------------------

Ben je startend ondernemer, heb je be-
drijfsruimte nodig (of overweeg je dat)? 
Wil je (samen)werken in een inspireren-
de omgeving?” www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------

1&2 februari Bonte Avon-
den in Nijnsel. Aanvang 
20.00 uur. Toegangsprijs 
€10,- Kaarten verkrijgbaar 
bij Bakkerij vd Eertwegh

Tel; 0413-472654 bij Piet van Erp
Mail; bonteavond@chello.nl

--------------------------------------
Wie controleert de controleurs op het 
gebied van kermisattracties, vliegver-
keer, voedsel, gezondheid, financiën 
en andere? N.A. Denker
--------------------------------------
 WINTERACTIE - WINTERACTIE

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

POETSBEURT
Carcleaning van Laarhoven

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

0413-476198/ 06-20308105

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

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

MOOIROOITJE PLAATSEN?

Meld uw mooirooitjes aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

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

Agrarische 
Onroerende Zaken

* Landbouwgrond vrij

*  Landbouwgrond in verhuurde 
of verpachte staat

*  Compleet melkveebedrijf 
c.q. akkerbouwbedrijf

*  Melkquotum, met of zonder 
grond

* Geen makelaarskosten

T: 0413-477261  
M: 06-53292395

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!
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Theaterkoor Rooi met ‘PerMissie’ terug in De Streepen

Theaterkoor Rooi voert van 22 
t/m 26 mei 2013 haar nieuwe 
productie ‘PerMissie’ op. Het koor 
keert terug naar een bekend adres 
en een geheel nieuwe accommo-
datie: Sporthal De Streepen. 

Voor alle eerdere voorstellingen 
van Theaterkoor Rooi is een ge-
legenheidstheater gecreëerd. Nu 
zal  de gloednieuwe sporthal voor 
‘PerMissie’ een gedaantewisseling 
ondergaan.  
Dat ombouwen is elke keer een gi-
gantische organisatie. Deze keer is 
het wel iets eenvoudiger, want de 
nieuwe Streepen heeft al een aan-
tal voorzieningen die het gebouw 
geschikt maakt voor grote eve-
nementen zoals de voorstellingen 
van Theaterkoor Rooi. 

‘In opdracht van de gemeente is bij 
de bouw al een aantal voorzienin-
gen getroffen die multifunctioneel 

gebruik mogelijk maken’, vertelt 
Gerrit van Meeuwen, bedrijfsleider 
van het gemeentelijk Sportbedrijf. 
‘Het plafond bevat verschillende 
mogelijkheden voor het ophangen 
van licht- en geluidsinstallaties. De 
elektrische installatie is hier al op 
aangepast. Ook de akoestiek is be-
rekend op gebruik als theaterzaal. 
Verder is veel aandacht besteed 
aan brandveiligheid. De aanwezig-
heid van extra materialen, zoals 
een podium, stoelen, decor etc. 
maakt aanpassingen in de brand-
veiligheidsvoorzieningen nood-
zakelijk. Bovendien is het aantal 
vluchtdeuren in de zaal afgestemd 
op een groter aantal aanwezigen 
dan bij sportactiviteiten nodig zou 
zijn. Dit alles maakt het voor de or-
ganisatoren veel eenvoudiger om 
het evenement te organiseren’. 

Dat neemt niet weg dat dit niet 
van de ene op de andere dag te 

realiseren is. Vele vrijwilligers zijn 
dan ook al dagen vóór de shows in 
de weer met de ombouw. Verschil-
lende sportverenigingen verlenen 
medewerking om de hal al ruim 
voor de première van ‘PerMissie’ 
beschikbaar te stellen voor Thea-
terkoor Rooi. Zo kan in korte tijd 
De Streepen worden veranderd 
in een sfeervol theater waar de 
toeschouwers in een betoverende 
omgeving kunnen genieten van 
een fantastische avond uit.
Meer informatie over Theaterkoor 
Rooi en ‘PerMissie’ is te vinden op 
de website www.theaterkoorrooi.nl 
en op Facebook. 

Stichting Theaterkoor Rooi
Theaterkoor Rooi uit Sint-Oeden-
rode is opgericht in 2006, als lo-
gisch vervolg op de succesvolle 
Rooise Passiespel-productie van 
april 2006. Het theaterkoor is een 
projectkoor en heeft als doel het 
publiek steeds weer te verrassen 
met prachtige zang, oogstrelende 
shows en sprankelende optredens. 
De groep bestaat uit ongeveer 60 
zangers en zangeressen, afkomstig 
uit Sint-Oedenrode en omgeving. 
De artistieke leiding is in de ervaren 
handen van Mario Lamers (dirigent) 
en Maureen Mitzer (koorregisseur). 
Het eerste project - ‘Feest’ - zag in 
november 2007 het levenslicht en 
was meteen een daverend succes.
‘PerMissie’ wordt in 2013 de vierde 
theatershow van het Theaterkoor.

Mark van de Veerdonk geeft 
wijze raad

De brandschade hield Mariëndael 
de afgelopen week nog behoorlijk 
in de tang. Vele extra uren werk 
zijn nodig geweest om het cultu-
reel centrum weer naar behoren te 
laten draaien. Problemen met de 
verwarming en vooral de verlich-
tingskabels, die door de brand aan 
elkaar waren gesmolten en zonder 
licht zou een uitvoering niet mo-
gelijk zijn geweest. Dankzij de 
snelle service en het meedenken 
van Van der Vleuten was het toch 
mogelijk om ongestoord te kun-
nen genieten van Mark van de 
Veerdonk.  

Want genieten dat kun je wel zeg-
gen. Bij veel van de toeschouwers 
rolden  de tranen na vijf minuten 
al over de wangen van het lachen. 
Mark ging in het eerste gedeelte 
van de show gesprekken aan over 
zijn ontslag, indrukken c.q. letter-
lijke ervaringen van een 12 jarige 

(man). Deze ervaringen deelde hij 
dan weer via de telefoon op zijn 
rug - een mobiel kun je het niet 
noemen - met onder andere zijn 
moeder, neef etc. En nu we zijn 
moeder gehoord hebben, weten 
we waar die slimmigheid van Mark 
vandaan komt en waarom hij niet 
getrouwd is. Slim! Zijn uiteenzet-
tingen hebben een heerlijk duide-
lijke, voor (bijna) iedereen begrij-
pelijke humor. Gewone zaken zoals 
koelkasten ontdooien, of elleboog 
van tafel worden door Mark in een 
ander licht gezet. Uit onverwachte 
hoek plaatste Mark nog een com-
pliment naar onze gemeente toe, 
die Mariëndael tegen de wind in 
laat varen, dit in tegenstelling tot 
omliggende gemeentes.

Simpel, een optreden van Mark 
van de Veerdonk is gewoon een 
heerlijke avond uit, waar je zeker 
gelachen zult hebben en na af-
loop kunt nadenken over zijn wijze 
raad. Heb geen spijt van wat je ge-
daan hebt, maar heb spijt van wat 
je niet gedaan hebt!

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

De medewerkers en het bestuur van Mariëndael 
wensen iedereen een �jne vakantie.

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Basisschool Kienehoef opent supermarkt

De leerkrachten van groep 1-2 van 
basisschool Kienehoef  zijn afge-
lopen week de Jumbo binnen-
gegaan, gevolgd door een heuse 
filmploeg. Even later zijn Juffr. 
Cindy, Juffr. Imke, Juffr. Rianne 
en Juffr. Johanna druk in de weer  
met het afbakken van broodjes, 

met het vakken vullen, met werk-
zaamheden op de groente- en 
fruitafdeling  en met het bedienen 
van de kassa. 

Dit alles is in scène gezet voor de 
kleuters van Basisschool Kienehoef 
om het thema  ‘Supermarkt’ te in-

troduceren.  De kleuters genieten 
ademloos van het filmpje en zijn 
verbaasd hun juffen te zien werken 
in de supermarkt. Het idee om op 
school een supermarkt te openen, 
die de kleuters gaan bemannen, is 
snel geboren. 
Heel gedreven worden artike-
len gescand, prijsjes geplakt, re-
clamefolders gemaakt en ga zo 
maar door. Zo wordt een krachtige 
leeromgeving gecreëerd waarbin-
nen ieder kind volop tot spelen en 
leren wordt uitgedaagd. 

Deze manier van werken is ken-
merkend voor het jonge kind op bs 
Kienehoef en dus  voor de kleuters 
niet vreemd. Onlangs hebben ze 
de vraag van een heuse kok, Ralf  
Dirven, ‘een oplossing te beden-
ken voor het verdwenen recept 
van de champignonsoep’  ook tot 
een goed einde weten te brengen!  
Komt u zelf ook eens kijken hoe de 
kleuters van groep 1/2 zelfontdek-
kend aan de slag gaan en spelen-
derwijs leren en ontwikkelen.

Dameskransje bestaat vijftig jaar

Op dinsdagmiddag 15 januari 
kwamen zeven dames van het 
oude hofkapel van Stichting de 
Papbuiken gezellig bijeen om te 
babbelen, koffie te drinken en te 
genieten van een chocoladebol. 
Deze kransjes houden de dames 
om de zes weken en iedere keer 
is iemand anders de gastvrouw, 
zodat iedereen een keertje aan de 
beurt komt. 

Maar wat blijkt nou, op 20 janu-
ari 2013 bereikt dit gezellige clubje 
een nieuwe mijlpaal, want dan 
bestaat het namelijk alweer vijftig 
jaar. Dat ze eens in de zoveel tijd 

bij elkaar zijn schept natuurlijk een 
band. “Ik vind het altijd gezellig 
wanneer we bij elkaar komen, an-
ders hadden we het nooit zo lang 
volgehouden. We hebben altijd 
veel plezier en het gaat goed met 
elkaar”, vertelde één van de da-
mes. Wanneer je zo knus met z’n 
allen aan tafel zit is het natuurlijk 
onvermijdelijk dat er herinneringen 
opgehaald worden. “Ja, maar dat 
is al lang geleden!”, werd er meer-
dere malen geantwoord. Na de 
koffie en de chocoladebol werd het 
koffiekransje voor eventjes op pau-
ze gezet, want er moest tenslotte 
een groepsfoto gemaakt worden.

Jacky Gevers, Tonny Persoons, An Lathouwers, Sientje Lathouwers, Oda 
Willems, Gon van de Wijdeven en Johanna van de Wijdeven. Dineke van 
Boxtel is helaas onlangs overleden.
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 buitenschoolse, 40-weken, incidentele en vakantieopvang
  elke dag leuke activiteiten   alle aandacht voor uw kind

 Eerschotsestraat  Laan van Henkenshage
 (040) 294 89 89  koreinkinderplein.nl

ELKE DAG 
EEN AVONTUUR

Kom zeker kijken op bs Kienehoef!

- Een sterk pedagogisch klimaat
- Goede sfeer en welbevinden 
- Denken in mogelijkheden en kansen van kinderen
- Hoge betrokkenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten
- Duidelijke structuur 
- Rust in de school
- Leerrijke omgeving geeft uitdaging aan alle kinderen
- Doorlopende ontwikkeling met accent op zelfstandigheid 
  en eigen verantwoordelijkheid 
- Veel deskundigheid binnen de school zorgt voor passend 
  onderwijs van uw kind
- Goede opbrengsten 
- Hoge klanttevredenheid 

Basisschool Kienehoef - Mariannestraat 34a -5491 JD Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 475242 - info@bskienehoef.nl - www.bskienehoef.nl 

Zoekt u kinderopvang bij u in de buurt?
Met een gerust hart naar uw werk en de 
kinderen een leuke tijd?

Kinderopvang humanitas verzorgt kinderopvang van 
0-13 jaar in een kindercentrum of bij een gastouder; 
ook buiten schooltijd of tijdens vakanties. 
Kindercentra in gemeente Sint-Oedenrode:
Kinderdagverblijf De Dommeltoren & 
Buitenschoolse opvang De Dommelclub
Laan Ten Bogaerde 5
Sint-Oedenrode

Buitenschoolse opvang De Springclub
Wilhelminastraat 19
Sint-Oedenrode

Kinderdagverblijf ’t Vonderke
& Buitenschoolse opvang De Vonder
Pastoor Smitsstraat 40D
Olland

Bel voor informatie of een kennismaking 
en rondleiding naar:
regiokantoor Oost-Brabant,  073 7119400
of mail naar regiooostbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

Kijk ook eens op www.kinderopvanghumanitas.nl

Op de Franciscusschool zitten we lekker in ons vel!

We hopen dat de kinderen op onze school waarde gaan hechten aan vriendschap en 
omgang met elkaar. Daarbij is respect een belangrijke waarde. Respect voor alles wat 
leeft, groeit en bloeit. Iedereen is anders en daarom heel waardevol. Vanuit deze ma-
nier van denken willen we kinderen leren de ander in zijn waarde te laten en begrip 
op te brengen voor iedereen.

Open dag:     Maandag 21 januari 2013       11.30 – 16.00 uur
          Donderdag 24 januari 2013       14.30 – 17.00 uur

Ritaplein 3 - 5492 EH Sint-Oedenrode - tel: 0413-472596

Open Dag Basisschool Eerschot

Dinsdag 22 januari a.s. opent basisschool Eerschot haar deuren voor ouders/verzorgers van kinde-
ren die binnenkort of in de loop van schooljaar 2013-2014 vier jaar worden.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De openingstijden zijn: van 10:30 uur tot 
11:45 uur, van 14:00 uur tot 15:15 uur en van 18:30 uur en 20:00 uur.

Het schoolteam op basisschool Eerschot hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waardoor de kinderen 
het leerstofprogramma van een bepaalde jaargroep krijgen aangeboden. Daarbij vindt in elke groep 
de differentiatie plaats, die nodig is om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. 
Mede daardoor wordt de kinderen geleerd om naast de klassikale lessen, te werken in groepjes of met 
een dagtaak/weektaak t.b.v. van het zelfstandig werken. Het schoolteam hecht veel waarde aan het 
begeleiden en volgen van de totale ontwikkeling van elk kind. Daarvoor gebruikt men een leerlingvolg-
systeem voor zowel de sociaal-emotionele als cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de Open Dag wordt u rondgeleid door het schoolgebouw waardoor u 
bijvoorbeeld het gebruik van de digitale schoolborden kunt aanschouwen. Ook 
is er concrete informatie over de buitenschoolse en tussenschoolse opvang (BSO 
en TSO) door Stichting Korein Kinder- plein, die in het gebouw is ondergebracht.

Eerschotsestraat 97 - 5491 AB SINT-OEDENRODE
  tel.: 0413 – 49 05 46 - info@bseerschot.nl

website: www.bseerschot.nl

Basisschool Dommelrode is een Vreedzame School 
- waar we met kinderen, ouders en team samen school maken, 
- waar leren leuk is,
- waar samen leren mag, 
- waar je in gesprek zult zijn met elkaar,
- waar je medeverantwoordelijk bent voor je eigen leerproces,
- waar ook creatieve uren iedere week belangrijk zijn,

- waar we in een groene omgeving buitenactiviteiten ontplooien,
- waar de mogelijkheid bestaat tot voor- tussen- en naschoolse opvang,
- waar peuteropvang in het gebouw aanwezig is.

Kijkmiddag 17 januari 13.30-17.00 uur of op afspraak.
Mater Lemmensstraat 31 - 5492 BJ  Sint-Oedenrode

0413-472995 - directie@bsdommelrode.nl
www.bsdommelrode.nl - Dir: Enny Kuijpers

Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Dagopvang – Peuteropvang – Buitenschoolse opvang

Tijdens de opendagen van de basisschool in Nijnsel
bent u van harte welkom om ook een kijkje te komen nemen

bij onze BSO in deze basisschool
en kunt u er terecht voor meer informatie.

Graag tot ziens 
op 24 of 28 januari!

Kijkt u ook eens op onze website: www.bellefleurnijnsel.nl

   • Goed onderwijs op maat;
  • Moderne methodes en digitale ondersteuning
   • Véél ruimte! Een avontuurlijke speelomgeving
   • Inpandige BSO, peuteropvang en bibliotheekpunt
   • Brabants Verkeersveiligheidslabel
   • Grote ouderbetrokkenheid
   • Academische opleidingsschool
 Maak gebruik van de open middagen 
 (24+28 januari, 13.00-16.00) 
 of maak een afspraak met directeur Gerard Roozen
 
 40 jaar jong,ervaren en actief in een veilige, 
 groene omgeving

 www.bsnijnsel.nl  bs st Antonius v Padua,
 Jasmijnstraat 11a, 0413-472091 info@bsnijnsel.nl

Voor alle kinderen in Nijnsel, maar ook
  voor wie graag wil aansluiten en 
  meegenieten van onze voorzieningen:

Een kijkje in de groepen 1-2 
op woensdag 23 januari 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

ODASCHOOL voor basisonderwijs.
Alles hangt met alles samen.

Laan ten Bogaerde 7 - 5491 GC Sint-Oedenrode
tel.: 0413-472517 - info@bsodaschool.nl

Geachte ouders/verzorgers,

Op deze pagina treft u informatie aan over de basisscholen van SKOSO.In deze periode organiseren 
onze scholen open dagen, inloop- en informatiebijeenkomsten. Dit alles met als doel om u als ouders/
verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de basisschool waar uw kind straks naar toe zal gaan.

Wie of wat is SKOSO?
SKOSO staat voor Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode en is een professionele organi-
satie, die zich ten doel stelt om op haar basisscholen op geïnspireerde wijze onderwijs te verzorgen om 
daarmee de totale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Hierbij gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind. 
Vanuit onze katholieke identiteit willen wij een veilige en respectvolle leeromgeving creëren, waarbij kinderen, ouders en mede-
werkers zich betrokken en gewaardeerd voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen op deze wijze kunnen uitgroeien tot actieve 
burgers in een democratische maatschappij die volop in beweging is. 
Onze organisatie telt zo’n 130 medewerkers die zich elke dag inspannen om voor uw kind(eren) het beste onderwijs te verzorgen. 
Daarbij gaan ze uit van onze belangrijkste kernwaarden: ambitieus, inspirerend en stabiel.

De ene school is de andere niet
Onze scholen leggen het accent op een harmonische ontwikkeling van ieder kind tot een zelfstandig, authentiek en uniek persoon met zelf-
vertrouwen. De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Daarnaast is op onze scholen veel 
aandacht voor respect, tolerantie en solidariteit. Ook vinden we dat onderwijs, zorg en opvang plaats moet vinden in een veilige, pedago-
gische en inspirerende leeromgeving. Het onderwijs op onze scholen is eigentijds en er wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen. 
Op alle scholen wordt gewerkt met digitale borden, computers, laptops en tablets.
Als u onze scholen bezoekt zult ook merken dat er verschillen zijn. Onze scholen hebben immers de mogelijkheid om zich binnen de bestuur-
lijke kaders te pro� leren en te onderscheiden en daar maken ze ook volop gebruik van. Zo kunt u bewust voor een bepaalde school kiezen. 

Samenwerking
Alle scholen ontwikkelen zich tot educatieve clusters, waarbij er, zo mogelijk binnen het schoolgebouw, intensief wordt samenge-
werkt met onze partners in de kinderopvang. Ook zij presenteren zich op deze pagina’s 

Ik nodig u van harte uit gebruik te maken van de open dagen/inloopdagen en/of informatiebijeenkomsten. Ook kunt u informatie 
vinden op de website van SKOSO en die van de scholen. En natuurlijk kunt u altijd de directies van de scholen 
persoonlijk benaderen.
   
   Frans de Baaij
   Directeur-bestuurder

De Verbinding partner van SKOSO
Binnen Sint-Oedenrode kent dagcentra De Verbinding
verschillende vormen van kleinschalige kinder-, peuter-,
tussentijdse- en buitenschoolse opvang. Opvang die steeds op 
bijzondere wijze verbonden is met de samenleving.

De Verbinding heeft op de volgende locaties de volgende
opvangmogelijkheden. Binnen zorgcentrum Odendael en de
Meijerij bevindt zich een kinderdagverblijf. Bij het Tennispark en 
de Voetbalclub is een kinderdagverblijf en een buitenschoolse op-
vang. Op zorgboerderij De Boerderij is peuter- en buitenschoolse 
opvang en bij Zorgboerdeij Donkershoeve is een kleinschalig 
kinderdagverblijf.

De vraag van het individuele kind en de ouders staat centraal bij 
de begeleiding door een team van goed opgeleide professionals 
die allemaal werken vanuit een groot dienstverband. De kinder-
dagverblijven zijn kleinschalig. De groepen zijn verticaal en bestaan 
uit maximaal 12 kinderen per locatie van 0-4 jaar. De BSO locaties 
bestaan uit groepen van 20 kinderen. Deze zijn ook verticaal en 
worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.

Wij zijn trots op de samenwerking met Rooise basisscholen. Op 
Basisschool Dommelrode en Fransiscus in Boskant verzorgen 
we kinder-, peuter-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang 
binnen de muren van de school. Hiermee zorgen we voor goede 
doorgaande ontwikkelingslijnen wat ten goede komt van de 
ontwikkeling van het kind. Op Basisschool Kienehoef verzorgen 
we de tussenschoolse opvang met een verse lunch. Kinderen eten 
aan gezellig gedekte tafels zoals ze thuis gewend zijn onder bege-
leiding van een goed team leidsters. De kinderen kunnen weer 
fris aan het middagprogramma beginnen. 

Wilt u meer weten over onze opvang en de mogelijkheden, dan 
bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op een
van onze locaties of bezoek onze website:
www.deverbinding-sintoedenrode.nl

De Verbinding partner van SKOSO
Binnen Sint-Oedenrode kent dagcentra De Verbinding 
verschillende vormen van kleinschalige kinder-, peuter-, 
tussentijdse- en buitenschoolse opvang. Opvang die steeds op 
bijzondere wijze verbonden is met de samenleving. 

De Verbinding heeft op de volgende locaties de volgende 
opvangmogelijkheden. Binnen zorgcentrum Odendael en de 
Meijerij bevindt zich een kinderdagverblijf. Bij het Tennispark en 
de Voetbalclub is een kinderdagverblijf en een buitenschoolse 
opvang. Op zorgboerderij De Boerderij is peuter- en 
buitenschoolse opvang en bij Zorgboerdeij Donkershoeve is een 
kleinschalig kinderdagverblijf. 

De vraag van het individuele kind en de ouders staat centraal bij 
de begeleiding door een team van goed opgeleide professionals die 
allemaal werken vanuit een groot dienstverband. De 
kinderdagverblijven zijn kleinschalig. De groepen zijn verticaal en 
bestaan uit maximaal 12 kinderen per locatie van 0-4 jaar. De BSO 
locaties bestaan uit groepen van 20 kinderen. Deze zijn ook 
verticaal en worden begeleid door twee vaste pedagogisch 
medewerkers.

Wij zijn trots op de samenwerking met Rooise basisscholen. Op 
Basisschool Dommelrode en Fransiscus in Boskant verzorgen we 
kinder-, peuter-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang binnen 
de muren van de school. Hiermee zorgen we voor goede 
doorgaande ontwikkelingslijnen wat ten goede komt van de 
ontwikkeling van het kind. Op Basisschool Kienehoef verzorgen 
we de tussenschoolse opvang met een verse lunch. Kinderen eten 
aan gezellig gedekte tafels zoals ze thuis gewend zijn onder 
begeleiding van een goed team leidsters. De kinderen kunnen weer 
fris aan het middagprogramma beginnen. 

Wilt u meer weten over onze opvang en de mogelijkheden, dan 
bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op een 
van onze locaties of bezoek onze website:

www.deverbinding-sintoedenrode.nl.
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 buitenschoolse, 40-weken, incidentele en vakantieopvang
  elke dag leuke activiteiten   alle aandacht voor uw kind

 Eerschotsestraat  Laan van Henkenshage
 (040) 294 89 89  koreinkinderplein.nl

ELKE DAG 
EEN AVONTUUR

Kom zeker kijken op bs Kienehoef!

- Een sterk pedagogisch klimaat
- Goede sfeer en welbevinden 
- Denken in mogelijkheden en kansen van kinderen
- Hoge betrokkenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten
- Duidelijke structuur 
- Rust in de school
- Leerrijke omgeving geeft uitdaging aan alle kinderen
- Doorlopende ontwikkeling met accent op zelfstandigheid 
  en eigen verantwoordelijkheid 
- Veel deskundigheid binnen de school zorgt voor passend 
  onderwijs van uw kind
- Goede opbrengsten 
- Hoge klanttevredenheid 

Basisschool Kienehoef - Mariannestraat 34a -5491 JD Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 475242 - info@bskienehoef.nl - www.bskienehoef.nl 

Zoekt u kinderopvang bij u in de buurt?
Met een gerust hart naar uw werk en de 
kinderen een leuke tijd?

Kinderopvang humanitas verzorgt kinderopvang van 
0-13 jaar in een kindercentrum of bij een gastouder; 
ook buiten schooltijd of tijdens vakanties. 
Kindercentra in gemeente Sint-Oedenrode:
Kinderdagverblijf De Dommeltoren & 
Buitenschoolse opvang De Dommelclub
Laan Ten Bogaerde 5
Sint-Oedenrode

Buitenschoolse opvang De Springclub
Wilhelminastraat 19
Sint-Oedenrode

Kinderdagverblijf ’t Vonderke
& Buitenschoolse opvang De Vonder
Pastoor Smitsstraat 40D
Olland

Bel voor informatie of een kennismaking 
en rondleiding naar:
regiokantoor Oost-Brabant,  073 7119400
of mail naar regiooostbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

Kijk ook eens op www.kinderopvanghumanitas.nl

Op de Franciscusschool zitten we lekker in ons vel!

We hopen dat de kinderen op onze school waarde gaan hechten aan vriendschap en 
omgang met elkaar. Daarbij is respect een belangrijke waarde. Respect voor alles wat 
leeft, groeit en bloeit. Iedereen is anders en daarom heel waardevol. Vanuit deze ma-
nier van denken willen we kinderen leren de ander in zijn waarde te laten en begrip 
op te brengen voor iedereen.

Open dag:     Maandag 21 januari 2013       11.30 – 16.00 uur
          Donderdag 24 januari 2013       14.30 – 17.00 uur

Ritaplein 3 - 5492 EH Sint-Oedenrode - tel: 0413-472596

Open Dag Basisschool Eerschot

Dinsdag 22 januari a.s. opent basisschool Eerschot haar deuren voor ouders/verzorgers van kinde-
ren die binnenkort of in de loop van schooljaar 2013-2014 vier jaar worden.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De openingstijden zijn: van 10:30 uur tot 
11:45 uur, van 14:00 uur tot 15:15 uur en van 18:30 uur en 20:00 uur.

Het schoolteam op basisschool Eerschot hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waardoor de kinderen 
het leerstofprogramma van een bepaalde jaargroep krijgen aangeboden. Daarbij vindt in elke groep 
de differentiatie plaats, die nodig is om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. 
Mede daardoor wordt de kinderen geleerd om naast de klassikale lessen, te werken in groepjes of met 
een dagtaak/weektaak t.b.v. van het zelfstandig werken. Het schoolteam hecht veel waarde aan het 
begeleiden en volgen van de totale ontwikkeling van elk kind. Daarvoor gebruikt men een leerlingvolg-
systeem voor zowel de sociaal-emotionele als cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de Open Dag wordt u rondgeleid door het schoolgebouw waardoor u 
bijvoorbeeld het gebruik van de digitale schoolborden kunt aanschouwen. Ook 
is er concrete informatie over de buitenschoolse en tussenschoolse opvang (BSO 
en TSO) door Stichting Korein Kinder- plein, die in het gebouw is ondergebracht.

Eerschotsestraat 97 - 5491 AB SINT-OEDENRODE
  tel.: 0413 – 49 05 46 - info@bseerschot.nl

website: www.bseerschot.nl

Basisschool Dommelrode is een Vreedzame School 
- waar we met kinderen, ouders en team samen school maken, 
- waar leren leuk is,
- waar samen leren mag, 
- waar je in gesprek zult zijn met elkaar,
- waar je medeverantwoordelijk bent voor je eigen leerproces,
- waar ook creatieve uren iedere week belangrijk zijn,

- waar we in een groene omgeving buitenactiviteiten ontplooien,
- waar de mogelijkheid bestaat tot voor- tussen- en naschoolse opvang,
- waar peuteropvang in het gebouw aanwezig is.

Kijkmiddag 17 januari 13.30-17.00 uur of op afspraak.
Mater Lemmensstraat 31 - 5492 BJ  Sint-Oedenrode

0413-472995 - directie@bsdommelrode.nl
www.bsdommelrode.nl - Dir: Enny Kuijpers

Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Dagopvang – Peuteropvang – Buitenschoolse opvang

Tijdens de opendagen van de basisschool in Nijnsel
bent u van harte welkom om ook een kijkje te komen nemen

bij onze BSO in deze basisschool
en kunt u er terecht voor meer informatie.

Graag tot ziens 
op 24 of 28 januari!

Kijkt u ook eens op onze website: www.bellefleurnijnsel.nl

   • Goed onderwijs op maat;
  • Moderne methodes en digitale ondersteuning
   • Véél ruimte! Een avontuurlijke speelomgeving
   • Inpandige BSO, peuteropvang en bibliotheekpunt
   • Brabants Verkeersveiligheidslabel
   • Grote ouderbetrokkenheid
   • Academische opleidingsschool
 Maak gebruik van de open middagen 
 (24+28 januari, 13.00-16.00) 
 of maak een afspraak met directeur Gerard Roozen
 
 40 jaar jong,ervaren en actief in een veilige, 
 groene omgeving

 www.bsnijnsel.nl  bs st Antonius v Padua,
 Jasmijnstraat 11a, 0413-472091 info@bsnijnsel.nl

Voor alle kinderen in Nijnsel, maar ook
  voor wie graag wil aansluiten en 
  meegenieten van onze voorzieningen:

Een kijkje in de groepen 1-2 
op woensdag 23 januari 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

ODASCHOOL voor basisonderwijs.
Alles hangt met alles samen.

Laan ten Bogaerde 7 - 5491 GC Sint-Oedenrode
tel.: 0413-472517 - info@bsodaschool.nl

Geachte ouders/verzorgers,

Op deze pagina treft u informatie aan over de basisscholen van SKOSO.In deze periode organiseren 
onze scholen open dagen, inloop- en informatiebijeenkomsten. Dit alles met als doel om u als ouders/
verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de basisschool waar uw kind straks naar toe zal gaan.

Wie of wat is SKOSO?
SKOSO staat voor Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode en is een professionele organi-
satie, die zich ten doel stelt om op haar basisscholen op geïnspireerde wijze onderwijs te verzorgen om 
daarmee de totale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Hierbij gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind. 
Vanuit onze katholieke identiteit willen wij een veilige en respectvolle leeromgeving creëren, waarbij kinderen, ouders en mede-
werkers zich betrokken en gewaardeerd voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen op deze wijze kunnen uitgroeien tot actieve 
burgers in een democratische maatschappij die volop in beweging is. 
Onze organisatie telt zo’n 130 medewerkers die zich elke dag inspannen om voor uw kind(eren) het beste onderwijs te verzorgen. 
Daarbij gaan ze uit van onze belangrijkste kernwaarden: ambitieus, inspirerend en stabiel.

De ene school is de andere niet
Onze scholen leggen het accent op een harmonische ontwikkeling van ieder kind tot een zelfstandig, authentiek en uniek persoon met zelf-
vertrouwen. De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Daarnaast is op onze scholen veel 
aandacht voor respect, tolerantie en solidariteit. Ook vinden we dat onderwijs, zorg en opvang plaats moet vinden in een veilige, pedago-
gische en inspirerende leeromgeving. Het onderwijs op onze scholen is eigentijds en er wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen. 
Op alle scholen wordt gewerkt met digitale borden, computers, laptops en tablets.
Als u onze scholen bezoekt zult ook merken dat er verschillen zijn. Onze scholen hebben immers de mogelijkheid om zich binnen de bestuur-
lijke kaders te pro� leren en te onderscheiden en daar maken ze ook volop gebruik van. Zo kunt u bewust voor een bepaalde school kiezen. 

Samenwerking
Alle scholen ontwikkelen zich tot educatieve clusters, waarbij er, zo mogelijk binnen het schoolgebouw, intensief wordt samenge-
werkt met onze partners in de kinderopvang. Ook zij presenteren zich op deze pagina’s 

Ik nodig u van harte uit gebruik te maken van de open dagen/inloopdagen en/of informatiebijeenkomsten. Ook kunt u informatie 
vinden op de website van SKOSO en die van de scholen. En natuurlijk kunt u altijd de directies van de scholen 
persoonlijk benaderen.
   
   Frans de Baaij
   Directeur-bestuurder

De Verbinding partner van SKOSO
Binnen Sint-Oedenrode kent dagcentra De Verbinding
verschillende vormen van kleinschalige kinder-, peuter-,
tussentijdse- en buitenschoolse opvang. Opvang die steeds op 
bijzondere wijze verbonden is met de samenleving.

De Verbinding heeft op de volgende locaties de volgende
opvangmogelijkheden. Binnen zorgcentrum Odendael en de
Meijerij bevindt zich een kinderdagverblijf. Bij het Tennispark en 
de Voetbalclub is een kinderdagverblijf en een buitenschoolse op-
vang. Op zorgboerderij De Boerderij is peuter- en buitenschoolse 
opvang en bij Zorgboerdeij Donkershoeve is een kleinschalig 
kinderdagverblijf.

De vraag van het individuele kind en de ouders staat centraal bij 
de begeleiding door een team van goed opgeleide professionals 
die allemaal werken vanuit een groot dienstverband. De kinder-
dagverblijven zijn kleinschalig. De groepen zijn verticaal en bestaan 
uit maximaal 12 kinderen per locatie van 0-4 jaar. De BSO locaties 
bestaan uit groepen van 20 kinderen. Deze zijn ook verticaal en 
worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.

Wij zijn trots op de samenwerking met Rooise basisscholen. Op 
Basisschool Dommelrode en Fransiscus in Boskant verzorgen 
we kinder-, peuter-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang 
binnen de muren van de school. Hiermee zorgen we voor goede 
doorgaande ontwikkelingslijnen wat ten goede komt van de 
ontwikkeling van het kind. Op Basisschool Kienehoef verzorgen 
we de tussenschoolse opvang met een verse lunch. Kinderen eten 
aan gezellig gedekte tafels zoals ze thuis gewend zijn onder bege-
leiding van een goed team leidsters. De kinderen kunnen weer 
fris aan het middagprogramma beginnen. 

Wilt u meer weten over onze opvang en de mogelijkheden, dan 
bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op een
van onze locaties of bezoek onze website:
www.deverbinding-sintoedenrode.nl
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We zijn onderweg naar Lorgues, pittoresk stadje midden in de Var 
– departement in de zuidelijke Provence – en zeer gewild bij o.a. Ne-
derlanders, die er in groten getale een huis bezitten. Het is dinsdag 
en dan is het markt, één van de grotere in de streek. Ongeveer een 
kilometer kraampjes, aan beide zijden van de hoofdstraat. Nu is het 
winter en vallen er links en rechts wat gaten in de bezetting, maar in 
het hoogseizoen is het hier dringen om een standplaats. Een groot 
deel van het aanbod bestaat uit kleding, schoeisel en lederwaren en 
even verderop tref je de aanbieders van etenswaren bij elkaar gegroe-
peerd. Zo’n vijftig kramen met groenten, ambachtelijke kazen, olijven 
en noten, traiteurs, kiprôtisseurs, slagers, vishandelaren  en nog ’n 
paar Vietnamezen. Eén van de slagers is een echte publiekstrekker: 
onder het uitsnijden van de koteletten brengt hij, niet onverdienstelijk, 
een paar aria’s ten beste. Je hoort hem al op zo’n vijftig meter en voor 
zijn kraam verdringen zich de vaste klanten en toeristen. Ondertussen 
neemt zijn aantrekkelijke echtgenote het financiële gedeelte onder 
haar hoede en ontfutselt, gewapend met haar charmante lach, de 
contanten aan haar gewaardeerde clientèle. Het winkelend publiek is 
zeer divers, maar met een duidelijke meerderheid aan fancy leggings, 
dus om het zachtjes uit te drukken: niet de crème de la crème. 
We hadden vandaag geen zin om uitgebreid te koken en kochten 
kippenbouten met rozemarijn van de grill en aardappeltjes met ui en 
paprika, die onder het uitdruppende kippenbraadvocht hun smaak 
hadden gekregen. Noem mij eens zo’n adresje in Nederland?
Het begon allemaal veertien jaar geleden. We hadden al ’n paar rei-
zen naar Frankrijk ondernomen en waren, net als veel anderen, in 
de ban geraakt van de verhalen van Peter Mayle (A year in the Pro-
vence). Ons enthousiasme sloeg over op mijn zwager en zijn vrouw 
en zo vertrokken wij, om eens rond te kijken, met z’n viertjes naar 
Les Arcs, waar wij onze intrek namen in Le Logie du Guetteur, een 
verbouwde middeleeuwse ruïne met matige kamers maar, par con-
tre, met fantastisch restaurant onder bezielende leiding van de jonge 
patron, die wij later hardnekkig “’t fatje” bleven noemen (dat had 
niets te maken met zijn kookkunst maar veeleer met zijn selectieve 
aandacht voor aantrekkelijke en schaarsgeklede vrouwelijke logé’s). 
Een collega uit de muziekband had ons te elfder ure nog het telefoon-
nummer van een bevriende Nederlandse makelaar aldaar gegeven, 
met wie wij, na ’n paar dagen zelf onhandig te hebben rondgesnuf-
feld, schoorvoetend contact opnamen. Hans, zo heet hij, had zich met 
zijn Franse echtgenote en zoontje gevestigd in Draguignan en was in 
dienst bij een plaatselijke makelaar. We maakten kennis, bezochten 
’n paar bouwpercelen en huizen, waar je nog niet dood gevonden 
wilde worden en dat leek ’t te zijn. Nét voordat we verkasten richting 
Luberon belde Hans met de mededeling dat hij ’n bouwperceel voor 
twee huizen in de aanbieding had, weliswaar via een andere makelaar, 
maar we moesten persé gaan kijken. Het Franse haantje dat de zaak 
in zijn portefeuille had stelde zich vluchtig voor, verruilde zijn suède 
bordeelsluipers voor wat grover schoeisel en stortte zich vóór ons in 
de ontoegankelijke jungle. Na tientallen meters vechten tegen doorn-
struiken en ander ongerief bereikten we een open plek en waren met-
een verkocht. Een oude olijfboomgaard, helemaal overwoekerd met 
pijnbomen en struiken, maar nog wel met de door mensenhanden in 
de loop der eeuwen gecreëerde terrassen en handgestapelde muur-
tjes. Nauwelijks een week later zaten we bij de notaris en tekenden 
het voorlopig koopcontract. (wordt vervolgd)

Tapenade van zwarte olijven
250 gram zwarte olijven, ontpit, 100 gram kappertjes
3 ansjovis filets, 2 tenen knoflook, extra vièrge olijfolie,
Provencaalse kruiden (gedroogd), peper, evt. zout
Leg de ansjovisfilets ’n uur in wat water of melk. Spoel ze af. Doe 
de olijven, uitgelekte kappertjes en ansjovis in een keukenmachine. 
Knijp de knoflook erboven uit. Strooi er een snuf Provencaalse kruiden 
over. Laat de machine draaien tot je ’n puree hebt. Giet er al draaiend 
langzaam ca. 5 eetlepels olijfolie bij, tot de massa smeuïg is. Breng op 
smaak met flink peper en eventueel wat zout (de olijven en ansovis 
zijn al zout van zichzelf). Lekker op een geroosterd sneetje stokbrood.

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

Een nieuw tijdperk bij Gesprekken te Pas
De maandelijkse themawande-
ling vanuit het Damiaancentrum 
heeft op zondag 20 januari als 
onderwerp: een nieuw tijdperk. 
Ook al is de wereld is niet ver-
gaan in 2012, toch kunnen we 
ons voornemen om te beginnen 
aan een andere wereld te werken. 
Hoe zou deze eruit moeten zien? 
Welke aanknopingspunten zijn 
er al? Deze en dergelijke vragen 
komen aan de orde in dit gesprek 
met wandeling. Belangstellenden 
melden zich op zondag 20 januari 
om 10.00 uur bij het Damiaancen-
trum, Schijndelseweg 46, 5491 TB 
Sint-Oedenrode.

De wandeling zelf duurt een uur 
en kan dicht “bij huis” blijven of 

wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 
uur en zal om ongeveer 12.00 uur 
worden afgesloten.  

Na de wandeling wisselen we bij 
een gezellige kop koffie/thee de 
ervaringen, verhalen of meningen 
uit, bespreken de teksten en om 
ongeveer 12.00 uur besluiten we 
dan deze ontmoeting van mensen 
en hun ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 

gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin.

Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Kentra 
24, het voormalige klooster van 
de Damianen, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht.  Voor alle informatie 
over de Gesprekken te Pas: tel. 
0413-291200 of 06-10223044. 
Zie ook www.damiaancentrum.nl 

Brasserie De Beleving winnaar Toegankelijkheidsprijs

Van de drie genomineerden voor 
de pas ingestelde Toegankelijk-
heidsprijs in Rooi, is brasserie De 
Beleving als winnaar uit de bus 
gekomen. Te oordelen naar de 
motivatie van de jury was er in 
het horecabedrijf van Ralf Dirven 
werkelijk aan alles gedacht om 

het mensen met een functiebeper-
king makkelijk te maken.

Het model van de tafels, de ruim-
te, de draaicirkel van een rolstoel, 
de brede doorgangen zonder 
hoogteverschillen, alles klopte ge-
woon. Een belangrijke rol speelde 

het invalidentoilet, waarmee De 
Beleving uniek was in de horeca-
branche van het Rooise centrum. 
De jury, bestaande uit Wil van de 
Laar, Jeanne Hendriks en Daniëlle 
Wagemaker was vooraf als mystery 
guest bij alle voorgedragen adres-
sen een kijkje gaan nemen. Bij haar 
inleiding gaf juryvoorzitter Wil van 
de Laar aan dat ze ook rekening 
hadden gehouden met het de “in-
trinsieke motivatie” van de kandi-
daten, ofwel of ze het helemaal uit 
zichzelf zo hadden ingericht, of dat 
het al hoorde bij hun bedrijf. Van de 
genomineerden wist Jan Swinkels 
toen eigenlijk al dat zijn kinderboer-
derij De Kienehoeve het niet zou 
worden. Voor Erwin Huiskens was 
het tot op het laatst spannend, want 
zijn genomineerde optiek scoorde 
ook veel punten. Op het onderdeel 
‘vriendelijk personeel’ scoorden alle 
genomineerden hoog.

De prijs, een beeldje met een sym-
bolische betekenis dat belangeloos 
ontworpen was door Jeanne Wijn-
akker, blijft drie jaar in het bezit 
van de winnaar.   

Kofferen 22,
5492 BN Sint Oedenrode.

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

Uw skikleding
weer als nieuw !

Met 
persoonlijke
aandacht en

deskundig 
advies

lid van:

Bij aankoop van 
een bankstel 
ontvangt u 

50% korting* 

op een karpet.
Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

T a f e l s  -  A c c e s s o i r e s  -  B a n k e n  -  S t o e l e n  -  K u n s t s t o f  D e s i g n v l o e r e n  -  K a s t e n  -  S a l o n t a f e l s
D r e s s o i r s  -  T V - m e u b e l s   -  K a r p e t t e n  -   K u s s e n s   -   L a m p e n   -   S p i e g e l s   -   S c h i l d e r i j e n  -  L o k a l e  k u n s t

• Verrassend en eigentijds 
• Gemoedelijke ambiance 
• Interieuradvies
• Maatwerk

* actie is geldig in de maand januari

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

Notities uit de 
Var (1)

Eigenaar Ralf Dirven ontving de prijs van 
jurylid Will van de Laar (midden)
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MooiRooikrantDe 27
Nieuwjaarsbijeenkomst Heemkundige Kring 
“De Oude Vrijheid”

Afgelopen zaterdagmiddag vond de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats van 
de vrijwilligers van de heemkundi-
ge kring “De Oude Vrijheid” in hun 
Heemhuis, vlakbij de Knoptoren. 

De huiskamer van het Heemhuis 

zat gezellig vol met vrijwilligers en 
de voorzitter, de heer Richard de 
Visser, maakte in zijn nieuwjaars-
toespraak bekend dat waarschijn-
lijk na de lente het infopunt van 
het heem, in de bibliotheek, weer 
terug gaat naar het Heemhuis. Ver-

der zag voor “De Oude Vrijheid”  
het jaar 2013 er goed uit, zowel 
de activiteiten en in financieel op-
zicht. 2014 Wordt voor de Rooise 
Heemkundige Kring een belangrijk 
jaar, want dan herdenken en vie-
ren zij hun 60 jaar bestaan.

Haken met Tussen(haak)jes op Odendael

Enkele bewoners van Zorgcen-
trum Odendael zaten vorige week 
woensdag met smart te wachten 
op studentenbedrijf Tussen(haak)
jes, want er stond die dag een 

leuke activiteit voor ze op het pro-
gramma. Het plein stroomde lek-
ker vol, de ouderen namen plaats 
aan een grote tafel en kregen pot-
jes en garen uitgereikt. Het was 

alleen nog even 
uitpuzzelen hoe 
het beginnetje 
werkte, maar dat 
werd gelukkig 
snel uitgelegd 
door twee mei-
den van het Sint 
Lucas Boxtel. 

Tussen(haak)jes 
is een studenten-
bedrijf opgericht 
door zeven Sint 
Lucas studenten. 
De producten die 
ze gaan verkopen 
zijn zelfgemaakte 
woonaccessoires 
met diverse func-
ties. Duurzaam, 
v e r a n t w o o r d , 
sociaal en maat-
schappelijk on-
dernemen zijn de 

startuitgangspunten van deze mini 
onderneming.

Reina van der Velden, medeopricht-
ster: “Het is de eerste keer dat we 
met ouderen gaan haken”, vertelt 
ze tijdens het uitdelen van produc-
ten aan de ouderen. Romy Blom-
mers vult haar aan. De basis van de 
producten is gebruikte flessen en 
potten, deze worden door de stu-
denten op school ingezameld. De 
gebruikte materialen om te haken 
zijn RibbonXL 100% gerecyclede 
garen en Zpagetti gemaakt van 
restafval uit de katoen- fabrieken. 
Medestudent Romy: “We gaan met 
onze onderneming naar verschil-
lende tehuizen waardoor we oude-
ren makkelijker kunnen bereiken. Ik 
vind het erg leuk om te doen en je 
leert er ook heel veel van. Je leert 
veel van de omgang en samenwer-
king met ouderen.”

De producten zijn te koop op 25 
en 26 januari tijdens de Open da-
gen bij Sint Lucas in Boxtel. Een 
deel van de opbrengst gaat naar 
Stichting Doe Een Wens.

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl
Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Maak Kennis met een 

Keukenspecialist welke

anders is dan andere. 

Kwaliteit, Kreativiteit 

en uiterste Zorg zijn 

uw Zekerheden voor 

jarenlang kookplezier 

tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

Showroom

keukens

sterk

afgeprijsd

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

Tel: 0413-47810/06-24148776
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

PRAKTIJK PODOTHERAPIE
BRUGMANS

  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon

PRAKTIJK PODOTHERAPIE
BRUGMANS

  -Verkeerde stand voeten/tenen

Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

Femke

Femke is nog steeds Femke, verza-
melaar eerste klas en lekker creatief 
met verschillende materialen. Toen 

we onze Zweden plannen met 
Willem en Femke bespraken 
was Femke het niet eens met 
de verhuizing. Ze wilde als 
compromis een deal met ons 
sluiten: ”Voor 10 paarden ga ik 
wel mee naar Zweden!” Was 
haar commentaar. We hadden 
haar gezegd dat 10 paarden 
nogal veel is. Misschien dat we 
in de toekomst gewoon met 
1 paard kunnen beginnen. Zo 
eentje waar ik en ook Femke 
op kan rijden en die eventueel 
ook een slee of kar kan trek-
ken. Dat vond ze een goed 
plan. Het paard is er nog steeds 

niet. En als je ernaar vraagt, zegt ze dat ze liever een Husky 
heeft. Sinds dat we met Kerst sledehonden teams over de vloer 
hebben gehad is ze Husky-liefhebster geworden. Uren is ze dan 
buiten bij de husky’s en kent ze deze allemaal bij naam met als 
hoogtepunt met de slee mee. 

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.
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WWW.KIDZINDUSTRY.NL

WINTERCOLLECTIE -50% 
EERSTE VOORJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN
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Grand Café
Odendael

 

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Op vertoon van uw Rooise 
Pas ontvangt u een

 gratis batterij 
ter waarde van 6 euro

Bij iedere aankoop ontvangt u 
dubbele spaarpunten Rooi 2000

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend ad-
vies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

De Mooi Rooi Krant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 

soorten familieberichten in 
DeMooiRooiKrant. 

Het bericht wordt tevens gratis 
geplaatst op de nieuwe website

 
www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas

De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 

Salus. Hoe meer passen hoe meer 
vreugd! Attendeer andere 

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bellen naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

Wovesto, BrabantZorg en Welzijn Salus willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
voor iedereen van belang is: veiligheid. Samen hebben we een avondprogramma opgezet 

Veilig Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
huis met praktische tips die u direct toe kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 

kunt waarborgen. 

Alle senioren in Sint-Oedenrode  
Informatiebijeenkomst over veiligheid in en om de woning 
De Ontmoeting in Odendael 

Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen  

Incl. een kop-

je thee, ko�e 

en een hapje!  

op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Hier kan ook 
uw advertentie staan

voor meer info:
0413-474911

Rooise Pas

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina maandelijks in

DeMooiRooiKrant

Odendael

OdendaelOdendael

De Ontmoeting
Odendael

De Ontmoeting
Odendael

        De Ontmoeting
Odendael

Warme chocolade melk

van € 1,55

voor € 1,25

10% korting op Goblet 
jonge graanjenever 1L 
en Dujardin vieux 1L

Uitsmijter van € 2,75 

voor € 2,50
Huzarensalade klein van € 1,00 

voor € 0,80
Broodje Gezond van € 2,50 

voor € 2,40

januari en februari

2013

22 januari 19.30 uur 

A-Meezing, 

gezellige meezingavond

30 januari 19.30 uur 

Bende Be De Band 

uit Keldonk

24 februari 11.00 uur 

kof�econcert 

m.m.v. de Woodsiteband

28 februari 14.30 uur 

Seniorenorkest Sonore 

uit Son

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

Korting op 

consumptiemunten 

in de Ontmoeting 

in Odendael

Verenigingsleven 
Odendael; 

u kunt deelnemen aan het 
uitgebreide activiteitenaanbod 
van Odendael en krijgt met uw 

Rooise Pas korting op deelname.

De Ontmoeting
Odendael

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Ook het juiste adres voor gehoorbescherming

Huiskens Optiek&Horen nu StAr-gecertifi ceerd

Huiskens Optiek&Horen is sinds 
vorige week als zelfstandig audi-
cien STAr-gecertificeerd. Daarmee 
sleepte de winkel het keurmerk ‘Er-
kend Audicien’ binnen. Een mooie 
prestatie, maar daar hebben Roel 
en Erwin Huiskens en hun mede-
werkers zich dan ook sterk voor 
gemaakt. Het keurmerk wordt uit-
gegeven door de meest gezagheb-
bende autoriteit in de audicienwe-
reld en die onderstreept hiermee, 
dat Huiskens Optiek&Horen vol-
doet aan alle kwaliteitsnormen en 
daarnaast werkt met geavanceerde 
apparatuur.

Toen Huiskens Optiek&Horen vo-
rig jaar verhuisde naar het nieuwe 
onderkomen aan de Heuvel 18 
beschikte het ineens over een zeer 
professioneel ingerichte hoorafde-
ling. De medewerkers mochten 
gaan werken met de allerbeste 
apparatuur om klanten mee te 
helpen. Leon Slot en Marie-Jose 
de Haan zijn experts op het ge-
bied van horen. Leon is een zeer 
ervaren audicien die een dag per 

week (dinsdag) bij Huiskens werkt. 
Marie-Jose is een enthousiaste au-
dicien in opleiding. Tijdens haar 
opleiding wordt ze begeleid door 
Leon Slot. Drie dagen per week is 
ze in de winkel aanwezig. 

Marie-Jose en Leon hebben per-
soonlijke aandacht, service en 
klanttevredenheid hoog in het 
vaandel, net als de andere mede-
werkers Huiskens Optiek&Horen. 
Mensen die op enige wijze last 
hebben van hun gehoor of gewoon 
advies willen, worden met alle aan-
dacht geholpen. Na afloop van een 
hoormeting en inventarisatie van 
de hoorwensen zal altijd een eerlijk 
advies worden gegeven; ofwel nog 
een tijdje wachten tot de klachten 
verergeren, ofwel het starten van 
een proefperiode hoortoestellen. 
In overleg  wordt een toestel geko-
zen die het beste bij de klant past. 
Huiskens Optiek&Horen heeft een 
breed assortiment hoortoestellen in 
alle prijsklassen. Middels een gra-
tis proefperiode met verschillende 
controleafspraken worden de toe-

stellen steeds verder geoptimali-
seerd. Pas bij volle tevredenheid zal 
de proefperiode worden afgerond.

Voor een (gratis) screening van 
het gehoor kunt u het beste bin-
nenlopen in de zaak voor het ma-
ken van een afspraak. Huiskens 
Optiek&Horen is ook volledig op 
de hoogte van de vergoedingen 
door zorgverzekeraars. Tijdens het  
adviesgesprek komt dit uitgebreid 
aan bod.

Gehoorbescherming
Niet alleen zwemoordopjes, maar 
ook op-maat-gemaakte gehoor-
beschermers geschikt voor dragen 
tijdens het uitgaan of muziekfes-
tivals, tijdens het motorrijden en 
werken met zware machines, be-
horen tot het brede aanbod. Steeds 
meer mensen hechten waarde aan 
bescherming van hun gehoor. Er 
zijn zelfs speciale hoorbeschermers 
die kunnen zorgen voor een betere 
nachtrust (slaapdoppen). Kom ge-
rust eens langs en laat je eens advi-
seren over hoorbescherming.   

Boven: Leon Slot. Onder: Roel Huiskens en Marie-Jose de Haan

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

Wij zijn ook voortaan 
dealer van deWalt.

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

North Side Sports • Noordkade 3a • 5462 EC  Veghel • 06-20626831 (Marco)
www.NorthSidESportS.Nl

North Side Sports is de specialist op het gebied van 
VEChtSportartikElEN • VoEdiNgSSupplEMENtEN • klEdiNg

NSS

Sports
North Side
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Mooi in de regio

TAX  LIEMPDE 
NIEUWSTRAAT 59 COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 t/m zondag 20 januari 2013. week 3

CARNAVAL 
& COOP

9.99GRATIS wenskaart
bij aankoop

Bavaria bier
24 fl esjes

Wij steunen de wenskaarten actie 
van Prins Lars

Winterwonderland Liempde
Op zondag 20 januari 2013 orga-
niseert JAS Liempde een nieuwe, 
verrassende activiteit: 
Winterwonderland!

Een tocht vol verrassingen; vele 
winterse figuren, spelletjes en 
opdrachten. Natuurlijk wordt er 
gezorgd voor een gezellige win-
terse sfeer met een hapje en een 

drankje.
De tocht is niet alleen bedoelt voor 
de leden van JAS, maar ook voor 
ouders, broertjes, zusjes, vriend-
jes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s en 
alle andere Liemtse mensen die zin 
hebben in een leuke middag! Start 
tussen 13.30 – 14.00 uur, aan-
komst tussen 15.30 – 16.00 uur bij 
het Wapen van Liempde.

Nieuwe biljartkleding voor Liempdse biljartclub 

Zaterdag 12 januari werd in 
Liempde Biljartvereniging Den 
Herberg in het nieuw gestoken. 
Deze biljartclub speelt wekelijks 

haar partijen op donderdagavond 
in hun clubhuis ‘Den Durpsher-
berg’ in Liempde. 

Vroeger had de vereniging nauwe 
contacten met Citroën dealer Van 
Boxmeer uit Sint-Oedenrode. Toen 
zij stopte met de zaak en er een 
nieuwe eigenaar kwam, bleven 
de sportieve contacten bestaan 
en werd een overeenkomst aan-
gegaan met Boxons autolease en 
Profclean poetsmiddelen en al-
les wat hierbij hoort aan gereed-
schappen en bedrijfskleding voor 
de professionele markt. Hierbij 
hoort ook een nieuw biljart tenue 
wat tijdens deze gezellige feeste-
lijke avond werd overhandigd en 
op de gevoelige plaat werd vast-
gelegd in het clubhuis. Natuurlijk 
hoort hier ook een biljartwedstrijd 
bij en na een gezellig avondje kan 
deze gevreesde biljartvereniging de 
komende jaren weer uiterst netjes 
voor de dag komen bij hun weke-
lijkse biljart activiteiten.

Voor de 25e keer hometrain-
wedstrijd in Schijndel

Het is nu alweer bijna 24 jaar geleden dat het hometrainen voor de eer-
ste keer  georganiseerd werd in 1989. Op 18 en 19 januari 2013 wordt 
het alweer voor de 25e keer georganiseerd door Supportersvereniging 
RKSV Schijndel in Café Zaal “T Zuid”. Omdat het een jubileumjaar is, 
komt er nu ook een  rodeo- stier te staan, waar de deelnemers zo lang 
mogelijk op moeten blijven zitten.  Maar de kans is groot dat de fiets 
gemakkelijker is. 

Accordeongroep Ricochet zoekt nieuwe leden
Accordeongroep Ricochet bestaat bijna vier jaar en 
speelt muziek in vijf partijen, maar ook muziekstukken 
in twee partijen en zelfs stukken, waarbij iedereen de-
zelfde partij speelt komen voor. Speciaal voor de stuk-
ken in vijf partijen, is het zaak, dat alle partijen goed 
bezet zijn. Met 16 personen zou dit voldoende moeten 
zijn. Echter bij ziekte of anderszins, dreigen enkele par-
tijen in de gevarenzone te komen. Om dit ook tijdens 
de incidentele optredens, voor publiek, te voorkomen, 
blijkt de urgentie naar een hogere bezetting erg hoog. 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.15u repeteert 
in het Cultureel Centrum in Dinther (Naast de kerk) 
Mocht je geïnteresseerd zijn, kom gerust een keer een 
kijkje nemen tijdens de repetitieavond, of neem contact 
op met de dirigent Wendy Baets dit kan telefonisch 06-
42087673 of via Mail Wendy-Gert@hotmail.com.

Foto: Kim Balster

Informatieavond: Schuif aan bij MEE
Op woensdag 6 februari 2013 
organiseert MEE drie informatie-
bijeenkomsten voor mensen met 
een beperking en hun naasten. 
Deze keer: ‘Aan het werk’, ‘Eigen 
bijdrage aan zorg of hulpmid-
delen’ en ‘Zorg inkopen bij een 
kleine aanbieder’. Kies één van de 
thema’s en meld u aan via www.
mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of 
telefoon 0413 33 47 33). Deel-
name is gratis. De bijeenkomsten 
zijn van 19.30 tot 21.00 uur op 
het kantoor van MEE Noordoost 
Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. 

De bijeenkomst ‘Aan het werk’ 
gaat over de mogelijkheden om te 
werken na het schoolverlaten: re-
gulier werk, mogelijkheden vanuit 
de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en dagbesteding. Er is aan-
dacht voor de indicatiestelling voor 

de WSW en dagbesteding vanuit 
de AWBZ. En ook regelingen zoals 
Wajong, WIA uitkering en de Wet 
Werken naar Vermogen komen 
aan bod. 

Bent u volwassen en woont u in 
een AWBZ-instelling, krijgt u zorg 
thuis of maakt u gebruik van hulp-
middelen of voorzieningen van de 
gemeente? Dan betaalt u mogelijk 
een eigen bijdrage. In de bijeen-
komst ‘Eigen bijdrage aan zorg of 
hulpmiddelen’ is aandacht voor 
vragen zoals: Wat houdt de ei-
gen bijdrage in? Hoe en door wie 
wordt deze vastgesteld? Wanneer 
moet u een eigen bijdrage beta-
len? Bestaan er tegemoetkomin-
gen en compensaties? 

De bijeenkomst ‘Zorg inkopen bij 
een kleine aanbieder’ belicht waar 

u op moet letten als u zorg inkoopt 
bij een kleine zorgaanbieder. Hoe 
weet u bijvoorbeeld of de aanbie-
der te vertrouwen is en hoe zorgt 
u ervoor dat u waar krijgt voor uw 
geld?
 
Elke eerste woensdagavond van 
de maand organiseert MEE ‘Schuif 
aan bij MEE’. Dit zijn drie informa-
tiebijeenkomsten die plaatsvinden 
in kleine groepen. Elke bijeen-
komst heeft een ander thema, dat 
te maken heeft met meedoen met 
een beperking. Tijdens ‘Schuif aan 
bij MEE’ informeert een medewer-
ker van MEE Noordoost Brabant u 
over het gekozen thema. Ook is er 
ruimte voor het stellen van vragen. 

Kijk op www.mee-nob.nl voor 
meer informatie.
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5 jaar Cesar Oefentherapie in Sint-Oedenrode

De praktijk “Cesar Oefentherapie Sint-
Oedenrode”  richt zich alweer 5 jaar op het 
behandelen van klachten aan het houdings- 
en bewegingsapparaat. Onder deskundige 
begeleiding van Geertje Wouters en Shirley 
Leijten wordt gekeken naar de relatie tussen 
uw klacht en de manier waarop u  uw lichaam 
gebruikt. Voorop staat dat u inzicht krijgt in 
deze relatie en vervolgens handvaten aan-
geboden krijgt om de balans in uw lichaam 
weer te herstellen. Het efficiënt uitvoeren van 
dagelijkse houdingen en bewegingen, met de 
juiste spierspanning en een optimale adem-
haling staat hierbij centraal.

Vaak worden pijnklachten, die te maken heb-
ben met gewrichten of spieren veroorzaakt 
door uw manier van bewegen. De eerste stap 
om klachten te verminderen is te kijken naar 
de mogelijke oorzaak; is er een link met uw 
manier van staan, zitten of bukken? Maakt u 
vaak dezelfde bewegingen tijdens uw werk? 
Is er sprake van stress of spanning? Ademt u 
wel goed door tijdens het tillen? Kortom, wat 
veroorzaakt de overbelasting? In de praktijk 
proberen we samen met u een antwoord te 

vinden op bovenstaande vragen en gaan ver-
volgens gericht aan de slag met oefentherapie.  
Binnen onze praktijk behandelen wij zowel 
kinderen als volwassen. Naast individuele be-
geleiding bieden wij ook de mogelijkheid in 
groepsverband uw houding- en bewegings-
patroon te optimaliseren. Oefentherapie is in 
te zetten ter verbetering van een breed scala 
aan klachten. U kunt hierbij o.a. denken aan 
nek-, schouder-, rug- en hoofdpijnklachten, 
arbeidsgerelateerde klachten, orthopedische 
klachten, neurologische klachten, reumatische 
klachten, spanningklachten, ademproblema-
tiek en klachten t.g.v. de zwangerschap. Bij 
Cesar oefentherapie kunt u terecht met of 
zonder verwijzing. Heeft u een aanvullende 
verzekering dan vergoed de zorgverzekering 
conform uw pakket. 
 
Cesar Oefentherapie, 
Ollandseweg 86, 5491 XC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476563
Email: oefentherapierooi@gmail.com
Website: 
www.cesaroefentherapie-sintoedenrode.nl

Geertje Wouters en Shirley Leijten (l)

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

GERUIS
Aanstaande zaterdag

café ‘t Pumpke

aanvang: 20.30 uur
entree: gratis

Borchmolendijk 11 - 5492AJ Sint-Oedenrode - 0413-216003

Meuk ging weer als Van Ouds

Je kunt veel van Meuk zeggen, maar niet 
dat ze subtiel zijn. Afgelopen zaterdag gin-

gen ze er weer vol tegenaan in 
café Van Ouds. 

Het publiek moest de eerste num-
mers nog wennen aan de enorme 
kracht die van het podium af-
kwam, maar daarna brulden ze 
helemaal mee met de klassiekers 
van Jovink, Mooi Wark, Normaal, 
BZB, WC Experience en een aan-
tal sterke eigen nummers. Toen 
de grootste Rooise Normaal-fan 
onverwacht het podium betrad 
om Oerend Hard mee te zingen, 
was de tent echt te klein. Heb je 
het gemist, dan komen er nog 
voldoende kansen.  Kijk op www.
meukband.nl om in de agenda te 

zien waar ze binnenkort weer een feestzaal 
platspelen.

Vanuit het publiek betrad een fan het 
podium om Normaal te vertolken

advertorial
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRaadgevingen
De seniorenraad Sint-Oedenrode 
is er voor alle senioren (55 plus-
sers) van Rooi. De stichting geeft 
informatie, adviezen en bevordert 
de samenwerking tussen de or-
ganisaties/instellingen, die het 
welzijn van senioren behartigen. 
Tweemaal per maand zal deze ru-
briek verschijnen met 5 thema’s. 

1.In Rooi: Zoekt u hulp ? …………..  
“Ommekaar”  staat voor u klaar. 
Onze vereniging biedt hulp aan die 
mensen die géén andere hulp be-
schikbaar hebben. Neem contact 
op met Riny v.d. Kallen 472066  of 
Ann v.d. Laar 472154 .In principe 
is deze hulp gratis; Voorbeelden: 
begeleiding naar een ziekenhuis, 
(huis)arts; boodschappen doen, 
klusjes in en om het huis, vervoer 
tegen betaling, bezoek aan men-
sen met weinig contacten; In-
formatie: André v.d. Warenburg, 
secretaris 478617  Wie komt ons 
helpen?
2.In de regio: Pantein Extra, on-
derdeel van Thuiszorg Pantein, 
biedt leden al 16 jaar gemaks-
diensten aan huis.  De diensten 
ondersteunen zelfstandig en  ple-

zierig wonen in eigen woonomge-
ving, van kapper en pedicure tot 
glazenwasser en maaltijdservice. 
Ook kunnen leden profiteren van 
kortingen bij CZ, VGZ, de ‘Alles in 
één Polis van de Rabobank en in 
de Pantein Thuiszorgwinkels. Kijk 
voor een compleet overzicht van 
diensten en meer informatie over 
het lidmaatschap op www.pantei-
nextra.nl.  tel 0900-8803
3.Tip van de week: Ga je op reis, 
zorg dan voor goede informatie 
vooraf.
Natuurlijk is er al veel informatie te 
vinden bij Arriva, de buurtbus, de 
taxihopper en in de gemeentegids.
Actuele informatie is snel gratis 
te vinden op Google 9292 of per 
telefoon 0900-9292. (70 cent per 
minuut) Er worden voorbereidin-
gen getroffen om een vervoerswij-
zer samen te stellen. Wie wil hier 
aan meewerken?

4.Activiteit van de week: De senio-
renraad wil in Sint-Oedenrode alle 
activiteiten die er zijn voor senio-
ren goed in kaart brengen. Zij doet 
dit in nauw overleg met bestaande 
instellingen en organisaties. Bin-

nenkort opent ze het overleg met 
diverse organen op dit gebied. Ie-
dereen die in deze zin “bouwste-
nen” kan aandragen is van harte 
welkom en kan zich melden bij de 
secretaris.

5.Agenda van de week: Senioren 
Expo Koningshof in Veldhoven, 
van dinsdag 15 t/m zondag 20 ja-
nuari. De openingstijden zijn van 
10.00 tot 17.00 uur.
Er zijn stands op het gebied van: 
wonen, gezondheid en beweging, 
reizen , hobby en creativiteit. Ook 
zijn er dagelijks modeshows en 
dansdemonstraties en optredens 
van: koren, orkesten en solisten.
Voor meer informatie zie: 
www. Seniorenexpo.nl

Op 19 januari viert KBO Olland 
haar Gouden Jubileum. Bestuur en 
leden van harte proficiat.

Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen voor of over deze 
rubriek neem dan contact op met de 
secretaris van de seniorenraad, Bert 
Heijen tel. 474508, of stuur een mail-
tje naar info@seniorenraadrooi.nl.

De seniorenraad Sint-Oedenrode heeft 4 x S in haar 
“vaandel” staan
Vorig jaar is de seniorenraad (SRO) 
officieel opgericht. Na een grondige 
voorbereiding zijn de statuten bij de 
notaris vastgelegd.  Ook hebben de 
bestuursleden veel tijd besteed om 
tot een goede onderlinge afstemming 
te komen. Het bestuur bestaat uit 11 
leden en deze vertegenwoordigen 
verschillende disciplines uit de sector 
wonen, zorg en welzijn. Ook de KBO’s 
hebben 3 zetels. Alle leden werken on-
afhankelijk zonder last of ruggespraak.

SRO is geen koepelorganisatie, maar 
een onafhankelijke groep van zeer 
betrokken vrijwilligers, die zich inzet-
ten voor alle senioren (55 plussers) 
zowel georganiseerd als ongeorgani-
seerd. Zij vervult diverse functies.
- De S van signaleren. De SRO heeft 

een antenne-functie ontwikkeld om 
signalen op te vangen, die het welzijn 
van senioren kunnen bevorderen. Zij 
onderzoekt in hoeverre deze signalen 
in het algemeen het welzijn kunnen 
beïnvloeden.  Het bestuur van SRO 
zal in goed overleg met instellingen 
en gemeente knelpunten trachten op 
te lossen.
- De S van stimuleren. De SRO stelt 
alles in het werk om anderen te acti-
veren om aan de slag te gaan. Niet de 
gemeente of instellingen zijn de eerst 
verantwoordelijken. De senioren zul-
len zelf die maatregelen moeten tref-
fen om gelukkiger ouder te worden. 
De SRO wil daarbij helpen. Zij zal te-
vens andere organisaties vragen om, 
waar nodig, behulpzaam te zijn.
- De S van samenwerking. Er zijn in 

onze gemeente veel verenigingen en 
instellingen die op een bewonderens-
waardige wijze zich inzetten om het 
welzijn van ouderen te bevorderen. 
De SRO wil door goed overleg de 
samenwerking bevorderen. Door het 
voorkomen van doublures zal minder 
energie verloren gaan.
- De S van steunen. De SRO vraagt 
geen vergoeding voor haar werk-
zaamheden. Zij biedt steun op vrij-
willige basis. Iedere senior (55 plus) 
uit Rooi kan een beroep doen op de 
SRO. Het steunen zal ook betekenen: 
goede voorlichting geven en infor-
matie verstrekken.
- De seniorenraad zal tweemaal per 
maand in de DeMooiRooiKrant een 
artikel plaatsen onder de kop Senio-
renRAADgevingen.

Dansen in Odendael
5 januari  jongstleden is er volop 
gedanst tijdens het Nieuwjaarsbal 
van de KBO in de Ontmoeting in 
Odendael. Het orkest ‘Het Heuvel-
trio’ uit Diessen had er al snel de 
stemming in zitten en de dansvloer 
was telkens vol met bezoekers die 
graag een dansje wilden wagen.

Het mag  dan ook  een zeer geslaag-
de avond genoemd worden en zeker 
voor herhaling vatbaar.
Het nieuwe jaar is goed ingezet en 
hopelijk krijgt dat ook een vervolg 
want er kan elke woensdagmiddag 
gedanst worden en bovendien op 
elke eerste zaterdagavond van de 
maand.
Onze  eigen D.J. Jo Raaymakers 
verzorgt dan de muziek en we zul-
len ook zeker regelmatig voor live 
muziek zorgen. Dus zet uw beste 

beentje voor en kom dansen.  De 
data waarop gedanst wordt kunt 
u vinden in ons Kontaktblad en in 
DeMooiRooiKrant op de evenemen-
tenkalender. De data staan ook op 
www.mooirooi.nl. De KBO heet U 
welkom.Sensoor Eindhoven eert vrijwilligers

Gerard van Etten, directeur 
Sensoor Noord-Brabant, heeft ze-
ven  vrijwilligers  bij SENSOOR 
Eindhoven in het zonnetje gezet  
op vrijdag 11 januari 2013 ,tijdens 
een feestelijke nieuwjaarsrecep-
tie. Hij sprak  zijn grote waarde-
ring en erkentelijkheid voor hen 
uit.  De jubilarissen mogen met 
recht zeer bijzonder genoemd 
worden vanwege hun grote be-
trokkenheid, inzet  en vaak zeer 
langdurige  dienstverband.

Drie vrijwilligers werken al 35 jaar bij 
Sensoor, waaronder mevrouw  Toos 
de  Bijl uit Eindhoven en mevrouw 
Joke Leertouwer uit Geldrop.  Me-
vrouw Anneke IJssedijk uit Deurne 
zet zich al 20 jaar in.  De heer Paul 
Tiel Groenestege  uit Eindhoven 
voor zijn 10 jarig dienstverband en 
twee vrijwilligsters, waaronder me-
vrouw Marijke  de Jong uit  Mierlo 
vanwege haar  5 jarig dienstver-
band bij Sensoor. Twee vrijwilligers 
willen anoniem blijven.

De kerntaak van Sensoor is het 
bieden van contact op afstand, 
met echte aandacht voor degene 
die contact zoekt en diens verhaal. 
Het gesprek is anoniem en ver-
trouwelijk en men kan telefonisch 
24 uur per dag, 7 dagen per week 
terecht voor een gesprek en elke 
middag en avond om te chatten 
met een vrijwilliger.
Vrijwilligers zijn de gesprekspartners.  
Zij volgen vooraf een SPEN-gecerti-
ficeerde training, en komen maan-
delijks in groepsverband bijeen voor 
begeleiding en scholing.  De trainer/
begeleiders en de bureaumedewer-
kers zijn beroepskrachten
De Provincie Noord-Brabant heeft 
aangekondigd dat de subsidie 
in 2014 gehalveerd wordt en in 
2015 geheel stopt. Vooralsnog 
gaat Sensoor Brabant met volle 
kracht en aandacht door met het 
bieden van steun voor hen, die 
dat zo hard nodig hebben.  Er zijn 
contacten gelegd met instellingen 
die met gemeentelijke financiering 
telefonische- en chat hulpverle-
ning willen voortzetten. Uitsluit-
sel wordt in 2013 verwacht. Als er 
geen oplossing gevonden wordt 
zal Sensoor NB eind 2013 de werk-
zaamheden moeten staken.  

Joke Leertoouwers (l) en Toos de Bijl beiden 35 jr  bij Sensoor

17, 18 en 19 januari
van 10.00 tot 16.00 uur

Plameco-Vakbedrijf van Osch
Kruiseind 16-C • 5421 ND Gemert • 0492 36 81 00
info@plamecogemert.nl • www.plamecogemert.nl

Diabetesvereniging 
Oss-Uden-Veghel
Dinsdag 22 januari wordt er weer 
een nieuwe avond georganiseerd 
van de Diabetesvereniging Oss-
Uden-Veghel eo. Het betreft de der-
de avond in het seizoen 2012-2013 
van de Dia-Corner met als thema 
Zelfmanagement.

De Dia-Corner is een ontmoetings-
plaats voor mensen met diabetes en 
alle andere belangstellenden die mee 
willen praten over diabetes.  Hoe ga 
ik om met alles wat diabetes met zich 
meebrengt? Wat kan ik zelf doen en 
wanneer schakel ik mijn diabetes-
team in. Vragen die we gezamen-
lijk op een interactieve manier be-
spreken.  Kortom, we stellen ons de 
vraag; wat is mijn eigen actieve rol 
tijdens de diabetesbehandeling?  Ge-
spreksleiders zijn Dan Hoevenaars, 

huisarts en Hedi ter Braak, manager 
Zorggroep Synchroon.

Vanuit hun professie kunnen zij u 
helpen om zelfstandig met deze 
problematiek om te gaan.  Deze 
kosteloze avond vindt plaats op 
Dinsdag 22 januari bij Stichting Ei-
gen Herd Rooijsestraat 32, Uden 
aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan 
via email, ouv@dia-corner.nl of bij 
Louise Tiemissen telefoonnummer 
06-28143122.  
Bent u nieuwsgierig geworden wat 
de Dia-Corner voor u als persoon 
met diabetes kan betekenen? Wilt u 
graag op een goede manier zelfstan-
dig met uw diabetes omgaan? Kom 
dan dinsdag 22 januari naar Eigen 
Herd in Uden en praat zelf mee over 
uw eigen rol bij diabetes!

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

19
JANUARI

9.30 - 17.00 uur+20
JANUARI

12.00 - 17.00 uur

• Protest snowboardsimulator
• Maak kans op een 
   wintersportvakantie!
• Gratis glùhwein, chocomel, koffi e 
   en andere warme dranken
• Extra acties in het lunchcafé
• Live muziek 
• Extra acties & aanbiedingen 
   in o.a. snowboots, schaatsen, 
   ski’s en wintermode

12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur

1919Winter Actie Dagen

199,-
VANAF

269,-
VANAF

Hometrainers Crosstrainers
ZONDAG 20 JANUARI: FITNESS DEMONSTRATIE DOOR HET KETTLER DEMOTEAM

Skechers Tone-ups Chalet
• Goede pasvorm en comfortabel voetbed

• Stimuleert de bil-, kuit- en dijspieren

SNOWBOOTS: KEUZE UIT MEER DAN 200 MODELLEN

24,99
59,95

Bauer Nexus 100
• Comfortabele schaats met een goede pasvorm

SCHAATSEN: KEUZE UIT MEER DAN 100 MODELLEN

71,99
79,95

WINTERSPORT & MODE

bodybuilding “Ik heb thuis mijn eigen koelkast”

Met slechts twee weken voorbe-
reidingstijd werd Jimmy van der 
Heijden (1991) begin december 
vijfde op de Flexcup in Veldhoven. 
Het was Van der Heijdens eerste 
wedstrijd. Al bij de weging werd 
de Rooienaar gepromoveerd naar 
de C-klasse.

Tekst Martijn Klerks 

Dit verhaal gaat over een jongen, 
Jimmy. Jimmy is hard op weg een 
succesvolle bodybuilder te worden. 
“Jimmy? Bodybuilder?” scham-
peren mensen die Jimmy tien jaar 
geleden voor het laatst hebben 
gezien. “Die was toch altijd heel 
klein?” Dat was tien jaar geleden. 
Sindsdien is Jimmy een hele Jim ge-
worden. Wie hem de hand schudt, 
hoeft nog net geen huisarts te bel-
len.

Sterker
Vijf jaar geleden is het allemaal be-
gonnen, vertelt Van der Heijden. 
Hij zit op het Fioretticollege en wil 
groter en sterker zijn dan zijn klas-
genoten. Hij gaat trainen bij Van 
den Oever, net als iedereen die een 
beetje groter en sterker wil zijn. 
De training slaat aan: “In de eer-
ste maanden schiet je wel vooruit”, 
zegt Jimmy. Hij praat het hele inter-
view zachtjes, wat verlegen.

Trainer en sponsor Marco Udink 
is stukken spraakzamer. Bij het 
handen schudden houdt hij zich 
duidelijk in. Udink is 42, draait al 
decennialang mee in het fitnesswe-
reldje, traint nog zes uur per week, 
en heeft zijn eigen sportwinkel. Bij 
hem komt Van der Heijden terecht 
als het trainen na zes maanden lijkt 
te zijn uitgewerkt. De Veghelnaar 
ziet het meteen: “Die jongen heeft 
echt van nature een heel mooie 
borstkas, heel mooi symmetrisch.”
Van der Heijden traint op dat mo-
ment wel tien uur per week. Hij 
geeft zichzelf vrij van school, om 
dan te gaan sporten. Soms traint 
hij zo hard dat hij op weg naar huis 

moet overgeven. Maar groter en 
sterker wordt hij niet. Na een paar 
bezoekjes aan de winkel is Veghel 
is Udink overtuigd: Jimmy heeft 
aanleg, doorzettingsvermogen, en 
“hij heeft een goede thuissituatie. 
Zijn ouders snappen waar hij mee 
bezig is.”
Jimmy vertelt: “Ik heb thuis mijn 
eigen koelkast, met voeding en 
shakejes die goed zijn voor mijn 
spieren. En mijn moeder koopt elke 
week de goede kwarkjes voor me.” 
Van Udink krijgt Jimmy korting in 
de winkel, en advies op het gebied 
van voeding en trainingsschema’s.

Flexcup
Het is ondertussen september 
2012. Jimmy heeft al vier jaar ge-
traind, en wil nou wel eens naar 
een wedstrijd. Hij heeft heuse po-
seerlessen gehad. Tot half novem-
ber twijfelt Van der Heijden of hij 
mee wil doen aan de Flexcup in 
Veldhoven, een wedstrijd voor be-
ginnende bodybuilders. Dan hakt 
hij de knoop door: op zondag 2 
december gaat hij zijn spierballen 
laten zien aan zeven juryleden en 
aan 1500 man publiek. Zijn trainer: 
“Dat heb ik nooit gedurfd.”

Met nog twee weken voorberei-
dingstijd is er geen dag te verliezen. 
Ervaren bodybuilders doen hooguit 
vier keer per jaar mee aan een wed-
strijd, en nemen per keer zes weken 
voorbereidingstijd. Die voorberei-
ding is een beproeving op zich: Jim-
my moet zichzelf uitdrogen, krijgt 
alleen nog maar eiwitrijke voeding. 
Het vochtpercentage in zijn lichaam 
op de dag van de wedstrijd is zes 
procent. Ter vergelijking: een onge-
trainde man zit op ongeveer twin-
tig procent. Udink: “Als je wakker 
wordt ben je ook wat uitgedroogd. 
Probeer dan eens al je spieren aan 
te spannen – je hoofd ontploft er 
bijna van.” Jimmy staat om zeven 
uur ’s ochtends naast zijn bed.

Voor zijn eerste wedstrijd heeft Van 
der Heijden zich ingeschreven voor 

de D-klasse, die van de amateurs. 
Hij heeft te laag ingezet: al bij de 
weging wordt Jimmy gepromo-
veerd naar de C-klasse. Hij moet 
het opnemen tegen jongens die al 
een handvol wedstrijden aan er-
varing hebben. En vooral: hij moet 
nog uren wachten. Zo min mogelijk 
drinken.
Om half drie mag hij het podium 
op. Onder de lampen is het min-
stens veertig graden. Jimmy’s vrien-
din en zijn moeder zitten in de zaal. 
Zij bezwijken haast aan plaatsver-
vangende spanning. Jimmy ziet of 
hoort ze niet. Hij werkt zijn poses 
af, een kwartier lang, en wordt 
één keer door de jury naar voren 
geroepen. Er schiet kramp in zijn 
rug. Niets laten merken. Later krijgt 
Marco Udink bezoek in zijn winkel. 
“Die met die bril, is die van jou?” 
Die met die bril, dat is Jimmy van 
der Heijden. Ongeloof, als Udink 
zegt dat ‘Veldhoven’ zijn eerste 
wedstrijd was.

Drie uur na de verplichte poses 
moet Jimmy nog een minuutje het 
podium op, voor een serie vrije 
vormen op muziek die hij zelf ge-
kozen heeft. Weer drie uur later is 
de prijsuitreiking. Ook dan mag de 
zevenkoppige jury nog deelnemers 
naar voren roepen en aan de uitslag 
sleutelen. Dat gebeurt niet: Jimmy 
is en blijft overtuigend vijfde van de 
tien, en mag een mooie beker mee 
naar huis nemen, als debutant in 
een klasse met alleen maar ervaren 
concurrenten. Coach Udink: “Zijn 
benen waren nu nog wat te dun. 
Met meer voorbereiding waren we 
nog hoger geëindigd.”

Om half een ’s nachts komt Jimmy 
thuis. Hij eet een chocoladeletter en 
pakt een bakje ijs. Eindelijk kan hij 
weer zo veel water drinken als hij 
wil. Op 6 april 2013 is de volgende 
wedstrijd, in Roermond. Eind 2013 
komt de A-klasse van de Flexcup 
bijeen in Duitsland. En reken maar 
dat Jimmy van der Heijden daar 
hoge ogen wil gooien.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Jimmy van der Heijden (r) samen met zijn coach
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TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Telefoonnummer 0413 - 745018

Te bereiken:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 12:00
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Pascal van Bakel Brabants kampioenzwemmen

Tijdens de Brabantse Winterkampi-
oenschappen, die afgelopen week-
end gehouden werd in het Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion 
in Eindhoven, heeft Pascal van Ba-
kel de Brabantse titel behaald op de 
100m schoolslag in 1.15.16, tevens 
Clubrecord. Ook de andere zwem-
mers hebben goede prestaties neer-
gezet door hun Pr's met seconden te 
verbeteren:

Stijn van Aarle: 14e op de 100m vrije 
slag in 1.11.76;
Pascal van Bakel: 9e op de 100m 
vlinderslag in 1.15.52 en 8e op de 
100m vrije slag in 1.02.59; Jannus 
van Dinther: 8e op de 100m vrije slag 
in 1.01.90;
Luc van Eijndhoven: 5e op de 100m 
rugslag in 1.27.42;
Julian van Oorschodt: 8e op de 

100m rugslag in 1.23.25, 8e op de 
200m wisselslag in 3.02.50, 7e op de 
100m vrije slag in 1.09.53 en 4e op 
de 100m schoolslag in 1.29.86; Niels 
Rooyakkers: 7e op de 100m vrije 
slag in 1.16.62 Clubrecord, 4e op de 
100m schoolslag in 1.40.82.
Daarnaast nam er een estafetteploeg 
bestaande uit Femke van Eck, Ilse 
Verhagen, Loes van Eindhoven en 
Fleur Gibbels deel. Zij behaalden een 
9e plaats op de 4x100m wisselslag in 
5.39.90

Een bijzondere vermelding is er voor 
de clubrecords van Pascal en Niels, de 
clubrecords die zij aangescherpt heb-
ben stonden al meer dan 30 jaar. Ko-
mende zondag nemen de zwemmers 
van de wedstrijdgroep in zwembad 
“De Beemd” in Veghel deel aan de 
3e Competitie, aanvang 14.30 uur.

Pascal van Bakel

Ontspanning; nieuwe jaar weer 
begonnen

handboogschieten

Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer de 1e compe-
titiewedstrijd in 2013 gescho-
ten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 233 
punten. Verdere uitslag Jan van 
Erp 215, Leo van Breugel 200, 
Ron Spijker 199, Albert van Of-
wegen 198, Jan Gordijn 188, 
Wim Boonstoppel 174, Piet van 
Kemenade 159, Ad Hastenberg 
156, Jan Lathouwers 123 en 
Toon Hermes 122.

Dinsdagavond was de 3e wed-
strijd uit de 25m1p competitie 
van de NHB. De uitslagen waren: 
Piet van den Berg 218, Martie 
Verhoeven 202, John van Mulu-
kom 196, Agnes Vissers 164, Al-
bert van Ofwegen 161 en Jos van 
den Berg 144.
Vrijdagavond heeft de jeugd van 
Ontspanning in Boxtel de 3e 
competitiewedstrijd geschoten. 
De scores waren: Floris Mesu 177, 
Dione Mesu 215, Daan Martens 
189, Remco Boleij 139, Martijn 
de Kok 203 (PR), Dani Hobbelen 
108 en Lotte Steijaert 180.

Piet en Jos van den Berg schoten 
vrijdagavond een wedstrijd in Le-
opoldsburg, België. Zij schoten 
met een groep andere Nederlan-
ders een drietallenwedstrijd. Het 
drietal van Piet werd tweede met 
310 punten. Het drietal van Jos 
werd vierde met 243 punten.

Op zondag hebben zes leden 
van Ontspanning de indoorfita in 
Boekel geschoten. De scores wa-
ren: Sjef van den Berg 2e met 581 
punten, Piet van den Berg 11e 
met 510, Lotte Steijaert 14e met 
444, Dione Mesu 15e met 402, 

Jos van den Berg 16e met 375 en 
Floris Mesu 16e met 363.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Dinsdagavond 15 januari 
schiet het senioren team thuis de 
4e wedstrijd uit de competitie van 
de 25m1p en op vrijdagavond 18 
januari de jeugd ook thuis. Door-
dat de jeugd een thuiswedstrijd 
heeft vervalt de clubwedstrijd 
voor senioren. Alle senioren zijn 
van harte welkom om onze jeugd 
te komen aanmoedigen, na af-
loop van de jeugdwedstrijd kan 
er vrij getraind worden. Het is vrij 
trainen als de accommodatie niet 
bezet is.

Nu ook tweedehandskleding 
op skibazaar Intersport Uden

De Intersport Skibazaar is een 
markt voor iedereen die gebruik-
te skikleding, ski’s, snowboards, 
ski- en snowboardschoenen wil 
kopen of verkopen. Een unieke 
gelegenheid voor iedere winter-
sporter die toe is aan nieuw ma-
teriaal. Bovendien biedt Intersport 
Superstore Uden ook een groot 
deel van de nieuwe collectie te-
gen heel aantrekkelijke kortingen 
aan. De Skibazaar vindt plaats van 
donderdag 17 tot en met 19 janu-
ari, in het magazijn aan de Oran-
jestraat in Uden (achterzijde pand 
Intersport Superstore). Met op 
donderdag een extra koopavond 
tot 21.00 uur.

Voor het eerst ook gebruikte win-
tersportkleding
De skibazaar van Intersport Su-
perstore is inmiddels een begrip 
in de verre regio. Al heel veel win-
tersporters hebben op de bazaar 
hun gebruikte ski’s, snowboards of 
schoenen op een succesvolle ma-
nier kunnen slijten. Daarom was 
er ook regelmatig de vraag of ook 
gebruikte wintersportkleding aan-
geboden mocht worden. Mensen 
zijn uit hun kleding gegroeid, heb-

ben inmiddels andere aangeschaft 
of gaan misschien niet meer op 
wintersport. Harstikke zonde na-
tuurlijk, want er zijn mensen die 
met goede tweedehandskleding 
nog prima uit de voeten kunnen. 
Vandaar dat er nu voor het eerst 
ook de mogelijkheid is om ge-
bruikte wintersportkleding aan te 
bieden of te kopen.

Zelf de verkoopprijs bepalen
Mensen kunnen hun gebruikte 
skikleding, ski´s, snowboards of 
ski- en snowboardschoenen tot en 
met woensdag 16 januari inleve-
ren bij Intersport Superstore Uden. 
Zij bepalen zelf de verkoopprijs. 
Wordt het artikel tijdens de markt 
verkocht, dan krijgen zij het be-
drag vervolgens in tegoedbonnen 
uitgekeerd. “Je hoeft zelf dus niet 
achter een kraam te gaan staan. 
Wij doen de verkoop. Kijk voor 
de voorwaarden nog wel even op 
www.intersportsuperstore.nl

Nieuwe wintersportkleding tot 
70% korting
Op de Skibazaar zijn ook volop 
producten te vinden uit het assor-
timent van Intersport Superstore 
zelf. Extra voordelig geprijsd ui-
teraard. Zoals een grote collectie 
nieuwe wintersportkleding voor 
jong en oud, met kortingen van 
50% tot 70%, ski’s en snowboards 
uit de nieuwe collectie met heel 
aantrekkelijke kortingen. “Mensen 
die voordelig ‘inkopen’ willen doen 
voor hun wintersport, moeten be-
slist even binnen komen lopen.”

advertorial

Matsuru Dutch Open Espoir 2013

Geweldige prestatie van Ryan en 
Dewy Lo-A-Njoe

judo

Afgelopen weekeinde stond in het 
teken van een van de meest aan-
sprekende toernooien van Neder-
land. In de volksmond het Espoir 
toernooi. Was het toernooi, zo’n 
12 jaar geleden, nog bijna ten 
dode op geschreven, dit week-
einde namen er maar liefst 1800 
judoka’s uit geheel Europa maar 
ook een selectie uit Zuid-Afrika 
deel aan dit toernooi. 

Op zaterdag moesten Gijs Pack-
biers, Jim van de Ven en Ryan Lo-
A-Njoe hun krachten gaan meten. 
Jim van de Ven begon goed en wist 
zijn eerste partij met Shime-waza, 
een omstrengeling/verwurging te 
winnen. Na deze partij kwam een 
Rus op zijn pad en deze wist Jim 
op het einde van de partij met een 
Yugo te verschalken. Aangezien 
deze Rus later ook verloor was het 
voor Jim meteen einde toernooi. 
Gijs Packbiers won ook overtui-
gend zijn 1e partij. In de 2e partij 
stond hij weer zijn mannetje maar 
zijn tegenstander wilde ook niet 
opgeven en er volgde een Golden 
Score. In deze extra tijd kreeg Gijs 
zijn 2e straf wegens passiviteit en 
was het voor hem ook over en uit. 
Ryan wilde zijn resultaat van vorig 
jaar (3e) verbeteren. Hij was zeer 
gretig maar wel zeer gecontroleerd 
begonnen aan zijn partijen. In zijn 
eerste 4 partijen wist hij staande 
niet te scoren maar besloot deze 
partijen met ippon via  Sankaku-
waza. In de finale begon hij met 
een mooie worp waarmee hij wa-
zari scoorde. Omdat hij de smaak 
te pakken had, rondde hij ook 
deze partij af met Sankaku-waza. 
Een fantastische prestatie voor 
deze veelbelovende jonge judoka.

Op zondag was het aan Bart Pack-
biers, Martijn van Dalen, Dewy Lo-
A-Njoe en Jeroen Wirken om te la-
ten zien hoe zij er voor staan. Bart 
Packbiers kreeg het al meteen lastig 
tegen een Duitse judoka en verloor 
zijn partij. Zijn tegenstander ver-
loor daarna ook en voor Bart was 
het over. Martijn van Dalen had er 
echt zin in en ging er vol voor. Zijn 
eerste partij won hij tegen een zeer 
sterke Zwitser. Met dit goed gevoel 
ging hij verder en wist ook zijn 2e 
partij te winnen. Toen moest hij te-
gen de Nederlands Kampioen, Jim 
Heijman. Het werd een spannende 
partij waar Martijn pas op het ein-
de zijn meerdere moest erkennen. 
Martijn kreeg nog een herkansing. 
In deze herkansing had hij wel het 
meeste initiatief maar een kleine 
onoplettendheid aan het eind van 
de strijd werd door zijn tegenstan-
der meteen afgestraft.  
Jeroen Wirken begon niet helemaal 
fit aan zijn toernooi. Dan trof hij het 
nog niet omdat hij in zijn 1e partij 
de Nederlands Kampioen tegen-
kwam. Ondanks goed judo moest 
hij de eer geven aan zijn tegenstan-
der. Ook Jeroen mocht later nog 
verder en wist een partij tegen een 
judoka uit Zuid Afrika te winnen. In 
zijn derde partij vond hij dan toch 
zijn Waterloo maar hij mag terecht 
trots zijn op zijn prestatie.

Als laatste kwam Dewy Lo-A-Njoe 
op de tatami. Deze kleine dreumes 
moest het zien te klaren in een sterk 
deelnemersveld. Ook Dewy liet het 
kaas niet van haar brood eten. Met  
zeer goed bekeken judo wist zij de 
wat oudere tegenstanders te over-
winnen. Ook Dewy kwam in de fi-
nale, een sensatie. In deze finale trof 
zij een strerke Duitse tegenstander. 

Met nog 10 seconden te gaan in een 
goed gedoceerde finale zette Dewy 
in maar net niet krachtig genoeg en 
werd haar aanval afgestraft. Met 
een Yugo tegen werd zij toch maar 
mooi 2e in dit grote geweld. Ook 
voor Dewy een dikke pluim. Vooral 
de manier waarop zij het judo op dit 
niveau aanpakt beloofd nog veel 
voor de komende tijd.         

Bij de jongens op de 1e plaats Ryan Lo-A-Njoe bij de meisjes op de 2e plaats (links op de foto) 
Dewy Lo-A-Njoe.
 

Elise Pennings zes 
keer op erepodium

De Rooise zwemster Elise Pen-
nings stond afgelopen week-
end maar liefst zes keer op het 
erepodium tijdens de Brabantse 
Winter Kampioenschappen in 
Eindhoven.

Ze werd Brabants Kampioen op 
de 100 mtr. vrije slag, op de 100 
mtr. schoolslag en bij de estafet-
ten senioren open 4x100 mtr. 
wisselslag  en 4x100 mtr. vrije 
slag. Twee maal won ze een 
bronzen medaille, namelijk op de 
100 mtr. vlinderslag en op de 200 
mtr. wisselslag.  

zwemmen

Elise Pennings (midden) won 
wederom veel medailles

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
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Odisco geeft zich niet gewonnen

Afgelopen zondag ging Odisco 1 
naar Geldrop om tegen Midako 1 
te spelen. De thuiswedstrijd tegen 
deze ploeg was met slechts één 
doelpunt verschil gewonnen, dus 
het zou geen gemakkelijke wed-
strijd worden. 

De voorbereiding was belabberd, 
waardoor Odisco slecht aan de 
wedstrijd begon. Binnen 3 minu-
ten was het 2-0 voor de thuis-
ploeg. Gelukkig wist Dena Essens 
met een schot iets terug te doen. 
Helaas kwam Odisco niet op gang 
en moest daardoor 2 doelpunten 

incasseren, 4-1. Maar de meiden 
lieten het er niet bij zitten: Meike 
Leenderts en Dena Essens wisten 
allebei een schot raak te schieten. 
De verdediging liep echter nog 
steeds niet goed, want Midako 
wist weer 2 keer te scoren. Marlon 
van Heeswijk maakte 3 minuten 
voor rust een strafworp. Ruststand 
6-4 in het voordeel van Midako.
 
In de rust werden de meiden wak-
ker geschud. Odisco wist binnen 
6 minuten na rust gelijk te maken 
via een doorloopbal van Dena Es-
sens en een schot van Marieke van 

Heeswijk. Maar Midako liet zich 
niet kennen en maakte 7-6. Toen 
zette Odisco pas door en nam de 
wedstrijd over, via een doorloop-
bal van Marlon van Heeswijk, twee 
korte kansen van Marieke van 
Heeswijk en Myrthe van Heere-
veld en een doorloopbal van Mei-
ke Leenderts, 7-10. Midako wist in 
de laatste 2 minuten nog éénmaal 
te scoren. Uitslag 8-10. De meiden 
van Odisco hebben de slechte eer-
ste helft recht weten te trekken en 
hebben uiteindelijk gedaan wat ze 
moesten doen: 2 punten mee naar 
Olland nemen. 

Anoek Donkers
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Aanstaande zondag is Anoek Don-
kers speelster van de wedstrijd bij 
Concordia/Boskant 1. Zij spelen 
om 12.45 uur tegen De Horst 1. 
Anoek zit op basisschool Dom-
melrode en speelt in de E2 van 
Concordia. Ze is erg fanatiek, maar 
helaas wint haar team nog niet zo 
vaak. Ook haar zusje Maud zit op 
korfbal.  Zondag mag zij de eerste 
doorloopbal van de wedstrijd ne-
men, en daarna op de bank de rest 
van de wedstrijd bekijken. Concor-
dia/Boskant wenst Anoek een hele 
fijne, sportieve middag toe.

 

Rooise Biljartcompetitie
St.Joris, Dorpsherberg, Kofferen 
en Wellie Winne Welles zijn de 2e 
helft van de competitie uitstekend 
begonnen. 

Zij scoorden resp. 93, 90, 83 en 82 
punten. Korte partijen: Hans Hul-
sen (Kofferen) 48 car. (bandstoten) 
in 7 beurten waarbij een serie van 
32 (moy.6,85), Marie Heesakkers 
(D’n Toel) 24 car. in 7 beurten 
(moy. 3,42), Noud Pouwels (St.
Joris) 38 car. in 13 beurten (moy. 
2,92), Lia van de Ven (Dorpsher-
berg) en Paul Vermeltfoort (’t 
Pumpke) 22 car. in 13 beurten 
(moy. 1,69), Lennart Holtkamp 
(B.C. Eerschot) 20 car. in 13 beur-
ten (moy. 1,53) en Dorita Bekkers 
(Dorpsherberg) 22 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,57).

Uitslagen: 
Kofferen – Jachtrust 83-57, B.C. 
Eerschot – D’n Toel 62-71, Wapen 
van Eerschot – Gin Keus 65-71, 
Oud Rooi – Krijt op Tijd (voorheen 

’t Straotje) 65-75, ’t Pumpke – 
St.Joris 47-93, Beurs – Dorpsher-
berg 45-90, Wellie Winne Welles 
– Boskant 82-58.

Stand: 
1 Wapen van Eerschot 1031, 2 
Oud Rooi 1029, 3 Wellie Winne 
Welles 1023,              4 St.Joris 
1021, 5 Kofferen 1009, 6 D’n Toel 
991, 7 Beurs 987, 8 Gin Keus 984, 
9 Boskant 982, 10 B.C. Eerschot 
974, 11 Krijt op Tijd (voorheen ’t 
Straotje) 952, 12 Jachtrust 938,
13 ’t Pumpke 858, 14 Dorpsher-
berg 839.

Progamma:
Ma. 14 jan.: Boskant – Krijt op Tijd 
(voorheen ’t Straotje)
Di. 15 jan.: St.Joris – Beurs
Dorpsherberg – Kofferen
D’n Toel – Oud Rooi
Do. 17 jan.: ’t Pumpke – Wapen 
van Eerschot
Gin Keus – Wellie Winne Welles
Jachtrust – B.C. Eerschot   

biljarten

Biljarten bij het Wapen van Eerschot
In de 1e divisie nam team Ma-
nopmaat/Corfu het op tegen 
TOVV en zij speelde 4-4. In de 2e 
divisie speelde team De Zwaan/
Café-Rest. tegen de Veemarkt en 
hier werd met 6-2 verloren. 

Team Zwiers Grootkeukenservice 
speelde 4-4 tegen P. Kaal Aanne-
merswerken. In de 3e divisie deed 
Team Didden Distributie goede 
zaken door met 8-0 te winnen 
van BC Tegelen. Hans Paashuis 
wist zijn 30 caramboles in 39 
beurten te maken. Moy. 0.769.
In de 4e divisie verloor team 
v.d. Berk met 6-2 van Nas-Fixet. 
Edwin v.d. Boom wist hier zijn 30 
caramboles in 43 beurten te ma-
ken. Team de Zwaan/Café-Rest, 
won met 6-2 van Thekes Herpen.

In de districtscompetitie drieban-
den groot nam team 1 het op te-
gen team 2 en team 1 won met 
27-25. Marijn Schellekens maak-
te zijn 33 caramboles in 33 beur-
ten. Moy. 1,00. In de B1 klasse 
driebanden klein speelde team 3 
tegen Hooghuys1 en zij verloren 
met  18-30. Team 3 speelde te-
gen Hooghuys 2 en hier werd met 
27-23. In de C2 klasse libre werd 
met 23-30 verloren van Bom-
melerwaard. En in de C4 klasse 
werd gespeeld tegen Den Hoek 
en hier werd een einduitslag van 
35-36 genoteerd. Tijdens de ge-
westelijke finale driebanden klein 
in Oss is Marijn Schellekens als 4e 
geëindigd.

volleybal Winst voor VVRooi/ADR

Dinsdag 8 januari speelde VVRooi 
thuis tegen VVC Best. Bij winst 
zou VVRooi de tegenstander pas-
seren op de ranglijst.

VVRooi begon scherp, met goede 
services. VVC Best kwam niet goed 
in haar spel. De eerste set ging dan 

ook met 25-11 naar VVRooi. In de 
tweede set ging VVRooi door met 
punten scoren. Pas tegen het ein-
de van de tweede set bracht VVC 
Best de verdediging van VVRooi 
in verlegenheid met een goede 
serviceserie. VVRooi herpakte zich 
door de set alsnog met 25-19 te 

winnen. In derde set hield VVC 
Best goed stand maar kon niet ver-
hinderen dat VVRooi  met 25-23 
op een 3-0 voorsprong kwam. De 
vierde set wilde VVRooi ook graag 
winnen. Door de set met 25-17 te 
winnen, staat VVRooi nu 2 punten 
voor op VVC Best.  

Moeizame zege voor KV Nijnsel 1
De zenuwen gierden opnieuw 
door het lijf van vele speelsters 
van Nijnsel om ook in het nieuwe 
jaar de koppositie te behouden. 
Nadat Nijnsel iedere tegenstander 
in de binnencompetitie is tegen-
gekomen, was het afgelopen zon-
dag weer tijd om de strijd aan te 
gaan tegen Omhoog 1 uit Borkel 
en Schaft.

De wedstrijd begon moeizaam en 
de doelpunten voor Nijnsel wilden 
niet vallen, wat resulteerde in een 
0-1 achterstand na de 8ste minuut. 
Gelukkig maakte Astrid van de 
Laar binnen twee minuten de ge-
lijkmaker door een afstandschot. 
Helaas maakte Omhoog de 2-1 
ook door een afstandschot. Anne 
Sijbers had daar snel een antwoord 

op en maakte binnen één minuut 
de gelijkmaker, 2-2.  Nijnsel gaf 
niet op en Astrid van de Laar en 
Myrna Foolen zorgde nogmaals 
voor twee doelpunten. Omhoog 
liet het hier echter niet bij zitten en 
maakte de wedstrijd nog spannen-
der: 4-3. De resterende minuten 
van de eerste helft werden benut 
door Nijnsel. Door een mooi sa-
menspel bracht dit de stand na de 
eerste helft op 6-3. 

Na de rust duurde het lang voordat 
er weer een doelpunt viel, de wis-
sels werden in het veld gebracht 
met een duidelijke opdracht: laat 
zien wat er op de training is ge-
leerd. Gelukkig resulteerde dit in 
een doelpunt van Sandra Verha-
gen. Hierna wist Nicole de Koning  

maarliefst twee keer te scoren  bin-
nen één minuut, waardoor Nijnsel 
uitliep naar 9-3. Omhoog liet zich 
niet aan de kant zetten en maakte 
vrij snel 9-5. Nijnsel hervatte de 
wedstrijd en wist nogmaals 3x te 
scoren, wat de einduitslag bracht 
op 12-5. Nijnsel was erg blij dat de 
punten weer binnen zijn en gaan 
zich voorbereiden op de derby 
van volgende week. Nijnsel 1 zal 
aanstaande zondag strijden om de 
koppositie tegen Odisco 1. Aan-
vang van de wedstrijd, 10.15 uur 
in sporthal de Streepen. 

Doelpuntenmakers: Nicole de 
Koning 3x, Myrna Foolen, Astrid 
van de Laar, Sandra Verhagen 2x, 
Anne Sijbers, Imke Hoppenbrou-
wers, Marlou van der Vleuten 1x.

waterpolo Waterpolodames Argo delen tikje uit

Het lijkt een competitie binnen 
een competitie te zijn bij de wa-
terpolodames van Argo in de 
1e klasse district. Samen met de 
Treffers uit Rosmalen stonden zij 
halverwege de competitie aan 
kop met een gelijk aantal ver-
liespunten. Echter de onderlinge 
wedstrijden staan in januari op 
het programma, waarbij afgelo-
pen weekend het eerste duel heeft 
plaatsgevonden. 

De dames van Argo moesten eerst 
naar Zaltbommel, volgend week-
end komen de Treffers naar Best 
en daarna zou het zomaar kunnen 
zijn dat de competitie beslist is, 
aangezien beide teams ver boven 
de rest staat. Het belang van deze 
wedstrijd was goed duidelijk bij de 

coaches Tom en Anja van Wan-
rooij. Afgelopen donderdag werd 
er dan ook een oefenwedstrijd ge-
speeld, zodat de dames van Argo 
alvast wedstrijdritme hadden. Dit 
bleek zijn vruchten wederom af te 
werpen. In een sidderende wed-
strijd, waarbij beide ploegen aan 
elkaar gewaagd waren, wisten de 
dames van Argo met 8-10 de wed-
strijd te beslissen in haar voordeel. 
Een uitermate knappe prestatie, 
aangezien de dames met slechts 
1 wisselspeler deze zware wed-
strijd moesten spelen. Wanneer je 
de wedstrijd analyseert is het las-
tig aan te geven waar het verschil 
t.o.v. de Treffers nu precies in zat. 
Argo speelde vanuit een zware 
pressing, waarbij de verdediging 
weer stond als een huis. Hierdoor 

waren de Treffers gedwongen om 
regelmatig met afstandsschoten 
hun aanval af te ronden. Argo 
heeft 2 prima keepers, dus dat 
maakt het voor de Treffers lastig 
om uit te scoren. 

Doelpunten van Argo kwamen 
uit een strafworp, overtal situaties 
en individuele acties. Daarbij ging 
Argo zeer efficiënt om met haar 
kansen. Het heeft als team, met en 
vooral ook voor elkaar geknokt en 
daarmee een prima prestatie neer-
gezet.  Komend weekend staat 
de return op het programma. Dat 
zal een spannende pot gaan wor-
den, zeker ook omdat de Treffers 
nu moeten winnen om uitzicht 
te kunnen blijven houden op een 
mogelijk kampioenschap. Doel-
punten van Argo werden gemaakt 
door Monique van Nielen (2x), 
Gabri van Boxmeer (1x), Liesbeth 
van der Korst (3x) en Josine Raaij-
makers (4x).

Aegir - D1  6-10
De Treffers - Dames 1 8-10
Arethusa - Heren 1 4-6
Aegir - Heren 2  7-6

Programma
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E2 – Njord  15.30u
E1 – Aegir  16.15u
D1 – Aegir  17.00u
Heren 2 – Aegir  18.30u
Heren 1 – Arethusa 19.15u
Dames 1 - De Treffers 20.00u

 

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

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

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

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

             BENZINEMOTORZAAG MS 211 40 cm
                                    OOK IN JANUARI 10% KORTING 
                    OP ARBEID onderhoud & reparatie

Mooi Rooi 2013 jan kettingzaag.indd   1 12/28/2012   10:04:03 AM
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  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
Tel. 0413 21 28 30

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

VANAF NU 
STAAN ONZE 
MAGAZIJN-
VOORRADEN 

IN DE WINKEL!

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N
 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

ALLES 
MOET
WEG!

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel!
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

     alles tegen bodemprijzen
OP = OP!

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

     alles tegen bodemprijzen
ZONDAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 
TOT 17.00 UUR

Individuele voorwedstrijden 4e divisie: 
goud voor Ilse, brons voor Maranda 

turnen

Zaterdag 12 januari kwamen 
turnsters uit de hele regio naar 
Geldrop voor de Individuele voor-
wedstrijden van de 4e divisie en 
de categorie Instap D1. Dioscuri 
nam met 13 meisjes deel aan deze 
wedstrijd. Inzet: kwalificatie voor 
de regiofinale en/of toestelfinales 
later dit seizoen. 

In wedstrijd 1 traden in de catego-
rie Jeugd Linde van Grunsven, Ele-
na Haenen, Ilse van der Heijden en 
Paula Verwaard aan. Paula turnde 
als eerstejaars Jeugd een prima 

wedstrijd. Met name op brug wist 
zij een mooie oefening te turnen, 
goed voor 11.25 pt. Ook Elena liet 
zich van haar beste kant zien. Ze 
sprong een prima overslag over de 
pegases (met plank), en turnde een 
zeer nette balkoefening. Helaas 
kwam Elena 0.05 pt tekort voor de 
toestelfinale balk. Waar Elena de 
balkfinale op een haar na mistte, 
overkwam dit Linde op vloer. Haar 
vloeroefening werd beloond met 
11.3 pt, waar 11.35 pt voldoende 
zou zijn geweest voor de toestel-
finale. Wel wist Linde zich als 9e 

te plaatsen voor de regiofinale. Ilse 
spande echter de kroon en wist 
met een puntentotaal van 45.3 
pt de 1e plaats in het individuele 
klassement te behalen! Daarnaast 
heeft Ilse zich zowel op het on-
derdeel balk als op het onderdeel 
sprong als eerste gekwalificeerd 
voor de toestelfinale.

’s Middags was het de beurt aan 
de Instappers. Voor Anouk van 
den Brand, Juul van Bogget, Amy 
Jones en Kaya van der Wijst was 
het de allereerste individuele wed-
strijd. Erg spannend dus! Maar 
ondanks de zenuwen deden de 
meisjes het goed. Juul wist zich 
met een puntentotaal van 50.7 pt 
als 6e te kwalificeren voor de re-
giofinale én behaalde een toestel-
finale op de evenwichtsbalk met 
een score van 13.4 pt. Ook Anouk 
kwalificeerde zich voor de regiofi-
nale én een toestelfinale. Door een 
huizenhoge salto te turnen, waar 
de mond van de jury zelfs even 
van open viel, stroomt Anouk met 
maar liefst 14.075 pt als eerste 
door naar de sprongfinale. Kaya 
en Amy kwamen helaas net wat 
puntjes tekort voor een plaatsje in 
een finale. Maar met een mooie 
score op sprong voor Kaya (12.6 
pt) en een zeer nette oefening van 
Amy op brug (13.3 pt) kunnen ook 
zij terugkijken op een erg mooie 
wedstrijd.

In de laatste wedstrijd turnden in 
baan 1 de Pupillen 1 en in baan 
2 de Junioren. Bij de Pupillen I 
wisten Mare Peters en Frederieke 
Hengstman zich beiden te kwali-
ficeren voor de regiofinale. Nynke 
Pontzen behaalde ondanks wat 
tegenvallende scores op balk en 
vloer met 12.9 pt nog knap de 

toestelfinale sprong. Mare kwam 
op het onderdeel brug 0.15 pt 
tekort voor de toestelfinale, maar 
wist zich met 12.9 pt nog wel te 
plaatsen voor de vloerfinale. In 
baan 2 streden Maranda en An-
neke om een plaatsje bij de beste 
16. Gebrand op het behalen van 
deze doelstelling turnde Anneke 
met name op vloer een zeer nette 
oefening, goed voor 11.2 pt. Ook 
Maranda scoorde goed op dit on-
derdeel. Met slechts 0.4 pt hoger 
dan Anneke wist zij zich als 3e te 
plaatsen voor de vloerfinale. Daar-
naast behaalde Maranda met een 

score van 11.5 pt ook nog eens als 
eerste de toestelfinale brug. Het 
bleef tot het laatste moment span-
nend, maar gelukkig bleken beide 
dames hun doelstelling te hebben 
behaald: een plaatsje in de regiofi-
nale. Toen Maranda ook nog eens 
3e bleek te zijn in het algemeen 
klassement kon de feestvreugde 
helemaal niet meer stuk.

Met 16 finaleplaatsen kunnen de 
turnsters, train(st)ers én het en-
thousiaste publiek van Dioscuri 
terugkijken op een zeer geslaagde 
dag.

Ilse haalde een gouden plak

De instappers v.l.n.r. Amy, Kaya, Anouk en Juul
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Uitslagen

Rhode

Rhode Jeugd

Programma za 19/1:
SBC A1-Rhode A1 15:00u
Rhode A2-Berghem Sp A2 14:30u
Berghem Sport B1-Rhode B1 14:30u
Rhode B2-WEC B1 14:30u
VOW B1-Rhode B3 14:30u 
Rhode B4-Bruheze B3  14:30u
Geldrop C1-Rhode C1  11:45u
Rhode C3-Rhode C2  12:45u
Rhode C4-Top C4  12:45u
Rhode C5  vrij.
RPC MB1-Rhode MB1  14:30u
Bruheze MC11-Rhode MC11  12:45u
Rhode D1-Gemert D1  11:15u
Brabantia D2-Rhode D2  11:15u
Rhode D3-Brabantia D3  11:15u
Brabantia D4-Rhode D4  11:45u
Rhode D5-Brabantia D5  11:15u
Rhode D6  vrij
Berghem Sp E1-Rhode E1  11:00u
Avesteijn E2-Rhode E2  9:00u
Rhode E3-RPC E2  9:00u
RPC E3-Rhode E4  10:30u
Rhode E5-Unitas E11  9:00u
Unitas E13-Rhode E8  10:15u
Rhode E7-Unitas E5  9:00u
Rhode E8  vrij
Heeswijk E5-Rhode E9  10:00u
Rhode E10-Gemert E9  9:00u
Rhode F1-Berghem sport F1 9:00u
Rhode F2-RPC F2  10:15u
RPC F3-Rhode F3  9:15u
Rhode F4-RPC F4  10:15u
RPC F5-Rhode F5  9:15u
Rhode F6-Unitas F18  10:15u
Unitas F6-Rhode F7  9:00u
Geldrop F9-Rhode F8  9:15u
Rhode F9-Unitas F16  10:15u
Brabantia F10-Rhode F10  9:15u
Rhode F11-Brabantia F11  10:15u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00.

VV Boskant
Programma senioren zo 20/1:
Boskant 1-BMC 1  12.00u.  
Programma senioren di 22/1:
Boskant 2-BMC 2  19.30u.  

Programma jeugd woe 16/1:
Boskant A1–Nijnsel A1  a. 19.30u.
Programma jeugd za 19/1:
Boskant A1–NWC A2  a. 14.30u.
DAW B3–Boskant B1  v. 13.15u.
Boskant C1-DAW C2  a.13.00u.
Boskant D1–Udi’19 D5  a. 11.30u.
Boskant E2–RKSV Nuenen E3  a. 10.00u.
SV Nevelo E1–Boskant E1  v. 9.30u.
Boskant F1–St.Michielsgestel F1  a. 10.00u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 9/1
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 62,50 % 
2 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
61,81 % 3 Dms. N.Lathouwers- Z. Be-
vers 59,38 % 4 Echtpr. v.d.Vleuten 
58,68 %.

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 9/1
A Lijn. 1. Jan en Mien v Rooij 58.17 
% 2. Harrie en Marianne Timmermans 
55.33 % 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
55.00 % 4. Joop en Marianne Mul-
ler 54.00 %. B lijn  1. Truus v Heesch 
– Addie Rijkers 54.58 % 2. Ageeth 
Schevers- Maria Bloem 60.42 % 3. 
Hennie en Wil Merkelbach 54.86 % 
4. Jo Evers- Anja Lafleur 47.22 % zie 
ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 9/1:
A-lijn: 1.Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 64,58 2.Irmgard Etman & 
Willem de Roo 57,99 (3/4).Christine 
van Heertum & Mieke Janssen 56,60
(3/4).Hetty van Geffen & Lieke Pieters 
56,60 B-lijn: 1.Marijke van den Berk & 
Francine de Koning 62,17 2.Ria Ha-
braken & Toon Habraken 59,92 3.Riet 
van Heijningen & Theo van Heijningen 
58,67 4.Frank Heijckmann & Leon 
Heijckmann 53,08 C-lijn: 1.Jannie 
van Boxtel & Bets Versantvoort 63,00 
2.Bep Machielsen & Joost van Heer-
tum 55,00 3.Netty Leijtens & Nel van 
der Pijl 52,08 4.Miny Deckers & Riny 
van Uffelen 52,00.

Bridgeclub ’t Koffertje
Uitslag 14/1: 
Lijn A: 1. Irmgard Etman & Dirk Gillis-
sen 56,74%, 2. Jan Machielsen & Rien 
Voets 56,60%, 3. Jan van Rooij & Piet 
Voss 53,89%, 4. Cees Laas & Sjef van 
Rooij en Tiny van der Steen & Lies Vis-
sers 53,47%. Lijn B: 1. Wilma van den 
Biggelaar & Jan Janssen 71,00%, 2. 
Tonny van Acht & Ben van der Steen 
67,42%, 3. Nelly Derks van de Ven & 
Jo Renders 56,83%, 4. Rietje Donker 
& Nelly van Zon 56,50%. Lijn C: 1. 
Corry van der Hamsvoort & Jeanne de 
Kruijf 63,69%, 2. Jos van Acht & Mar-
tien Hulsen 59,82%, 3. Marcel Janse & 
Willy Swinkels en An van Genugten & 
Wil van Gerwen 58,63%.           

Bridgeclub Beckart

Uitslag 10/1
A-lijn: 1. Hilde v.d. Kaden & Dinie Vos 
61.66; 2. Nellie & Ad Vervoort 58.75; 
3. Liesbeth v. Dijk & Nellie Philipsen 
57.50; 4. Mia Poels & Annie Stevens 
55.83.
B-lijn: 1. Annie Kastelijn & Addie Rij-
kers 57.08; 2. Nellie & Jan Seegers 
53.33; 3. Fien Raaijmakes & An v.d. 
Vleuten 52.91; 4. Betsie & Jan v. Ger-
wen 52.33.

Uitslag 4e cyclus
A-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 61.82; 2. Riet & Cees v. Hout 
56.15; 3. Mia Poels & Annie Stevens 
54.48; 4. Harrie & Jan v. Erp 54.27.
B-lijn (promoveren): 1. Nellie & Jan 
Seegers 55.12; 2. Mieke & Frans v.d. 
Ven 54.48; 3. Fien Raaijmakes & An 
v.d. Vleuten 53.82; 4. Hannie d. Laat 
& Veva v.d. Wiel 53.34.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

ZBC Zijtaart 

Competitie 8/1
A-lijn:  1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 
71,88 % 2.Hilly v.Bosbeek & Ria Swin-
kels 61,11 % 3.Bert & Diny Kanters 
55,56 % 4.Harry & Marietje v.d.Wijgert 
53,82 % B-lijn: 1.Cees v.Hout & Jo 
Verhoeven 60,00 % 2.Mien Vermeu-
len & Ria Veldhuis 57,29 % 3.Anny & 
Josien v.d.Berkmortel 55,63 %  4.Joke 
Petit & Maria Rijken 52,60 %.

KBO Zijtaart

Competitie 11/1
A-lijn: 1.Pieter v.Geffen & Tonnie Ki-
vits 63,89 % 2.Ben & Tiny v.d.Steen 
58,68 % 3.Harry & Rina v.Berlo 55,90 
% 4. Wim & Tiny v.Lieshout 54,17 % 
B-lijn: 1.Toos v. Berlo & Willemien Ver-
hoeven 66,15 % 2.Mies & Jo v.d.Burgt 
60,31 % 3.Henk v.d.Linden & Fien 
v.Boxmeer 59,79 % 4.Cor v.d.Berg & 
Jan Rijkers 57,29 %.

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 Ma 7/1:
Odisco 2 -  EDN ’56 2  12 - 6
Za 12/1 
Odisco A1 -  Be Quick A2   6 - 13
Odisco C1 -  Be Quick C1   2 - 7
Odisco E1-  Flash E1     4 - 0       
Zo 13/1:
Midako 1 -  Odisco 1  8 - 10

Programma Za 19/1:
Flamingo’s (M) A1 -  Odisco A1   14:15u
Emos C1  -  Odisco C1   13:00u   
Tuldania E1 -  Odisco E1   12:00u
Zo 20/1:
Odisco 1  -  Nijnsel 1  10:15u
Woe 23/1:
Nijnsel 2  -  Odisco 2  20:30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Omhoog 1  12-5
Corridor 6-Nijnsel 2  11-3
Nijnsel 3-Korloo 2  11-9
Tuldania B1-Nijnsel B1  2-8
De Korfrakkers B3-Nijnsel B2  9-1
Emos B2-Nijnsel B2  4-6
Prinses Irene D2-Nijnsel D1  1-6

Programma Woe 16/1: 
Celeritas (S) 4-Nijnsel 2  v19.15u.
Nijnsel 3-Geko 5  a19.45u.
Za 19/1: 
Nijnsel B1-Vessem B1  a13.15u. 
Nijnsel B3-De Korfrakkers B3  a12.15u.
Nijnsel D1-Avanti (S) D2  v10.15u. 
Nijnsel E1-Vessem E2  v9.30u. 
Zo 20/1:
Odisco 1-Nijnsel 1  a09.45u. 

KV Concordia

Uitslagen
DSV A1-Concordia A1  12-4
Concordia C1-Geko C1  10-1
Concordia D1-Flash D1  9-5
Concordia E1-Boskant E1  5-5
Concordia F1-JES F1  24-1

Programma woe 16/1:
TOG 4-Concordia 4  a. 21.30u.

Programma za 19/1:
Concordia B2-Avanti B2  a. 16.00u. 
Flamingo’s C2-Concordia C1  v. 11.15u. 
Altior D2-Concordia D1  v. 12.45u. 
Altior E1-Concordia E1  v. 11.45u. 
Concordia E2-Be Quick E1  a. 09.00u. 
Altior F2-Concordia F1  v. 08.45u. 

Programma zo 20/1:
Concordia/Bosk. 1-De Horst 1  a. 12.45u. 
Concordia/Bosk 2-Olympia 2  a. 11.30u.

hardlopen

Egmond Pier Egmond, 
Egmond aan Zee 12 januari 
 
Mannen Cyclosportieven 
85. Edwin  Eijkemans 36.000 m 
1.30.20

197. Thijs  Dekkers 36.000 m 
1.34.14
294. Gerard van de Biggelaar 36.000 m 
1.36.42
372. Kees  Temmink 36.000 m 
1.38.45
510. Martien  Temmink 36.000 m 
1.42.45
783. Theo van der Eerden 36.000 m 
1.49.40
816. Henk  Pennings 36.000 m 
1.50.25
983. Fons van Boxmeer 36.000 m 
1.56.43
1037. Henrie  Raaijmakers 36.000 m 
1.58.44
1162. Jos  Dekkers 36.000 m 
2.05.36
Vrouwen Cyclosportieven 
24. Danielle  Bruins 36.000 m 
1.48.33
47. Marjan van den Bersselaar 36.000 m 
1.54.22

Egmond halve marathon, 
Egmond aan Zee 13 januari 
 
Mannen 45 
76. Eric van den Oetelaar 21.097 m 
1.32.59
226. Peter van Rooij 21.097 m 
1.58.14
Mannen 55 
33. Henry Wijffelaars 21.097 m 
1.36.25
75. Pierre Lardenois 21.097 m 
1.45.21
Mannen 65 
3. Peter  Hellings 10.500 m 
1.12.07
Mannen Trim 
2267. Pieter  Jansen 21.097 m 
1.46.59
3919. Ad van de Laar 21.097 m 
1.55.35
236. Ad van der Heijden 10.500 m 
  53.35
Henk Pennings 10.500 m 
59.34
Vrouwen 50 
12. Rikie  Huyberts 21.097 m 
1.20.14
24. Tineke  Mous 21.097 m 
1.56.54
Vrouwen 55 
5. Antoinette van de Laar 21.097 m 
1.41.10
Vrouwen Trim 
175. Ingrid  Jansen 21.097 m 
1.48.14
1121. Pam van den Hurk 21.097 m 
2.08.57
1282. Marieke  Verhoeven 21.097 m 
2.12.55
354. Anja van der Heijden 10.500 m 
1.01.55 

Softtip darten single
Afgelopen zondag zijn de eerste 
wedstrijden van de single Rooise 
softtip competitie gespeeld. Ran-
dy, die tegen Jorrit speelde in Van 
Ouds, maakte de meeste indruk. 
Bij 701 gooide hij vier keer 150 
achter elkaar en miste hij na zijn 
tripple ook net de bull om het 
helemaal in perfecte vorm uit te 
gooien.  Het was helaas net geen 
14-darter.

Michael Toelen, die in D’n Toel 
moest tegen Jarno, stuurde op 
de groepswhatsapp van de com-
petitie al ver voor de wedstrijd 
dat hij heel bang was voor deze 
wedstrijd. Dit bleek ook terecht, 
want Kappie won met 8 tegen 2. 
Jeroen, die tegen Raymond moest 
spelen, was blij met zijn ene be-
haalde punt. Zo blij zelfs dat hij 
ook meteen de Bierronde won. 
Jeffrey speelde tegen Peter en 
ging zoals hij zelf zei ‘kansloos van 
het bord’ met 8-2. 

Tussenstand: 1. Arno 2.Raymond 
3.Randy 4.Peter 5.Jorrit 6.Kappie 
7. Michael 8.Donny. De wedstrij-
den Harry tegen Harrieke, Freddy 
tegen Hein en Mark tegen Ken-
neth moeten nog gespeeld wor-
den.

dartenWinterveldschieten weer vlot verlopenhandboogschieten

Volgens de organisatie is de 
Winterveldschietwedstrijd van 
Concordia wederom een vlot ver-
lopen wedstrijd geworden. Op 

zaterdagmorgen werd gestart om 
10.00 uur. Het was nog behoorlijk 
koud ( - 3 tot -4 graden in de zon). 

Later rond 11 uur was het rond 
het vriespunt. De schutters hadden 
problemen met de laag staande 
zon. Waar een doel stond maakte 
niet uit, iedereen had daar last van. 
Als er sneeuw had gelegen, was 
het nog erger geweest.  Op zondag 
werd een uurtje eerder begonnen. 
Het was een tikkeltje kouder, maar 
de ruim tachtig schutters waren 
aardig tevreden. Evenals de vele 
bezoekers die ze hebben mogen 
verwelkomen. Allemaal kijken ze 
alweer uit naar de volgende editie.
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Spetterende optredens bij 
Boskant’s got Talent 3.0

voetbal

Het feestweekend in het kader van 
Boskant’s got Talent mag weer bij-
zonder geslaagd genoemd worden. 
Het blijft verbazen hoeveel talent 
er binnen de vereniging aanwezig 
is.

De organisatie van Boskant’s got 
Talent mag zichzelf gerust een com-
plimentje geven. Met hulp van de 
onderhoudscommissie  en de steun 
van een aantal jeugdige leden, was 
het “bedrijfsklaar” maken van de 
feesttent bij de kantine een fluitje 
van een cent. De deelnemers en 
zeker niet in de laatste plaats de tal-
loze toeschouwers hebben gezorgd 
voor de ‘finishing touch’. Omdat 
ook het weer mee werkte werd het 
een fantastisch weekend. 

De kwaliteit van de optredens op de 
vrijdagavond werd door een aantal 
bezoekers als iets minder dan vorig 
jaar gewaardeerd. Dus ligt er een 
duidelijke uitdaging voor de vol-
gende editie, begin 2014! Geluk-
kig waren er nog ruim voldoende 
optredens die van een voortreffelijk 
niveau waren, zodat de aanwezigen 
toch een vermakelijke avond kre-
gen voorgeschoteld. Winnaar van 
de vrijdageditie werd het team van 
Boskant 2 met de ‘Baby Song’. Het 
team vestigde daarmee een record 
aangezien ook de twee voorgaande 
edities werden gewonnen. De origi-
naliteitprijs ging naar de jeugdcom-
missie met het nummer ‘Moto GP’. 
Een verrassend nummer waardoor 
Boskant zomaar op de Grand Prix 
lijst zou kunnen verschijnen.

Op de zondagmiddag zorgden onze 
jeugdteams voor een aantal gran-
dioze optredens. Hier is van enige 
sleet nog niets te ontdekken en, ge-
let op het enthousiasme waarmee 
de teams de strijd met elkaar aan-
gingen, zal het niemand verwon-
deren wanneer de voorbereiding 
voor de volgende editie binnenkort 
al start. Een primeur deze middag 
was er voor het E1 team van korf-
balvereniging Boskant. Ze hebben 
moeten constateren dat de concur-
rentie ‘moordend’ is. De jury had 
misschien wel de moeilijkste taak, 
want de verschillen bovenin bleken 
minimaal! Winnaar bij de 11-tal-
len werd het D1 team met een zelf 
gemaakt lied ‘Ben je ook voor Bos-
kant’. Ook hier een primeur, geen 
playback maar zelf gezongen! Bij de 
7-tallen ging de beker naar het E1 
team met een nummer uit de musi-
cal Kruimeltje: ‘We hebben niet dit 
en we hebben niet dat’. Bij de jeugd 
ging de originaliteitprijs naar de E2 
met het nummer ‘Bami Pangang 
style’.

Jeugdcommissie

Boskant 2

E2

E1

D1

Rooi heren 1 sleept zes punten 
binnen

Afgelopen weekend moest Rooi 
heren 1 in de zaal aantreden tegen 
hekkensluiter Waalwijk en Etten 
Leur. Om aansluiting te houden 
bij de top, moesten beide wed-
strijden in winst worden omgezet.

De eerste wedstrijd was tegen een 
gehavend Waalwijk dat zonder 
keeper het veld betrad. Van onder-
schatting mocht echter geen sprake 
zijn want de ploeg had immers als 
voordeel over een extra veldspeler 
te kunnen beschikken. Dit bleek 
meteen in de wedstrijd, want Rooi 
heren 1 had het moeilijk en moest 
zijn spel aanpassen aan de tegen-
stander. Toch kwam het een aantal 
keer op voorsprong maar Waalwijk 
wist steeds weer langszij te komen. 
Uiteindelijk bleek het krachtsver-
schil toch in Roois voordeel uit te 

vallen en werd de wedstrijd met 
5-3 winnend afgesloten.
In de tweede wedstrijd was Etten 
Leur de tegenstander, waarvan de 
Rooise ploeg eerder in de compe-
titie overtuigend met 7-2 wist te 
winnen. Ondanks de eerdere over-
winning mocht ook nu niet zo maar 
van winst uit worden gegaan. Dat 
bleek ook weer uit de eerste helft 
waarbij het lang gelijk op ging en 
er een terechte ruststand van 2-2 
op het scoreboard stond. Ook nu 
bleek Rooi heren 1 over de langste 
adem te beschikken en trok het de 
wedstrijd in de tweede helft naar 
zich toe. Het liep uit naar een 5-2 
voorsprong waarbij Etten Leur vlak 
voor tijd de eindstand nog de 5-3 
wist te scoren.
Door beide overwinningen en de 
bijbehorende 6 punten, heeft de 

Rooise ploeg ook dit weekend weer 
goede zaken gedaan in de strijd om 
het kampioenschap. Op 27 januari 
treed het team aan voor de laatste 
competitieronde in Vught, waar het 
zal spelen tegen MOP uit Vught en 
nogmaals tegen Waalwijk.

hockey

voetbal Ollandia oefent 
tegen VOW

Nu de voorbereiding op de 2de 
competitiehelft weer in volle gang 
is, lijkt de winter een spelbre-
ker te worden. Ver vooruit kijken 
is moeilijk, want zelfs de echte 
weermannen zitten er soms vaak 
ver langs, maar komende zondag 
staat er een oefenwedstrijd van 
een selectieteam van Ollandia te-
gen VOW op het programma. 

Beide teams speelden vorig seizoen 
ook tegen elkaar in de 5de klasse, 
waarbij VOW kampioen werd en 
promoveerde en Ollandia een 
goede 2 de was. Ollandia heeft de 
goede lijn van vorig seizoen door-
getrokken en is koploper in de 5de 
klasse. Dat het gemiddelde niveau 

in de 4e klasse hoger is, ondervindt 
nu ook VOW, dat met 14 punten 
uit 12 wedstrijden maar net boven 
een degradatieplaats in de onder-
ste helft van de standenlijst staat. 
Zondag is dit voor beide teams dus 
een prima test om te zien hoe het 
voetbalniveau is, maar ook hoe ze 
er conditioneel voor staan.
Het weer kan spelbreker zijn, dus 
kijk voor de laatste informatie op 
www.ollandia.nl. Ook zijn er al di-
verse teams in de voorbereiding op 
jaarlijkse playbackwedstrijd “The 
Voice of Olland”, welke op zater-
dag 16 februari word gehouden.   
     
Programma zo 20/1:
Ollandia 1 – VOW  12.00u

Hilde van den Oever voor tweede 
keer op rij kringkampioen

De laatste selectie dressuurwed-
strijd voor de ponyruiters is af-
gelopen weekend ook een feit 
geworden. Manege Sonniushof 
in Son en Breugel had de eer om 
deze laatste en vaak beslissende 
selectie wedstrijd te organiseren.

Voor onze succesvolle amazone 
Hilde van den Oever was deze 
wedstrijd echter niet meer beslis-

send. Met haar pony Rana behaal-
de ze dit indoorseizoen driemaal 
een 1ste prijs, waardoor zij al ver-
zekerd waren van het kringkam-
pioenschap. Afgelopen weekend 
kwam de combinatie ondanks dat 
toch aan de start op de laatste se-
lectiewedstrijd in Son en Breugel. 
Ze wisten een nette proef te rijden 
en eindigden op een 2e plaats. Na 
deze uitreiking werden zij officieel 
gehuldigd als verdiend kringkam-
pioen in de klasse D-L2. Met een 
mooie titel, startbewijs, beker en 
lint gingen zij huiswaarts. Op 2 en 
3 februari zullen Hilde en Rana de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters ver-
tegenwoordigen op de Brabantse 
Kampioenschappen in Schijndel.

Laura Petersen is dit weekend 
gestart in Vught met haar paard 
Divident. Op deze wedstrijd had-
den zij de kans om twee proeven 
te verrijden. Beide proeven wer-
den afgesloten met een tevreden 
gevoel. Dit werd dan ook beloond 
met tweemaal een overwinning in 
de klasse L2. 

paardensport

Super weekend 
voor Nina van Enckevort
Zondag is Nina afgereisd naar 
Roosendaal, waar binnenkort 
(23/24 februari) de Brabantse 
Kampioenschappen zullen worden 
verreden en waar ook nu veel deel-
nemers zich ingeschreven hadden. 
Nina startte in de klasse CB met 

haar pony Rayanair en behaalde, 
na een pittig gebouwd parcours, 
heel netjes de 1e prijs. Wederom 
startte Nina, maar nu in de klasse 
CL,  met haar pony Vingino en 
wist ook in deze klasse beslag te 
leggen op de 1e prijs. 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen

Odendael 

13 januari - 26 februari 
Tentoonstelling 
René Schiffers

Mariendael 

16 januari 
Informatie bijeenkomst Italië-reis 

Heilige Oda parochie
Mgr. Bekkersplein 

16 januari 
Roois Biergilde
café Van Ouds

 18 en 19 januari 
Prinsenzittingen

De Beurs 

19 januari 
Open dag 

OBS de Springplank
OBS De Springplank 

19 januari 
Reünie basisschool Olland

Olland 

19 januari 
Apres Ski Party
café Van Ouds 

19 januari
Barnyard Pimp

café d’n Dommel 

19 januari 
Geruis

Café ‘t Pumpke

20 januari 
Olat Wandelsportvereniging

Hoogeloon 

20 januari
Mathieu Dirven koffi econcert

Kasteel Henkenshage 

20 januari
1e 2e en 3e helft 
Ajax-Feyenoord

Oud Nijnsel 

23 januari 
Ontbijten in de bieb

Bibliotheek Sint-Oedenrode 

25 januari 
Film “Rundskop” 

van Michaël R. Roskam
Mariendael 

25 januari 
Hillstreet Hardstyle

De Beurs 

26 - 27 januari 
Tentoonstelling
 55 jaar Papgat
Gemeentehuis 

26 januari
Optreden Dirk Scheele

Mariendael 

26 januari 
Band Reservoir Dogs

Oud Nijnsel 

26 - 27 januari 
Ladies Night
OJC De Werf 

27 januari 
Stash

café d’n Dommel 

27 januari
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg 

30 januari 
Presentatie: Archeologisch onderzoek 

voormalig Odakerkkhof
Knoptoren

9 januari - 18 december
Iedere woensdag dansen 

Odendael 

1 - 2 februari 
Ollandse bonte avonden 

Loop’r 

1 - 2 februari 
Bonte Avond

Beckart Nijnsel 

2 februari 
Dansen op zaterdagavond

De Ontmoeting 

4 februari 
Natuurfi lms Cor Speek

d’n einder 

6 februari 
Culturele middag + avond 50+

Odendael 

7 februari 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap 

8 februari 
SLAMFM On Tour

Feesttent op de Markt 

9 - 12 februari
Carnaval 
Papgat

9 - 12 februari 
JeugdCarnaval

Jeugdtent Markt 

 12 februari 
KBO fi lm: Departures

Odendael 

12 februari 
Snertconcert 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy 

12 februari 
Carnaval voor mensen 

met een beperking
Jeugdtent op de Markt 

14 februari 
Training Lichter Leven 

Nijnsel 

16 februari 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

17 februari 
Olat wandelsportvereniging

Helenaveen 

17 februari 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg 

20 februari 
Roois Biergilde
café Van Ouds 

21 februari 
Film “The descendants” 

van Alexander Payne 
Mariendael 

22 februari 
Jaarvergadering 

KBO Sint-Oedenrode Centrum
Odendael 

23 - 24 februari 
boeken-en platenbeurs 2013

Odaschool 

27 februari
Lezing: Emigranten vanuit 

Oost-Brabant naar 
Amerika tussen 1848-1960

Knoptoren

De Vriendschap De Vriendschap 

8 februari 8 februari 8 februari 8 februari 
SLAMFM On TourSLAMFM On TourSLAMFM On TourSLAMFM On Tour

Feesttent op de Markt Feesttent op de Markt Feesttent op de Markt Feesttent op de Markt 

9 - 12 februari9 - 12 februari9 - 12 februari9 - 12 februari
Carnaval Carnaval 
PapgatPapgat

9 - 12 februari 9 - 12 februari 

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant
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