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Kiest u ook 
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.

ELKEVRIJDAGKOOPAVOND

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Prinsenzittingen 2012 in één 
woord: hulde!

Het eerste weekend van de Prin-
senzittingen zit er alweer op. Onder 
toeziend oog van Prins Frans Pap 
d’n Twidde, zijn Adjudant Hans en 
Vorst Harrie kwamen de weken-
lange voorbereidingen van de vele 
deelnemers op het podium tot uit-
barsting. Het werd wederom een 
prachtige verzameling van zang, 
dans en klets. Misschien klinkt het 

wat cliché, maar het niveau was 
weer een stukje hoger dan vorig jaar. 
Dat zag ook de uitstekende spreek-
stalmeester Edward van den Elzen. 

Voor het programma van start 
ging, werden eerst nog wat men-
sen in het zonnetje gezet. 

» Lees verder op pag. 18/19

prins Kevin, adjudant Lars en nar Mark

‘de Jeugd kaapt de Carnaval’

Dat blijkt het motto van de jeugd-
prins en –adjudant van Papgat dit 
jaar. Op het podium in De Beurs 
stond afgelopen zondag een im-
mens schip klaar, met echte pi-
raten. Een grote schatkist sierde 
het podium, maar deze was stevig 
afgesloten. Eén voor één gingen 
alle luiken open en kwamen leden 
van de raad van elf tevoorschijn, 

maar helaas zonder sleutel. Zelfs 
Nar Mark had geen sleutel. Alle 
hoop was gevestigd op het laat-
ste raampje. En jawel, daar was 
Adjudant Lars… met de sleutel! 
Tijd om de kist te openen en de 
nieuwe jeugdprins van Papgat te 
onthullen: Prins Kevin!

» Lees verder op pag. 18/19

Zalencentrum de Beurs blijft open
Sint-Oedenrode hoeft niet te 
vrezen. Na het afscheid van Pe-
ter en Joke de Koning zal za-
lencentrum De Beurs gewoon 
openblijven. Dat is volgens de 
vertegenwoordiger van Bavaria, 
dhr. Neijnens, tenminste de be-
doeling. Op dit moment vinden 
er afrondende gesprekken plaats 
met een geïnteresseerde partij 
van wie Neijnens de naam nog 
niet wil noemen. Wel kon hij een 
andere naam geven, namelijk die 
van Sander van de Ven, op dit 
moment werknemer bij De Beurs. 
Hij zal ook een rol gaan vervullen 
in de toekomst.

Wie de nieuwe uitbater van De 

Beurs gaat worden, kon Neijnens 
dus nog niet zeggen, maar volgens 
hem is het een bekend persoon in 
Rooi. De naam van Sander van 
de Ven circuleerde al regelmatig 
als zijnde de opvolger van Peter 
de Koning. Zelf wist hij wel beter. 
“Het is voor mij alleen absoluut 
niet te betalen. Daarom ben ik blij 
met de constructie die we heb-
ben bedacht. Ik had de uitdaging 
graag met Peter de Koning aan-
gegaan, maar dat was helaas niet 
mogelijk. Hij en Joke hebben iets 
geweldigs opgebouwd en daar 
willen we een mooi vervolg aan 
geven. We zien veel mogelijkhe-
den”, zegt Sander, die nu als con-
tactpersoon fungeert voor vereni-

gingen, bedrijven en burgers die 
vragen hebben over de toekomst 
van De Beurs. Het is niet de be-
doeling dat er veel verbouwd zal 
worden. Sander: “Dat is ook hele-
maal niet nodig. Er vinden alleen 
wat kleine aanpassingen plaats. 
Hier en daar een likje verf.”

De Gouden Leeuw
Er is nog weinig nieuws te melden 
over de invulling van De Gou-
den Leeuw. Volgens Neijnens is 
Bavaria met meerdere partijen in 
gesprek die eventueel geïnteres-
seerd zijn om de horecagelegen-
heid aan de Markt te gaan run-
nen. De bierbrouwer heeft voor 
ogen om van De Gouden Leeuw 

een grand café  te maken met 
een moderne uitstraling.  Een hip 
concept dat Bavaria in De Gouden 
Leeuw vindt passen. 

Vroege Vogelvoordeel!
25% Korting* op al uw aankopen
op zaterdag 28 januari tussen 8.00 en 9.00 uur

*M.u.v. actie- en folderartikelen, Velux dakramen en Zibro producten, 
tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, dakkapellen en reeds bestelde goederen. 
De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties.
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COLOFON 

Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
www.demooirooikrant.nl,
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 2011
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 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.

Hartelijk dank aan allen die mij tot steun zijn geweest na het 
overlijden van mijn man

Cor Bekkers

In het bijzonder de Thuiszorg, Dokter van Osch, 
Dokter Winkelhorst, Pastoor Rens en Jeanne Saris van 

Uitvaartverzorging A. Kuis.

Riek Bekkers – van der Heijden

Olland, januari 2012 
Slophoosweg 8

DANKBETUIGING

Rhode clubman Siraar Timmers 
overleden

Op zaterdag 21 januari 
2012 is ons oudste lid (70 
jaar lid) en erelid, Gerard 
Timmers op 87-jarige 
leeftijd overleden. Waar-
schijnlijk is er niemand in 
Sint-Oedenrode voor wie 
voetballen ( = Rhode) zo-
veel betekende als voor 
Siraar. 
 
Hij was zelf actief als kee-
per in zijn jonge jaren, 
was oprichter van de eer-
ste jeugdafdeling en 30 
jaar jeugdleider. Voor zijn 
verdiensten van zijn club 
werd hij bekroond met de 
zilveren KNVB-speld en 
is bij benoemd tot erelid 
van Rhode. 
 

In het jubileumboek (2003) wordt Giraar getypeerd als een encyclo-
pedie van Rhode, iemand die alles, maar dan ook alles wist en bij-
hield van Rhode. Hij was altijd aanwezig op het sportpark, bij wed-
strijden en trainingen, altijd op zijn eigen wijze gaf hij commentaar, 
altijd correct.
 
Tot de laatste wedstrijd (4 december 2011) was Giraar op het sport-
park te vinden, dankzij hulp en begrip van velen was dit mogelijk. 
Siraar was hier heel dankbaar voor. Rhode verliest in Giraar Timmers 
een club-icoon, die wij dankbaar blijven voor zijn verdiensten.
 
Wij wensen zijn familieleden en naasten veel sterkte toe.

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

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB 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

Filmavond Mariëndael

Yo Tambien
De 34-jarige Daniel uit Sevilla is de eerste Europese man 
met het syndroom van Down die een universitair diploma 

haalt. Als Daniel een nieuwe baan krijgt ontmoet hij de 
vrijgevochten Laura. Hun vriendschap trekt de aandacht 
van vrienden en familie, die het erg problematisch vinden 

als Daniel verliefd wordt.

Donderdag 26 januari 2012
Aanvang 20.15 uur 

Entree € 5,50 (inclusief een pauzedrankje)

  Wat was was, wat is is,
  door herinneringen verbonden.
   
Onze broer, zwager, oom en oudoom, 
"RHODE-man" in hart en nieren is niet meer. 
Zijn “RHODE-hart’”  is opgebrand 
  

  Gérard Timmers

  Gerardus Petrus Marinus

*7 december 1924      Sint-Oedenrode      21 januari 2012 †  
  
   Zus en Willie† 
   René
   Rob en Angéle, Sam
   Paul en Anja, Chantal, Nathasja
   
   Marja en Jo
   Yuri en Angelique, Lara, Lieke, Evie
   Eloise en Harm, Melle, Feije
 
 
Correspondentieadres   Wijbosscheweg 120, 
    5482 ED Schijndel 
  
Gérard ligt opgebaard op zijn kamer, Odendael 222 te 
Sint-Oedenrode waar u aansluitend aan de avondwake 
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

De avondwake is op woensdag 25 januari om 19.00 uur in 
de ruimte De Dieze en Maas van zorgcentrum Odendael.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 
26 januari om 10.30 uur in de parochiekerk H. Oda, 
locatie Heilige Martinus, Kerkplein te Sint-Oedenrode.

Daarna begeleiden wij Gérard naar zijn laatste rustplaats op het 
Martinuskerkhof waar wij hem bij zijn ouders te ruste leggen.

OVERLIJDENSBERICHTEN

Rhode wenst de familie en vrienden veel sterkte toe bij het 
verlies van Gérard.

Op zaterdag 21 januari is ons oudste lid 
(70 jaar lid) en erelid,

Gérard (Siraar) Timmers

op 87 jarige leeftijd overleden.
Wij danken Gérard voor zijn verdiensten voor 

onze vereniging.
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Iedereen is blij met Parkzicht Kienehoef

Het was een historische mijlpaal, 
donderdagavond in de raadszaal 
van het gemeentehuis. Een plan 
voor de invulling van het park 
Kienehoef, waar werkelijk ieder-
een blij mee was. Je zag het aan 
de gezichten op de overvolle pu-
blieke tribune, je hoorde het aan 
zelfs de meest kritische commis-
sieleden, je merkte het aan de 
initiatiefnemers die uit vijf andere 
kandidaten met stip waren uitver-
koren. Met op alle beoordelings-
punten de hoogste score, alleen 
op duurzaamheid “slechts” een 
tweede plaats.

Het was een historische mijlpaal, 
omdat de afgelopen 25 jaar ver-
schillende andere initiatieven op 
weerstand stuitten of exploitan-
ten zich terugtrokken waardoor 
elk nieuw plan met steeds meer 
scepsis werd ontvangen. Drie van 
de Rooise initiatiefnemers, Rob 
Jansen en de gebroeders Henny 
en Johnny van den Biggelaar pre-
senteerden daarom hun “Parkzicht 
Kienehoef” met gepaste trots. 
Op hoofdlijnen is het plan al in de 
publiciteit geweest: een fraai ge-
bouw met twee vleugels dat het 
noordelijk en zuidelijk deel van 
het park verbindt, dat naast een 
restaurantfunctie ook multifuncti-
oneel zou worden. Van dat laatste 
wilde de commissie wel het fijne 
weten. Het worden aparte ruimtes 
in verschillende sferen. De linker 
vleugel wordt de familievleugel, 
aan de voorzijde een open ter-
ras en een overdekt terras achter. 
Verder is er nog een brasserie, een 
bar annex balie en een bezoekers-

centrum voor Het Groene Woud, 
waarvan Parkzicht Kienehoef de 
oostelijke toegangspoort gaat 
vormen. De drankflessen bij de 
bar kunnen omhoog worden be-
wogen in de toren. Het gebouw 
biedt plaats aan zo’n 200 gasten. 
Een sterk sfeerbepalend element is 
het terugbrengen van roeiboten in 
de vijver, die ook een opknapbeurt 
gaat krijgen. Veel Rooienaren 
koesteren daar warme herinnerin-
gen aan. 
Verder heeft Parkzicht Kienehoef 
een aantal voorzieningen en the-
ma’s op het bestek en de agenda 
staan. De meest concrete daarvan: 
een klein speeltuintje om de klein-
sten in de gaten te houden vanaf 
het terras, trouwlocatie, evene-
menten, seniorendagen, streek-
proeven, openluchttheater, erkend 
leerbedrijf. Op de splinternieuwe, 
gelikte website www.parkzichtkie-
nehoef.nl kan iedereen niet alleen 
een idee krijgen van het plan, maar 
ook zelf ideeën indienen. 
Door alle superlatieven heen, had 

de commissie toch nog wel een 
paar kanttekeningen. Het gebouw 
mocht wat kosten, zou het straks 
nog wel betaalbaar zijn voor ieder-
een? Jansen stelde de vragenstel-
ler gerust: er worden gemiddelde 
prijzen gehanteerd, van sommige 
gerechten komen varianten in 
verschillende prijsklassen. Hij ging 
zelfs nog een stapje verder en pols-
te het idee om een aantal malen 
per jaar een gratis verjaardagsfeest 
aan te bieden aan kinderen die het 
thuis niet breed hebben, in samen-
werking met andere ondernemers. 
Of dat voldoende aanmeldingen 
zou opleveren werd door de com-
missie betwijfeld.   
Om de herziening van het be-
stemmingsplan niet af te hoeven 
wachten voordat de eerste spade 
de grond in kan, zal waarschijnlijk 
een projectplan worden opgesteld. 
In dat geval zou het in 2013 ge-
bouwd, en misschien nog dat-
zelfde jaar geopend worden voor 
publiek.

Ketelbingo bij installatiebedrijf P.Voss 

Installatiebedrijf P.Voss BV is aan-
gesloten bij de landelijk opereren-
de installatie-expert InstalCenter. 

Deze organisatie staat er om be-
kend dat ze met regelmaat leuke 
acties organiseren waar klanten 

van kunnen profiteren. Eén van 
die acties was de Ketelbingo waar 
ook Installatiebedrijf P. Voss aan 
meedeed. Klanten maakten kans 
om hun aanschafbedrag van hun 
nieuwe ketel terug te winnen.

Landelijk gezien schreven meer 
dan 1600 mensen zich voor deze 
‘prijsvraag’. Alleen al bij P. Voss 
kwamen er 40 aanmeldingen bin-
nen. Daaruit werd een winnaar ge-
trokken. Het werd dhr. de Haan uit 
Best. Hij kreeg afgelopen vrijdag-
middag de cheque overhandigd in 
de showroom van installatiebedrijf 
P. Voss. Natuurlijk was hij erg con-
tent met zijn prijs.

InstalCenter heeft landelijk over de 
vijftig vestigingen en installatiespe-
cialisten voor alle installatieklussen 
in en om uw huis. Ze voeren de 
beste A-merk materialen. Installa-
tiebedrijf P. Voss is de installateur 
bij u in de buurt.

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz • maghalke • raanhuis 

rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • van hoof • vi-spring  

w o n e n  •  s l a p e n  •  v e r l i C h t i n g  •  s t o f f e r i n g

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

zondag 22 januari geopend van 11.00 tot 17.00 uur
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KEURSLAGERKOOPJE

ROOKWORST

2 e GRATIS !!!

SPECIAL

Fortune kippetje

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

HACHEEPAKKET

VLEES,UIEN,KRUIDEN

500 GRAM

6

00

WEEKAANBIEDING

4 HAMBURGERS +

4 SPEKLAPPEN

SAMEN VOOR

5

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl
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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. 474985
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
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.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)

Alleen maar feestende kinderen bij Ajax-AZ

“Als ik iets doe, dan doe ik het 
goed”, antwoordde Martijn de 
Roo. Dat hij het uitje naar de 
wedstrijd Ajax–AZ in de Arena 
goed geregeld had, viel wel op. 
Zonder Martijn was de hele mid-
dag niet doorgegaan. Hij schreef 
de  Sint Petrusschool, vanaf groep 
3, in voor de wedstrijd en vergat 
daarbij niet de Ollandse jeugd van 
het speciaal onderwijs. Daarnaast 
charterde hij een grote dubbeldek-
ker bus, zorgde hij voor sponsors, 
begeleiders en duidelijke instruc-
ties voor iedereen (zie alle spon-
sors op www.mooirooi.nl).

Het resultaat mocht er wezen. Het 
zien van alle enthousiaste jeugd 
was een ervaring op zich. Voor de 
eerste keer in zijn leven maakte 

het zelfs Martijn niet uit of Ajax 
zou winnen: “Ik heb alleen maar 
dansende en feestende kinde-
ren gezien”, zei hij voldaan. Juist 
op dat moment stroomde de bus 
leeg. Na meer dan een uur in de 
bus, waren de kinderen nog steeds 
enthousiast. Het feest was dan ook 
nog niet afgelopen. Bij de dorps-
herberg werd met spoed een hele 
berg friet gebakken.

“Het was een spannende wed-
strijd”, vond Diede (gr 8): “AZ 
heeft gewonnen.” Julia (gr 5) 
was het daarmee eens. “Het was 
erg leuk”, zei ze. Toch vond ze 
de frietjes nog het allerleukst. Dat 
was een mooie afsluiting van een 
geweldige dag. Ajax-AZ eindigde 
met een stand van 2-3.

Einde aan speciaal kunstproject voor meerbegaafde kinderen

“Vooral voor de kinderen is het erg dat dit stopt”

In één van de gebouwen aan de 
NCB-laan op het CHV terrein van 
Veghel schuilt een atelier. Het 
is niet zo maar een atelier. In de 
werkplaats worden teken- en 
schilderlessen gegeven door Geert 
van de Vorstenbosch en Jolanda 
van Doorn. Niet zo bijzonder zou 
je zeggen. Dat klopt, maar ze ge-

ven ook speciale lessen aan kinde-
ren met een eigen problematische 
achtergrond en aan kinderen die 
een bovenschoolse zorgvoorzie-
ning nodig hebben. Ook nemen 
ze meerbegaafde kinderen mee op 
een artistieke reis. Gewoon om ze 
te helpen. Binnenkort komt daar 
een einde aan. De subsidiekraan 

wordt dichtgedraaid.

Iedere donderdagochtend fietst een 
groepje Rooise kinderen naar De 
Schets om les te krijgen van Geert 
en Jolanda. Les is misschien niet he-
lemaal het goede woord. De kinde-
ren krijgen dan wel een opdracht, 
maar het is niet voor een punt en 
het heeft geen verplicht karakter. 
Van de Vorstenbosch: “We laten 
de kinderen hier zelf denken. Ze 
mogen zelf kiezen en beslissen. Het 
is geen voorgekauwde rekensom. 
Daarbij zorgt het voor afleiding. Op 
school liggen ze vaak wat voor op 
de rest van de klas en vervelen ze 
zich. Hier kunnen ze hun ei kwijt.”
Nicky van Abeelen en Sean Bek-
kers uit Sint-Oedenrode zijn druk 
bezig met gutsen. De platen die 
ze maken zijn bijna klaar. Nog een 
laatste hand, verf erover en dan 
afdrukken. Sean vindt het prach-
tig. “Dit is veel leuker dan ik me 
had voorgesteld”, zegt de Rooise 
scholier. Iedere week kijk ik er naar 
uit om hier naartoe te gaan. Op 
school verveel ik me vaak en hier 
ben ik lekker bezig. Ik vind het heel 
erg als het stopt, want dan moet ik 
deze uren weer naar school.”

Het verhaal van Nicky lijkt op dat 

van haar groepsgenootje. “Ik ben 
gevraagd om aan deze kunstlessen 
deel te nemen. Nu moeten we gut-
sen, maar we gaan ook wel eens 
schilderen. Iedere keer ben ik be-
nieuwd naar de volgende opdracht. 
Het schijnt dat we in de zomer graf-
fiti gaan spuiten. Dat lijkt me super. 
Als dit gaat stoppen zal ik vooral de 
mensen erg gaan missen.”

Toch lijkt er geen houden meer 
aan. De gemeentes hebben sowie-
so nooit een cent toegeschoven 
en nu draaien de scholen ook nog 
eens de kraan dicht. “We wisten 
dat dit een keer ging gebeuren. 
Natuurlijk zijn we kwaad, maar 
daar blijven we niet in hangen. Dat 
is niet goed. De komende weken 
blijven we met veel plezier les ge-
ven. De kinderen communiceren 
hier via kunst. Wat zeggen ze over 
zichzelf? De meesten zie je hier he-
lemaal opbloeien. Dat is prachtig 
om te zien. Het is vooral voor hen 
erg jammer dat dit moet stoppen”, 
glimlacht Van de Vorstenbosch.
Intussen staat de volgende groep 
alweer voor de deur. Ze staan te 
popelen om te beginnen. Maar 
eerst even een taartje eten en zin-
gen. Er is er één jarig……

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie
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Vloeibare dag

Uit licht en lucht geschilderd
ontsnapt een dag aan wat je er
over zeggen kan

Te groot, te klein voor woorden
zweeft hij op wind waaruit
iedere plooi is weggestreken

Een vage ruimte waar je in bent
maar een die je op afstand houdt,
een zucht buiten je om

Zoals een vleugelslag zonder geluid
geen richting kent, laat staan
bestemming vastomlijnd

Dag in de tijd vloeibaar tussen
je vingers door, een traag moment
dat geen herinnering achterlaat

     Kees Hermis

1

T

Marieke
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Goudsmeden delen al 25 jaar samen het vak

Dit jaar zitten Jack Kuijpers en 
Mieke Bogaerts – eigenaren van 
Juwelier Opaal en Silver Factory - 
alweer 25 jaar in het vak. De beide 
goudsmeden geven die mijlpaal 
extra cachet. Vanaf volgende week 
openen ze namelijk een nieuwe 
juwelierszaak in Son en Breugel. 
Juwelier Opaal Son wordt de zilve-
ren kroon op een kwart eeuw werk. 
Dat het allemaal op een bovenka-
mertje begon, weet bijna niemand.

“Vroeger zat een goudsmid achter 
in een hokje ‘opgesloten’ te werken. 
Die maakte de mooiste dingen, ter-
wijl de verkoper(ster) in de winkel 
met de eer ging strijken. Het was 
een ondergewaardeerd beroep”, 
blikt Jack terug. Onder dat juk wilde 
hij en Mieke uit. Ze kenden elkaar 
als oud-collega’s en deelden de-
zelfde mening. Daarom besloten ze 
om voor zichzelf te beginnen. Hun 
zakelijke relatie begon in Tilburg op 
een bovenkamer van huize Kuijpers. 
Ze maakten allerlei sieraden voor ju-
weliers in de buurt. Twee jaar hiel-
den ze het er vol, maar er was geen 
ruimte meer. Jack  kreeg gezinsuit-
breiding dus werd het tijd voor een 
grotere locatie. Een eigen zaak, dat 
wilden beide goudsmeden graag….

Die kwam er dan ook. Mieke weet 
nog precies hoe de locatie voor hun 
zaak gekozen werd. “Aangezien ik 
destijds in Den Bosch woonde en 
Jack in Tilburg, besloten we een cir-
kel te trekken in dat gebied. Daarin 
lag ook Sint-Oedenrode en bij toe-
val hoorden we dat er een zaak vrij-
kwam. We kwamen terecht aan de 
Borchmolendijk, naast het Zuivel-
huis.” De twee jonge ondernemers 
gaven hun zaak de naam Opaal, 
vernoemd naar een geboortesteen 
die staat voor de maand oktober. 
De maand waarin zowel Jack als 
Mieke geboren is. Ze hadden er 
een eigen atelier en een winkel. 
Het onthaal was warm te noemen. 
Jack: “We waren allebei snel ge-
wend aan Sint-Oedenrode en haar 
inwoners. De mensen waren en zijn 

nog steeds heel hartelijk.“

Na 8,5 jaar kwam er een einde aan 
het hoofdstuk Borchmolendijk. Sa-
men verkasten ze naar het pand waar 
ze nu nog steeds huizen, Heuvel 40.

Van Stegeren stopte namelijk en 
daar kreeg het duo lucht van. On-
dertussen is Juwelier Opaal niet 
meer weg te denken uit het dorp. 
Jack en Mieke zijn vakbekwaam en 
vullen elkaar goed aan. “Mieke is 
kunstzinnig en creatief. Jack maakt 
meer ‘realistische’ dingen. “Soms is 
de één kundiger in iets creëren dan 
de ander, ieder heeft zo zijn specia-
liteiten in het vak. Maar dat we het 
zo lang met elkaar volhouden komt 
puur omdat we allebei liefde voor 

het vak hebben”, vult Mieke aan. 

Jack gaat de komende maanden in 
Son en Breugel de nieuwe winkel 
aan het Raadhuisplein opstarten. 
Mieke zal in Rooi het fort bewa-

ken. Na de opening van de Silver 
Factory, een aantal jaar geleden, 
en de verhuizing naar een groter 
onderkomen van diezelfde win-
kel, gaat er opnieuw een langge-
koesterde wens in vervulling. Jack: 
“We hebben bewust voor Son ge-
kozen, omdat veel van onze hui-
dige klanten daar vandaan komen. 
Voor hen is het dus een gemak dat 
we ze in hun eigen woonplaats 
kunnen bedienen.” 

“DAt wE hEt zo LANg MEt ELKAAR voLhouDEN, 
KoMt puuR oMDAt wE ALLEbEi LiEfDE vooR 
hEt vAK hEbbEN.”

Geboren, 17 januari

Siem

Zoon van 
Ward van den Berk 
en Maaike Bekkers 

broertje van Liv
Schoorse Hoefstraat 7

592 TA Sint-Oedenrode

Geboren, 
16 januari 2012

Daantje 

Dochter van 
Jos van der Zanden & 

Saskia Neggers
DAANTJE

De samenwerkende Juweliers

Juwelier Opaal - Heuvel 40 - Sint-Oedenrode - 0413-472784
Silver Factory - Borchgrave 39 - Sint-Oedenrode - 0413-471222

Juwelier Opaal Sint-Oedenrode
Silver Factory Sint-Oedenrode

Juwelier Opaal Son 

Bieden U de volgende merken:
Rabinovich - Tisento - Zinzi - Fossil sieraden

Rosa di Luca - Melano - Josh - Silk - Quoins - Diamonde  
Jeunesse - Tedora  Bellini - Pandora  Piccolo            

Horloge’s:  
Prisma - Pulsar - Festina - Diesel - Fossil - Guess - DKNY 

Lorus - Ice Watch - Esprit - Boccia - Jacques Lemans
Bering - Vendoux

Juwelier Opaal - Raadhuisplein 14 - Son - 0499-724900

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Sarah + 1

Proficiat!! 
Team Oud Rooij

Jack en Mieke (2e van rechts) poseren met de medewerkers

Lopend bu�et en WOK teppanyaki 
Elke zaterdag lopend bu�et

2,5 uur onbeperkt eten en drinken voor €19,80
op zondag voor €21,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode
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Starten met…Offertes maken
Je bent gestart 
met je eigen 
onderneming. 
Of misschien 

ga je binnenkort starten. Je bent 
enthousiast over de producten en 
plotseling vraagt de klant om een 
offerte. Oh jee, je mag offreren. 
Waar behoort een goede offerte 
aan te voldoen? Wat schrijf ik 
op? Hoe verzamel ik de informa-
tie om tot een offerte te komen? 
Hoe bied ik mijn offerte aan? Wat 
is eigenlijk mijn prijs en wat neem 
ik wel en niet mee?

Allemaal vragen die wellicht voor 
je aan de orde zijn of hopelijk gaan 
komen. 
Arthur Frieser (Andersom) en Den-
nis Ketelaars (Kemabo) facilite-
ren op maandagavond 30 januari 
2012 vanaf 19.00 uur een bijeen-
komst voor startende onderne-
mers over het maken van offertes. 

Het vindt plaats in het voormalig 
Fioretti College.

De offerte is een van de visitekaart-
jes van je onderneming. Die moet 
er netjes uitzien, die blijft immers 
bij je klant achter. Wij kijken tijdens 
de de bijeenkomst naar het proces. 
Ook gaan we in op het taalgebruik 
en de informatie in de offerte. 
We gaan ook aan de slag met ca-
suïstiek uit de groep. Dus als je een 
vraag hebt, of je wilt een (concept) 
offerte met ons bespreken (ver-
trouwelijke informatie mag je ach-
terwege laten) lever je vraag/input 
uiterlijk 23 januari 2012 bij ons aan 
(arthur@starterscollectief.nl). Dan 
nemen we het mee.

Het Starterscollectief Sint-Oeden-
rode is een non-profit organisatie 
en biedt de workshop aan voor 
10 euro per persoon. Je bijdra-
ge zal ten goede komen aan het 

Starterscollectief. Meld je aan via 
info@starterscollectief.nl en maak 
je bijdrage (€ 10,-) over op reke-
ningnummer 13.64.89.265 t.n.v. 
Starterscollectief Sint-Oedenrode  

Voorlopig programma
19.00u  Ontvangst met koffie/
 thee
19.15u  Voorstelronde en 
 verzamelen vragen
19.30u  De offerte: vorm, stijl en 
 inhoud 
20.00u  Pauze
20.15u  Het proces: informatie 
 verzamelen, aanbieden, 
 follow-up
21.00u  Casuïstiek vanuit de groep
21.30u Afsluiting met borrel 
22.00u  Einde

Starter van de maand

hoveniersbedrijf Brouwers maakt precies wat de klant wil

Hij heeft een hart voor bloemen 
en planten, een hart voor ont-
werp, een hart voor buiten wer-
ken. Uren lang werk verrichten 
in tuinen en plantsoenen. Erwin 
Brouwers heeft een hoveniers-
hart. Al meer dan 12 jaar is hij in 
deze sector werkzaam. Sinds fe-
bruari 2011 werkt hij voor zich-
zelf. Met de stille trom, maar daar 
wil hij nu verandering in brengen. 
Hoveniersbedrijf Brouwers uit 
Sint-Oedenrode wordt een seri-
euze speler op de markt en Erwin 

zelf speelt daarin een belangrijke 
rol. Het is tijd om nu écht naar 
buiten te treden. 

Zijn hele leven lang wist de inmid-
dels 32-jarige Erwin precies wat hij 
wilde, namelijk hovenier worden. 
Hij heeft de ultieme groene vin-
gers en dus volgde hij een oplei-
ding aan de Helicon, destijds nog 
in Vught. Zijn stageperiode bracht 
hem bij Van Beekveld groenpro-
jecten uit Schijndel. Daar leerde de 
Boskantenaar het vak. “Een mooi 

bedrijf”, aldus Erwin. “Ze bieden 
alles wat een tuin nodig heeft. Dat 
zeg ik nog steeds. Ik heb er name-
lijk lang met veel plezier gewerkt 
en er enorm veel geleerd. Ook 
heb ik nog op andere plekken 
stage gelopen. Ik heb er bewust 
voor gekozen om veel ervaring 
op te doen. Zelfs het afgelopen 
jaar, ondanks het feit dat ik al voor 
mezelf was begonnen, heb ik nog 
veel geleerd en ideeën opgedaan. 
Nu voel ik dat er helemaal klaar 
voor ben.”

Erwin koos dus voor de geleidelij-
ke weg en dat is een goede keuze. 
Hij weet nu hoe het reilt en zeilt 
binnen de sector. Klanten krijgen 
in ieder geval de meest profes-
sionele hulp bij het aanleggen of 
renoveren van hun droomtuin. 
“Hoveniersbedrijf Brouwers is heel 
allround”, legt de hovenier uit. “Ik 
ontwerp tuinen geheel naar wens. 
Het klinkt brutaal, maar eigenlijk 
moet je bij de mensen binnen ge-
keken hebben om hun smaak te 
ontdekken. En de sfeer kunnen 
proeven.  Als ik dan om me heen 
kijk, zie ik wat ze willen. Ik breng 
als het ware hun woonkamer 
naar buiten. De tuin is dan ook 
steeds meer een verlengstuk van 
de woonkamer. Het wordt geheel 
terecht meer bij het huis betrok-
ken.”

Hoveniersbedrijf Brouwers kan 
kleine en grote projecten aan. Het 
bedrijf is in te huren door onder-
nemers, maar de hoofdmoot is de 
particuliere markt. Juist in die tak 
kan Erwin zijn creativiteit kwijt. 
“Ik kan alles maken wat er in een 
tuin moet gebeuren. Snoeien, be-

planten, bestraten, vijvers aanleg-
gen. Maar ik werk ook graag met 
speelse elementen in de tuin. Zo-
als een verticale waterloop uit een 
muur, schuttingen zetten, over-
kappingen, tuinhuisjes enz. Men-
sen denken vaak dat we alleen 
maar harken en schoffelen, maar 
dat is natuurlijk niet zo. Er komt 
veel meer bij kijken.  Het eerste 
gesprek met de klant is geheel 
vrijblijvend en kosteloos. Daarna 
kunnen we met de ontwerp fase 
starten en een de tuin opbouwen 
uit verschillende elementen. Tot 
slot komt natuurlijk het onder-
houd om de hoek kijken. Een zeer 
belangrijk onderdeel.”

Hoveniersbedrijf Brouwers
Erwin Brouwers
Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP  Sint-Oedenrode
Website:  
www.hoveniersbedrijfbrouwers.nl
E-Mail:    
 info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

snoeien - beplanten - ontwerp - advies -
onderhoud - bestraten - vijvers aanleggen 

schuttingen zetten - overkappingen 
en tuinhuisjes plaatsen

Erwin Brouwers - Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode - Tel: 06 - 10 85 08 10

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

huiskens Optiek gaat verhuizen
Huiskens Optiek gaat verhuizen. 
Komend voorjaar nemen ze hun 
intrek in het voormalige pand van 
de ABN-AMRO bank, ook aan de 
Heuvel. Een exacte datum is nog 
niet bekend.

De opticien zit al bijna dertig jaar 
in het huidige pand, maar omdat 
steeds meer mensen de zaak we-
ten te vinden is Huiskens Optiek 
toe aan een grotere behuizing. In 

de winkel zullen twee oogmeet-
ruimtes, een aparte, professioneel 
ingerichte gehoormeetruimte en 
een wachtruimte komen. Tevens 
wordt de collectie brillen en zon-
nebrillen verder uitgebreid. Op 
deze manier kan Huiskens Optiek 
haar klanten nog beter van dienst 
zijn op het gebied van goed zien 
en goed horen. Binnenkort zal er 
meer informatie komen over de 
verhuizing.

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Superaanbieding 
van de week!!

Phaleanopsis in sierpot 
voor maar      €4,99

Potroos in schaal nu  €2,99

Tulpen     
per bos     €1,00
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Spaar eenvoudig voor 

KORTING op 
Rosti Mepal 
Bewaardozen!

Gewoon bij Albert Heijn
Sint-Oedenrode.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of groot-
verbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 
jaar, loten, telefoon- en strippenkaart.

Modula 
1000 ml

Categorie 3
Adviesprijs tot 9.99

Categorie 1
Adviesprijs tot 4.99

Modula 
4500 ml

Modula 
2750 ml

Modula 
Vlees bewaardoos

Modula 
Thee bewaardoos

Categorie 2
Adviesprijs tot 6.99

Modula 
2000 ml

Modula 
1500 ml

Modula 
1250 ml

Modula 
Kaas bewaardoos

3.99
+ 1 spaarkaart

2.99
+ 1 spaarkaart

4.99
+ 1 spaarkaart

AH Sint-Oedenrode
Markt 18
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472208

Openingstijden
Ma. - Za. 08.00 - 21.00

Heuvel 26, Sint-Oedenrode, Tel. 0413 - 472463 
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

DEZE WEEK 

EXTRA VOORDEEL

1 pond gemarineerde 
varkenshaas 

én 4 hamburgers

Normaal ± € 15,50 

déze week € 9,95
Reclame geldig t/m zaterdag 28 januari.

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

opening jeugdkliniek nog niet bekend 

Novadic-Kentron wil jonge cliënten boeien, binden 
en behandelen   

De voordeur van het voormalig 
Damiaanklooster aan de Schijn-
delseweg staat op een kier. Door 
de grote gangen heen galmt het 
trillende geluid van een drilboor. 
Vanaf het dak klinkt getimmer. In 
de achterste vleugel zijn bouwvak-
kers hard aan het werk. Het pand, 
in handen van Novandic-Kentron, 
moet snel plek gaan bieden aan 
40 verslaafde jongeren in de leef-
tijd van 12 t/m 23 jaar. Eigenlijk 
hadden ze er al rond moeten lo-
pen, maar bouwtechnische tegen-
vallers stelden dat uit. Manager 
Vastgoed, Robin Krijgsman, waagt 
zich niet meer aan voorspellingen, 
maar hij wil zijn planning begin 
februari klaar hebben. Dan moet 
bekend zijn wanneer er begonnen 
kan worden met klinische en poli-
klinische behandeling.

“Eigenlijk hadden we met Kerst 
klaar willen zijn, maar we liepen 
vertraging op door enkele belang-
rijke details die niet klopten”, legt 
Krijgsman uit. “Destijds – in de 
jaren ’20 en ’30 - hebben ze alles 
met de nodige zorg en vakman-
schap gebouwd, maar er zijn ook 
keuzes gemaakt die toen het beste 
leken, maar nu voor problemen 
zorgen. Daar komt bij dat de oplos-
singen binnen ons budget moesten 
passen. Dus lopen we automatisch 
vertraging op.” In 2009 hakte No-
vadic-Kentron definitief de knoop 
door. De speciale behandeling van 
verslaafde jongeren zou gesitueerd 
gaan worden in het voormalige Da-
miaanklooster in Sint-Oedenrode, 
dat al sinds 1971 – voorheen Ro-
derheyde - in handen is van de ver-
slavingszorginstelling. Er werd nog 
nagedacht over andere locaties. 
Krijgsman: “Omdat we wisten dat 
het hier sowieso veel geld zou gaan 
kosten. Toch hebben we duidelijke 
argumenten om voor deze plek te 
kiezen. Ten eerste hadden we het 

gebouw al. Ten tweede 
klopt de bestemming 
precies bij wat we voor 
ogen hebben. Ten der-
de is hier al sinds 1971 
verslavingszorg, waar-
door het geaccepteerd 
is door de omgeving 
en tot slot ligt er 14 hectare grond 
bij. Er zijn volop mogelijkheden. 
Weg uit de eigen omgeving, zo 
min mogelijk prikkels, sportmoge-
lijkheden , houtbewerking, fietsen-
werkplaats en andere projecten, 
oriëntatie op je latere beroepsoplei-
ding of beroep, vrijetijdsbesteding 
en gewoon rust. Precies wat deze 
doelgroep nodig heeft.”
Als het straks helemaal klaar is, 
wordt het gebouw een thuis voor 
ongeveer veertig jongeren die op 
allerlei manieren ‘verslaafd’ zijn 
aan alcohol, drugs, gokken of ga-
men. “Een verslaving mag je het 
nog niet noemen”, merkt Krijgs-
man op. “Daar zijn ze nog te jong 
voor. Ze hebben eerder problemen 
met de hoeveelheid van gebruik. 
Dat is mede de reden waarom 
Novadic-Kentron er speciaal voor 
heeft gekozen om deze groep een 
eigen locatie te geven. Ze vergt een 
aparte benadering, gericht op een 
gezonde leefstijl. Ook de wet- en 
regelgeving is heel anders dan bij 
volwassenen. Vandaar dat het goed 
is om ze hier onder te brengen.”
Daar komt nog bij dat jongeren 
een heel ander leefpatroon heb-
ben dan volwassenen. Een school-
ritme is immers heel anders dan 
een arbeidsritme. Ook daar heeft 
Novadic-Kentron aan gedacht. 
“We moeten de jeugd eerst zien te 
boeien, aan ons te binden, daarna 
kun je beginnen met behandelen”, 
brengt Krijgsman bevlogen. “Daar-
om proberen we er naast inten-
sieve begeleiding zoveel mogelijk 
een schoolritme in te brengen. De 
cliënten volgen overdag modules, 

waarvan sommige 
met hun eigen opleiding te maken 
hebben. Er komt een echt ‘studie-
landschap’ met een onderwijsmen-
tor. We werken nauw samen met 
het onderwijs, zoals De Leijgraaf in 
Veghel.  ’s Avonds kunnen ze hun 
vrije tijd in principe vrij indelen. Zelf 
studeren, sporten, of samen tv kij-
ken. Natuurlijk is er toezicht, maar 
het wordt allesbehalve een gevan-
genis.” De klinische behandeling 
moet in drie maanden tijd zijn af-
gerond. Dat is de streefduur van 
Novadic-Kentron.
In de grote zolders van het gebouw 
worden op dit mo-
ment ruime slaap-
kamers gebouwd. 
Groepjes van acht 
– geselecteerd op 
leeftijd - zullen sa-
men een ‘huis’ be-
trekken. Allemaal 
krijgen ze hun ei-
gen slaapkamer en 
douche. De woon-
kamer en keuken 
zijn voor gezamen-
lijk gebruik. Iedere 
avond zullen ze 
samen moeten ko-
ken om een potje 
op tafel te krijgen. 
Het kost flink wat 
geld, zweet en 
tranen, maar het 
voormalig kloos-
ter krijgt weer een  
nuttige functie 
binnen deze maat-
schappij. 

Een veel gestelde vraag: Als we voor glas-
vezel kiezen, gaan de prijzen in de toe-
komst dan omhoog? Nee, gezien de markt-
werking en een betere efficiënte zullen de 
abonnementsprijzen waarschijnlijk alleen 
maar goedkoper worden was steevast het 
antwoord van TriNed Glasvezel.

Om deze belofte ook kracht bij te zet-
ten heeft TriNed Glasvezel besloten om de 
abonnementsprijzen van alle glasvezelpak-
ketten te verlagen. Over het algemeen 
gaan de pakketten met 30 Mbps een euro 
in prijs omlaag, de 50 Mbps-pakketten met 
10 euro en de 100 Mbps-pakketten met 20 
euro permaand. 

Huidige abonnees van TriNed Glasvezel ont-

vangen binnenkort persoonlijk bericht over de 
overstap naar de nieuwe pakketten. Iedereen 
kan dus van de nieuwe tarieven profiteren.
Naast de prijsverlaging van de pakketten is 
TriNed Glasvezel ook bezig met de intro-
ductie van pakketten met een snelheid van 
de 500 Mbps. Zodra de lokale glasvezelnet-
werken aangepast zijn voor deze snelheid 
dan zullen de 500 Mbps snelheden geacti-
veerd worden. De exacte introductiedatum 
is nog niet bekend, al worden de eerste ac-
tivatie wel in 2012 verwacht.

Informatie over TriNed Glasvezel en alle 
nieuwe tarieven zijn verkrijgbaar in de 
TriNed Servicewinkels, via de website 
www.trined.nl of via de telefonische 
klantenservice op tel. 0413 477885.

Glasvezel verlaagt tarieven
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Kop en kont afloope.
(kop en kont aflopen)
Alles er aan doen om een minnaar te krijgen
Bron: Brabantse spreukenboekje. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 De Werf rockt a.s. zaterdag het dak eraf
voor een nieuw podium.

Het dak eraf?
Doe maar niet!!

Anders kunnen 
we volgende week
weer een benefiet

gaan houden!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Genadeloos
 

 

Een oude mug zoemt
over mijn blote rug
ze pest mij als 
ik tracht te slapen

zal ik uit bed stappen ,
op jacht gaan 
om haar bloed op de witte muur 
uiteen te slaan en mogelijke 
restanten dan maar oprapen

of trotseer ik
haar macht en denk

morgen heb ik wel een zalfje
dat de ergerlijke jeuk verzacht

verdomme, daar is zij weer
zij blijft nu nóg  langer zweven
zoeeeeeeeeeeeeeeeem !!!
zingt zij eentonig
“gij zult mij niet krijgen”!
*
pats, 
zij sterft
ik heb haar genadeloos
afgeslacht

het duurde maar even

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

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week: 

Willem van den Heuvel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Naomi Opheij

Sperwer 30
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Wie wordt de Voorleeskampioen van 
Sint-Oedenrode 2012? 
Op woensdag 1 februari van 9.30 
tot 11.30 uur wordt op initiatief 
van de bibliotheek in Sint-Oeden-
rode in Mariëndael weer de ver-
kiezing van de Voorleeskampioen 
2012 gehouden. Dit jaar zijn er 
maar liefst acht Rooise basisscho-
len vertegenwoordigd. 

De volgende deelnemers binden 
de strijd met elkaar aan: 
o Joshua Jones (De Kienehoef) 
o Mick van Pinxteren 
   (Dommelrode) 
o Inge van Heertum 
   (De Springplank)
o Fleur van den Broek (Odaschool)

o Lucie Groenendaal (Eerschot) 
o Bo van Kessel 
   (Sint Antonius van Padua)
o Myrthe v.d. Meijden 
   (Franciscusschool)
o Evi de Beer (Sint Petrus)

Elke deelnemer is kampioen ge-
worden van zijn of haar school. De 
schoolkampioenen lezen ieder een 
fragment voor uit een door henzelf 
gekozen jeugdboek. Ze worden 
daarbij aangemoedigd door hun 
klasgenoten. 

Jury
Hun prestaties worden beoordeeld 

door een deskundige jury. Adrie 
Gloudemans zal het geheel pre-
senteren en tijdens het juryberaad 
een mooi verhaal vertellen. 

De winnaar van de voorleeswed-
strijd zal Sint-Oedenrode gaan 
vertegenwoordigen tijdens de 
halve finale, die 10 maart 2011 
wordt gehouden in het Jan van Be-
souwhuis in Goirle. Daar gaan de 
plaatselijke kampioenen uitmaken 
wie door mag naar de Provinciale 
Finale van de Nationale Voorlees-
wedstrijd. Deze finale zal op 
14 april plaatsvinden in Goirle.

Wijkvereniging 
eerschot

Zaterdag 28 januari gaan wij met de 
leden die zich hebben aangemeld 
beugelen op de Misse in Olland. 
Wij beginnen 20.00 uur. Heb je zin 
om mee te doen maar nog niet op-
gegeven. Bel Betsie van Gerwen om 
te vragen of er nog plaats is.

Ilse Oerlemans 3e in Missverkiezing

Ilse Oerlemans uit Sint-Oedenrode is derde geworden in een Missver-
kiezing van Stadskrant Veghel. 23 Dames uit de regio Veghel schreven 
zich voor deze wedstrijd in. In zalencentrum Ambiance werden zij door 
een vakkundige jury beoordeeld op make-up, kleding, totale presentatie, 
uitstraling, de ingezonden foto plus motivatie en alle stemmen die via 
email zijn uitgebracht. 

Kossen | Design

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

VOOR GROF 
SNOEIWERK 

EN/OF 

BOMEN 
ROOIEN

BEL: 06 - 52140163
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Nationale voorleesdagen

Zo worden kleintjes grote lezers

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen 
en bibliotheken waren afgelopen woensdag het 
toneel van de Nationale Voorleesdagen. Be-
kende en minder bekende Nederlanders lazen 
in het hele land voor aan kinderen van 0 t/m 4 
jaar. Ook Sint-Oedenrode deed, net zoals ieder 
jaar, mee aan het voorleesfeest. De bibliotheek 
fungeerde als ‘voorleeshuis’. De baby’s, peuters 
en kleuters luisterden aandachtig. Op de site 
van de Nationale Voorleesdagen staat het tref-
fend: Zo worden kleintjes grote lezers.

Het boek dat dit jaar centraal stond was het 
prentenboek van de Ierse illustrator Chris 

Haughton. Het heet Mama kwijt en werd door 
een jury verkozen tot prentenboek van het 
jaar. Mama kwijt gaat over een schattig uiltje, 
dat al slapend uit zijn nest valt en zijn mama 
kwijt is. Eekhoorn zal ’m wel even helpen, maar 
dan moet kleine Uil wel de juiste aanwijzingen 
geven. Behalve dit prentenboekje, wat tevens 
bij ’t Paperas is te verkrijgen, werd er ook nog 
voorgelezen uit andere boeken. Niet door BN-
ers, maar door ouders en andere vrijwilligers. 
Iets meer dan tachtig kinderen waren op 
woensdagochtend aanwezig in het Martinus-
huis. Behalve rustig luisteren, aten ze gezamen-
lijk een broodje en zongen ze tot slot een liedje. 

lezen met plezier op O.B.S. de Springplank 

De nationale voorleesdagen zijn 
woensdag 18 januari van start 
gegaan. Voor de leerlingen van 
O.B.S. de Springplank hield dat in 
dat groep 1 t/m 4 op deze dag hun 
ontbijtje mee naar school moch-
ten nemen.

De speelzaal was mooi versierd 
met ballonnen en er was een spe-
ciaal plekje gereserveerd voor di-
recteur Mari die voor ging lezen. 
Hij had een mooi boek meege-
nomen; ‘Mama kwijt’. Dit boek is 
uitgeroepen tot prentenboek van 
het jaar 2012. De broodtrommel-
tjes gingen open en er werd lekker 
gesmuld. En als je zo fijn luistert 
naar een verhaal, vergeet je bijna 
je boterhammen op te eten! 

Plezier in lezen staat hoog op de 
agenda van de Springplank. Elke 

groep begint de ochtend met le-
zen. Dan is het heel fijn als je kan 
beschikken over leuke leesboeken 
op niveau, die de kinderen ook echt 
aanspreken. Voor de kerstvakan-
tie zijn alle "klassenbibliotheken" 
leeggehaald en zijn leerkrachten 
en kinderen uit de bovenbouw aan 
de slag gegaan met het uitzoeken 
van de leesboeken. Oude boeken 
werden apart gehouden en op een 
boekenmarkt verkocht. Alle over-
gebleven boeken zijn op niveau en 
serie bij elkaar gezocht en hebben 
een nieuwe, overzichtelijke plek 
gekregen in de mediatheek. Af-
gelopen woensdag 18 januari was 
het moment daar dat de nieuwe 
schoolbieb geopend werd. Alle 
leerlingen, maar ook ouders en 
opa's en oma's stonden buiten op 
het plein te wachten omdat er een 
kleurrijk lint voor de deur gespan-

nen was. Uit een mooi sprookjes-
boek was Roodkapje gekropen 
en zij was erg verbaasd om zo-
veel kinderen op het plein te zien. 
Aangezien dat ze naast de koek-
jes voor oma ook een hele grote 
schaar in haar mandje had, heeft 
ze samen met de directeur van de 
Springplank het lint doorgeknipt 
en de nieuwe schoolbieb officieel 
geopend. De kinderen konden 
daarna even een kijkje nemen en 
aansluitend op de boekenmarkt 
nog wat mooie boeken kopen.

Op de goed bezochte open dag 
van afgelopen zaterdag, lieten en-
kele leerlingen de mediatheek met 
vernieuwende schoolbibliotheek 
ook in bedrijf zien aan alle be-
zoekers van de school. Voor meer 
foto’s www.obs-de springplank.nl

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
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GEMEENTENIEUWS
Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen.  
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerp-
besluit ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men 
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw 
zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden 
hierbij betrokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte 
gebracht van het besluit. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge- 
 richt;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na 
de datum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Zilveren theelepeltje met inscriptie TEUN

Verloren voorwerpen
- Blauwe handschoen
- Bril met beschadigd rechterglas
- Lange zilveren ketting met een hart

huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 26 januari
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur. 

Zaterdag 28 januari
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk 
Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur.
- Ouderraad basisschool Nijnsel; kraakperswagen op de parkeerplaats te-
genover de basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag. 

Aanleg vrijliggend fietspad langs de Veghelseweg/A50
Op maandag 30 januari 2012 be-
gint aannemer van Rosmalen met de 
aanleg  van een vrijliggend fietspad 
langs de Veghelseweg. Het fietspad 

komt te liggen in de berm van de 
Veghelseweg tussen de Postdijk en 
de Koeveringsedijk. De weg is tijdens 
de aanleg afgesloten voor doorgaand 

verkeer. Het fietspad is naar verwach-
ting binnen 6 weken klaar. De duur 
van de werkzaamheden kan uitlopen 
bij slechte weersomstandigheden.

drempels in toegangsweg naar sportpark “de Neul”
Op de toegangsweg naar het 
Sportpark de Neul zit veel fietsver-
keer. De weg kent kruisende fiet-
sers, die vanaf de Hildewarelaan 
komen en richting het zwembad 
gaan, of terug. Ook de fietsende 
sporters uit het oostelijk deel van 
Sint-Oedenrode maken gebruik 

van de weg, die overigens officieel 
Dommelpark heet. 

Er werd erg hard gereden op Dom-
melpark. Dat autoverkeer leidde 
tot onveilige situaties voor de fiet-
sers.  Daarom is op uitdrukkelijk 
verzoek van de politie een pilot 

gestart met sterk remmende drem-
pels. De drempels zijn ruim een 
week geleden aangelegd. Vorige 
week zijn ze enigszins aangepast 
zodat fietsers en ander langzaam 
verkeer geen last van de drempels 
hoeven te ondervinden.  

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode maken als 
bevoegd gezag, gelet op artikel 
7.17, lid 4a, van de Wet milieube-
heer, het volgende bekend.

Op 1 september 2011, aange-
vuld 13 december 2011 heeft M. 
van den Berg medegedeeld dat 
hij voornemens is  uit te breiden 
middels het oprichten en uitbrei-
den van een varkenshouderij. Het 
betreft het oprichten van een stal 

voor het houden van 22.900 op-
foklegkippen en het wijzigen van 
bestaande stallen voor het houden 
van 37.000 opfoklegkippen aan de 
Zijtaartseweg 17 te Sint-Oedenro-
de. Deze activiteit is onderworpen 
aan een milieueffectrapportage 
beoordeling ingevolge het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 jo. 
artikel 7.2 lid 1 onder b van de Wet 
milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van 

Sint-Oedenrode hebben besloten 
dat door M. van den Berg géén 
milieueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld, alvorens een 
definitieve beslissing wordt geno-
men op een aanvraag om omge-
vingsvergunning krachtens artikel 
2.1 lid 1 onder e van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) voor de voorgeno-
men activiteit. Naar de mening 
van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode leidt de voor-
genomen activiteit, gezien de om-
standigheden waaronder zij wordt 
ondernomen, niet tot belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken 
liggen vanaf donderdag 26 janu-
ari 2012 gedurende zes weken 
ter inzage op het Publieksplein in 
het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1, op werkdagen van 
09.00 uur tot 12.30 uur en des-
gevraagd na telefonische afspraak 
ook op maandag van 16.00 uur 
tot 18.30 uur. Desgewenst kan 
een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven.

Het besluit dient te worden aan-
gemerkt als een voorbereidingsbe-
sluit als bedoeld in artikel 6:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
en is niet vatbaar voor bezwaar 
en beroep van derden. Dit kan bij 
vergunningverlening in het kader 
van de Wabo aan de orde worden 
gesteld.

Sint Oedenrode, 10 januari 2012
Burgemeester en wethouders van 
Sint Oedenrode

Fotowedstrijd Gemeentegids 2012-2013
In mei van dit jaar verschijnt de 
nieuwe gemeentegids van de ge-
meente Sint-Oedenrode. Deze 
keer willen we de gids niet alleen 
vóór u maken, maar ook met u. 
Daarom organiseren wij een fo-
towedstrijd, waarbij de winnende 
foto’s een plaats krijgen in de ge-
meentegids.

Geniet u ook zo van onze mooie 
gemeente? En heeft u afgelopen 
periode een mooie foto gemaakt? 
Doe dan mee aan onze fotowed-
strijd!

Uw foto(’s) worden beoordeeld 
door een jury bestaande uit burge-

meester Peter Maas, Hans van de 
Ven (amateurfotograaf) en Mar-
jan Roijackers (communicatie ge-
meente Sint-Oedenrode).

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, dan kunt u tot en 
met vrijdag 3 februari uw foto(‘s), 
maximaal 2, sturen naar 
mroijackers@sint-oedenrode.nl, 
t.a.v. Marjan Roijackers onder ver-
melding van uw naam en adresge-
gevens. Kijk voor de voorwaarden 
op onze site www.sint-oedenrode.nl 

Prijzen
Alle winnende foto’s worden be-

loond met een plaats in de ge-
meentegids en de drie beste foto’s 
belonen we nog met een waar-
debon van € 75,- (eerste plaats), 
€ 50,- (tweede plaats) en € 25,- 
(derde plaats). 
De winnende foto’s worden in 
maart bekend gemaakt. De win-
naars krijgen schriftelijk bericht.

Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met Marjan Roijackers, 
tel.nr. (0413) 481 911of via e-mail 
mroijackers@sint-oedenrode.nl 
Wilt u dat uw foto een jaar lang 
te zien is in de nieuwe gemeente-
gids? Pak dan uw camera en maak 
de winnende foto!
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van 
bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Kofferen 23  5492 BL  17-02-2012 Wijzigen gevel ivm aanbrengen reclame
Donderdonk 4  5492 VJ  16-01-2012 Plaatsen brandcompartiment in bedrijfsgebouw
Sluitappel 65  5491 TS  17-01-2012 Aanbrengen gevelreclame
Nijnselseweg 42  5492 HE 17-01-2012 Aanleggen inrit/uitweg
Vresselse Akkers 9 5491 PG 18-01-2012 Gedeeltelijk slopen schuur
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Laageind 7 5491 XH 06-03-2012    Woningsplitsing
hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Hildewarelaan 10 5491 GG 18-01-2012 Plaatsen dakopbouw
Ravelstraat 2  5491 MB 18-01-2012 Plaatsen dakkapel achterzijde
J.M. van Gerwenlaan 26 5492 GE 18-01-2012 Aanleggen inrit
Waterhoef 2  5492 NA 19-01-2012 Gewijzigd uitvoeren bouw agrarische bedrijfswoning
hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Zwijnsbergen 3 5491 PL  Veranderen van agrarisch bedrijf met vleesvarkens, activiteit milieu en bouwen.
Meierij 8 5491 GD Verbouwen van appartementencomplex met  kinderdagverblijf
hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 26 
januari 2012 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Ollandseweg 119/119 a 5491 XA 18-01-2012  Brandveilig gebruik en tijdelijke ontheffing 
        bestemmingsplan tbv kinderdagverblijf
hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Heuvel 21 5492 AC Besluit Drank- en Horecavergunning
hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 26 
januari 2012 ter inzage.

evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 17 januari tot en met 23 januari 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente inge-
komen:
- van café Oud Rooy voor het organiseren een Halfvastenspektakel van 16 tot en met 18 maart 2012 in een 
tent op de Markt te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

 Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan het Eindhovens Dagblad voor het organiseren van een promotietour op 5 en 6 oktober 2012 op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaring van geen bezwaar
- Aan supportersvereniging de Eerdse Renners voor het organiseren van een veldtoertocht op 25 februari 
2012 in Sint-Oedenrode.

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

Resultaten snelheidscontrole op 
de A50 
Sinds 15 november 2011 vinden 
op de snelweg A50 regelmatig 
snelheidscontroles plaats. Team 
Verkeershandhaving en de teams 
Uden en Veghel van de Politie 
Brabant-Noord trekken daarin 
samen op met de Verkeerspolitie 
van het KLPD, unit Wolfheze. Er 
is gecontroleerd met behulp van 
laserguns. Tevens werd er gelet 
op gedragingen die ongevalge-
vaar verhogen, zoals bellen, kle-
ven en snijden. 

Bij de actie op 19 januari is tus-
sen 10.00 en 14.00 uur gecon-
troleerd. Daarbij werden tien be-
stuurders van de weg afgehaald 
en bekeurd. Zij reden allen harder 
dan 140 km/uur, waar 120 km/
uur toegestaan is. De hoogst ge-
meten snelheid was 153 km/uur.

Aanleiding
Snelheidsrapporten van Rijkswater-
staat lieten zien dat de maximum-
snelheid van 120 km/ uur vaak en 
ruimschoots wordt overschreden. 

In de rijrichting Nijmegen bedui-
dend meer dan op de andere rij-
baan. Op werkdagen rijden bijna 
60.000 voertuigen per dag langs 
de gemeentes Uden en Veghel. Bij 
de incidenten, die er plaatsvinden, 
speelt snelheid regelmatig een gro-
te rol. Ongevallen vinden vooral 
plaats op woensdag, donderdag en 
vrijdag. Tevens is veilig werkenvoor 
hulpverleners en wegwerkverkeer 
bij incidenten in het gedrang door 
de vele snelheidsovertredingen.

Acties
Rijkswaterstaat onderzoekt actief 
op welke wijze de weggebrui-
kers op het minst overzichtelijke 
deel van de A50 vooraf gewaar-
schuwd kunnen worden voor on-
gevallen of obstakels op de weg. 
Rijkswaterstaat en de politie trek-
ken hierin samen op. 
De politie Brabant-Noord en het 
KLPD gaan strenger handhaven 
op voornamelijk de maximum-
snelheid, maar ook op gedragin-
gen die ongevalgevaar verhogen

Inbraak bij Roxs elektro
Pal voor het weekend, in  de nacht 
van donderdag op vrijdag, is er 
ingebroken bij elektronicazaak 
Roxs Elektro aan de Borchmolen-
dijk. Aan de achterzijde van het 
gebouw werd een deur gefor-

ceerd. Er is een klein geldbedrag 
meegenomen. De daders zijn niet 
in de winkel geweest. Heeft u die 
nacht iets gehoord of gezien? Bel 
dan naar Meld misdaad anoniem: 
0800-7000

Paard komt om bij ongeval 
Bij een ongeval tussen een paard 
en een auto is dinsdag rond 03.30 
uur een paard omgekomen. De 
bestuurder  raakte licht gewond. 
Het ongeval vond plaats op de 
Schijndelseweg. Het paard was 
op slag dood. Een bergingsbedrijf 
heeft de zwaar beschadigde auto 
getakeld. De provincie zorgt voor 
het schoon maken van de weg en 
dat het paard opgehaald word.

Welk welkom past bij Sint-Oedenrode? uw mening telt!
De gemeente Sint-Oedenrode 
heeft bij de belangrijkste toe-
gangswegen twee borden staan. 
De borden staan beiden voor het 
groene karakter van de gemeen-
te: “Groenste dorp van Neder-
land / Entente Florale” in 1999 
en“Groenste dorp van Europa” 
in 2000. Natuurlijk zijn dit titels 
waarop we trots (mogen) zijn. 
Maar anno 2012 vinden we het 
tijd voor iets nieuws !

Brainstorm
Om een goede welkomsttekst op 
te stellen hebben we allereerst 
een brainstorm georganiseerd. 
Daaraan deed een afvaardiging 
van de gemeenteraad, college, 
ondernemers en het onderwijs 
mee. Doel was om te komen tot 

een welkomsttekst die goed past 
bij de gemeente Sint-Oedenrode. 
Belangrijk daarbij zijn de volgende 
vragen: Welke kernkwaliteiten 
heeft onze gemeente? Waarmee 
willen we ons op de kaart zetten? 
Uit deze brainstormsessie kwamen 
drie favoriete slogans, maar het 
bleek best lastig. Daarom vragen 
we iedereen om met ons mee te 
denken! 

Denk mee over een welkomst-
tekst!
We stellen het op prijs als u met 
ons meedenkt. U kunt uw voor-
keur aangeven voor één van de 
drie welkomstteksten – of uw ei-
gen creatieve idee met ons delen. 
Op voorhand zijn wij blij met elke 
reactie. We willen namelijk een 

welkomstgroet waar heel veel in-
woners van Sint-Oedenrode zich 
in herkennen. 
Onder alle inzenders verloten we 
een tegoedbon van € 25,00. 

Stem uitbrengen
U kunt stemmen op de volgende 
drie welkomstteksten: 
1. Roemrijk Rooi, natuurlijk mooi!
2. Gemoedelijk, gastvrij, groen!
3. Bruisend Rooi, natuurlijk mooi!

Uw reactie kunt u geven via het 
formulier op onze website. Hier 
kunt u ook uw eigen creatieve idee 
invullen. Wilt u in aanmerking ko-
men voor de tegoedbon? Vul dan 
ook uw gegevens in. U kunt mee-
doen tot 1 maart 2012.

Het gemeentenieuws is ook te lezen op 
www.mooirooi.nl

Man moet nog 44 dagen zitten
Een 40-jarige man uit Sint Oedenrode meldde zich maandag op het 
politiebureau, omdat hij nog 44 dagen hechtenis open had staan. De 
man is ingesloten en wordt overgebracht naar een huis van bewaring.

Auto in heg geduwd

Wederom inbraak in Zwembad
In Zwembad de Neul is wederom 
ingebroken. Vorig najaar werd er 
al eens eerder ingebroken in het 
kantoor van het zwembad. Des-
tijds werd de inhoud van de kluis 
ontvreemd. Ditmaal werd de 
hele kluis meegenomen. De die-

ven zijn dus duidelijk een hele tijd 
bezig geweest. Volgens de politie 
zijn er meerdere overeenkomsten 
met de inbraak van vorig jaar. 
Heeft u iets gehoord of gezien? 
Bel dan naar de politie of naar 
meld misdaad anoniem

Net als vorige week, is er ook deze week een auto in de heg beland. 
Aan de Leunestraat schrok dinsdagmiddag de bestuurder zich een hoedje, 
toen een onoplettende parkeerder zomaar ineens achteruit de weg op-
reed en de auto de heg in duwde. Er vielen geen gewonden
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Hoe heette destijds deze straat?
Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl of bel: 0413-479322
U bent natuurlijk ook welkom op in ons kantoor: Heuvel 17, Sint-Oedenrode. De koffie staat klaar!

Oplossing Historische beelden week 3
Van links naar rechts:
Oda van den Dungen  (mijn moeder)
Gerarda de Greef
Zus van de Kamp
Nellie Habraken
Leentje Vorstenbosch

mevr. Ria van zon

Als ik het goed heb is de middelste dame mijn moeder. Ze heet Zus van de 
Wiel van de Kamp. De Rooise mensen kennen haar als Zus Kamp. Wij den-
ken dat de dame aan de linker kant Mevr. van Lieshout is. De foto is zo te 
zien gemaakt voor de pastorie. Ik heb deze foto nog nooit eerder gezien.

bernadette van de wiel

Historische beelden
Te koop/Te huur

1 donkerbruin en 1 donkerblauw 
herenkostuum, 
maat 50 z.g.a.n. € 40,00
1 jack, maat 50  € 25,00
Tel.0499-476751
--------------------------------------

--------------------------------------
CARNAVAL: laat uw kleding be-
drukken, vanaf € 7,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
KAARSEN!!! voor huwelijk, com-
munie doop, uitvaart, jubileum e.a.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147  
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
CARNAVAL: laat uw kleding be-
drukken, vanaf € 7,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147   
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
FILM!!! VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 

hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden, en Rots en Water-
training. “weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Aangeboden

Gegarandeerd leuke vakantie! 
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Pasen en 1e week meivakantie nog 
vrij voor EUR 625,00 per week.
Andere periode’s op aanvraag. 
Info@robbescheuten.nl
--------------------------------------
Percussie-Mozaïek- Glaskralen-
Schilderen-Masker. Anjo Brohm 
0413-473588
www.atelierdemuze.nl
--------------------------------------
Goede voornemens? Meer tijd 
voor jezelf? Meer tijd voor ont-
spanning? Kies voor ontspan-
ningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Houtversnipperen en hout kloven 
met tractor en chauffeur. Ook voor 
het zagen en opruimen van uw 
hout. Tel: 06-23687499
--------------------------------------

Cursussen/workshops

Percussie-Mozaïek- Glaskralen-
Schilderen-Masker. Anjo Brohm 
0413-473588
www.atelierdemuze.nl

dieren

WWW.HONDENSCHOOL
HETROOIKE.NL 
Het adres voor PUPPY- & gehoor-
zaamheidscursussen.
Maak kans op een V.I.P. arrange-
ment voor de DOG-WHISPERER !
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 of zie site.
--------------------------------------

diversen

Nieuw in Nijnsel!
Gediplomeerd Provoet Pedicure
Lupinestraat 13
Miryam van Aalst
StudioSilkSkin
0413-475419/06-40506167
--------------------------------------
Uw kind in een gezellig gastouder-
gezin? Er is nog plaats op maan-
dag en woensdag.
Ervaren gastouder Antoinette van 
der Burgt. Tel: 0413-477481
--------------------------------------
Op 10 & 11 februari organiseren 
de Heikneuters de Bonte Avonden 
in zalencentrum de Beckart. 
Kaarten a € 10,- zijn verkrijgbaar 
bij Bakker van den Eertwegh, of te-
lefonisch Piet van Erp 0413472654 
of mail naar bonteavond@chello.nl
--------------------------------------

RONdJe ROOI OP TV-MeIeRIJ
Vanaf donderdag 26 januari is er 
weer een nieuw Rondje Rooi. In dit 
Rondje Rooi wordt teruggekeken 
op de verschillende gebeurtenis-
sen die de afgelopen twee weken 
in Sint-Oedenrode plaats vonden. 

In het komende Rondje Rooi is er 
onder andere aandacht voor de 
volgende onderwerpen*:
Prinselijk vermaak bereidt zich voor 
op de prinsenzittingen, Opening 
lunchcafé Brownies en downies, 
Jeugdnatuurwacht maakt vlinder-
kastjes, Voorleesontbijt voor kleu-
ters in de bibliotheek, Hoe ziet de 
Gouden Leeuw er van binnen uit?, 

Jan Ebbenn exposeert in Oden-
dael, Ledenavond BtB bij Hellings 
Machinebouw in Nijnsel, Presen-
tatie plan Parkzicht Kienehoef, Het 
Roois Theater speelt: 'Is dit Oda', 
Jeugdprinsenzitting, Voortgang 
bouw sporthal 'De Streepen'

*Items onder voorbehoud. U kunt 
het nieuwe Rondje Rooi vanaf 
donderdag 26 januari dagelijks op 
de volgende tijden zien: 00.00u, 
03.00u, 06.00u, 09.00u, 12.00u, 
15.00u, 18.00u, 21.00u.

Rondje Rooi wordt herhaald tot en 
met 8 februari 2012.

Giften aan culturele instellingen: 
overheid betaalt 65% mee
Om de culturele instellingen 
enigszins te compenseren voor 
de verhoging van de btw op toe-
gangskaartjes, is een nieuwe fa-
ciliteit in de inkomstenbelasting 
geïntroduceerd. Een gift aan een 
culturele instelling, mits de drem-
pel wordt overschreden, mag na-
melijk voor 125% in aftrek wor-
den genomen.

Indien u 52% belasting betaalt 
over uw inkomsten (inkomens 
vanaf € 56.491) betekent dat 

een gift aan een culturele instel-
ling zorgt voor een aftrekpost van 
65%. Maar ook lagere inkomens-
groepen kunnen profiteren van 
deze faciliteit. U kunt namelijk uw 
inkomen eenvoudig verlagen en 
daardoor in aanmerking komen 
voor inkomensafhankelijke rege-
lingen zoals toeslagen, (aanvullen-
de) studiefinanciering voor de kin-
deren en kindgebonden budget. 
Tegelijkertijd levert u een bijdrage 
aan het goede doel.

Maar hoe weet u nu of de begiftig-
de is aan te merken als een culture-
le instelling? Dit kan via de website 
van de Belastingdienst (zoekterm: 
anbi opzoeken) die voortaan aan-
geeft welke instellingen cultureel 
zijn. In Sint-Oedenrode hebben de 
volgende instellingen het predicaat 
‘cultuur’ meegekregen: de Heem-
kundige kring, Stichting behoud 
Martinuskerk, de Boelaars-Hoeve, 
Kinderboerderij de Kienehoeve en 
Stichting Roois Cultureel Erfgoed.

advertorial

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

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Mevrouw Mia van der Kaaij heeft enige tijd geleden aan iemand twee 
fotoalbums van haar broer Jo uitgeleend, met grote emotionele waarde. 
Maar zij weet niet meer aan wie. Zij verzoekt u vriendelijk de albums op 
korte termijn bij haar terug te brengen. U kunt vooraf het beste even 
contact opnemen met Joop, om hiervoor een afspraak te maken. 
(06-31776286) Bij voorbaat vriendelijk bedankt, Mia van der Kaaij. Reünie/doe 

avond ejos
A.s zaterdag is de reünie/doe 
avond van Ejos i.v.m. het 45 jarig 
bestaan. Het beloofd een zeer ge-
zellige avond te worden. Bent U lid 
of oud lid en hebt U nog getwij-
feld om te komen, schroom dan 
niet en kom om 20.00 uur naar de 
locatie van Handboogvereniging 
Ontspanning, Bremhorst 8 te Sint 
Oedenrode. U bent van harte wel-
kom! 

Wij als organisatie zijn zeer ver-
heugd dat al zoveel leden en oud 
leden zich hebben opgegeven 
voor deze avond en zullen er alles 
aan doen om deze avond zo gezel-
lig mogelijk te maken. Dus kom!

Fotoalbums Wilt u hierover meer weten? Neem 
contact op met Van de Ven Ac-
countants | Adviseurs, te bereiken 
via 0413 – 49 11 11 of via e-mail: 
info@vdven.nl.
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BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48

INFO@WOONWINKELSCHIJNDEL.NL
WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

Pullman All Inclusive Box
Tijdelijk comforttopper t.w.v. €500,00 gratis.
Nu al een Pullman boxspring voor:

Ben je nieuw op de woonmarkt en 

op zoek naar de nieuwste trends 

op woongebied. Weet je precies wat 

je wilt of wil je liever geadviseerd 

worden? Woonwinkel voor starters

is de expert die jou kan helpen.

Kom langs of kijk vast op onze website:

www.woonwinkelvoorstarters.nl

€2350,00

Politiek dichterbij
De redactie wil het plaatselijke en re-
gionale nieuws op een open, uitnodi-
gende en vriendelijke wijze onder uw 
aandacht brengen. De plaatselijke 
politici mogen daarbij niet ontbreken. 
Ons valt op dat de Rooise burger 
weinig of niets van het Rooise raads- 
of commissielid weet. 
DeMooiRooiKrant geeft in de 
maandelijkse rubriek “De politiek 
dichterbij” het woord aan de per-
soon achter het raads- en commis-
sielid. De interviews worden afge-
nomen op het voor hem of haar 
mooiste plekje in Sint-Oedenrode. 
Wij streven naar een open en aan-
genaam gesprek waarbij op de 
persoon wordt ingezoomd en niet 
op politieke standpunten. 

Deze keer in De Politiek Dichterbij: 
Jan Verhagen (CDA)

Zeg Jan, je bent de derde persoon 
die we interviewen met als favo-
riete plek de Knoptoren. Waarom 
is dit jouw favoriete plek in Rooi?
“Vroeger liepen we vanuit ons ou-
derlijk huis vier keer per dag langs 
de Knoptoren van en naar de ba-
sisschool in Eerschot. Ik bewaar 
daar zulke goede herinneringen 
aan. We speelden verstoppertje 
en mochten van de koster op de 
uitkijk bovenop de toren. Als ik nu 
rijdend uit Veghel of Eindhoven de 
Knoptoren weer zie, ben ik trots 
dat deze markante toren in mijn 
dorp staat.”

Mijn dorp, je bent hier geboren en 
getogen?
“Klopt,  mijn ouderlijk huis staat 
op de Kerkdijk. We hadden een 
boerenbedrijf. Mijn moeder van 
96 woont daar nog steeds, samen 
met mijn broer. Mijn andere broer 
heeft het boerenbedrijf overgeno-
men en heeft dat op een andere 

plaats in Rooi voortgezet. Ik heb 
ook nog drie zussen maar die heb-
ben het dorp allemaal verlaten.”

Je woont zelf ook op een prachtige 
plek in Rooi.
“Ja,…dit zou eigenlijk ook wel een 
favoriete plek kunnen zijn…we 
kunnen hier ook een foto maken! 
Ik woon inmiddels 25 jaar op de 
Nijnselseweg. Vanuit de achtertuin 
hebben we een prachtig uitzicht 
over de Dommel en de weilanden. 
Vroeger, voor plan Dotterbloem, 
was dit een dode arm van de 
Dommel. Tijdens strenge winters 
konden we vanuit de tuin schaat-
send naar de Knoptoren.”

Vertel eens wat over je gezin.
“Ik ben 34 jaar getrouwd met 
Maria. Die heb ik tijdens het uitgaan 
in 1976 leren kennen in Vught. Ze 
vertelde dat ze in Venlo woonde en 

werkte…dat vond ik eigenlijk te ver 
weg. Maar gelukkig lagen haar wor-
tels in Erp. In 1978 zijn we getrouwd 
en we hebben drie dochters. Vier 
maanden geleden voor het eerst 
opa geworden, dat is geweldig!”

Hoe ben je in de politiek terecht 
gekomen?
“Begin jaren 70 werd ik gevraagd 
door een neef van mijn vader: wijlen 
raadslid Harrie van Engeland. Des-
tijds speelde hetzelfde probleem als 
vandaag de dag: er waren weinig 
jongeren die geïnteresseerd waren 
in de politiek. Als 22-jarige kwam 
ik bij de KVP, de voorloper van het 
CDA. Ik stond op een laatste plek 

maar kreeg onverwacht veel stem-
men. Tot 1982 ben ik bij het CDA 
gebleven. Toen ik na 2 verkiezings-
perioden nog niet hoog genoeg op 
de kandidatenlijst kwam, heb ik een 
eigen partij opgericht: de Rooise 
Partij. Ik wilde wel eens 4 jaar in de 
gemeenteraad. Als je de kans niet 
elders krijgt moet je het zelf maar 
eens proberen.” 

Toch ben je op een gegeven mo-
ment acuut gestopt.
“Inderdaad.  In 1994 had ik er op-
eens even genoeg van. Ik ben toen 
gestopt en heb me acht jaar niet 
met de lokale politiek bemoeid. 
Tot in 2002 een raadslid aan mij 
vroeg of ik weer interesse had 
om het CDA te versterken. Dat 
wilde ik wel weer mits ik op een 
verkiesbare plaats zou komen. Zo 
geschiedde… “
Je bent nu 62 en in 2009 gestart 

met solexverhuur. Wat deed je 
voordat je ondernemer werd?
”Ik ben 38 jaar leraar geweest op 
2 basisscholen  in Schijndel waar ik 
ongeveer 1000 kinderen heb lesge-
geven, schat ik zo. Hele generaties 
heb ik in de klas gehad. Lopende 
door Schijndel word ik vaak her-
kend. “Ha meneer Jan” hoor ik dan. 
Of “Da’s meneer Jan van de 11”. 
Dat wil ik nog even uitleggen: ik heb 
ooit een jochie met een zwak rap-
port een 11 gegeven  voor gymles. 
Kreeg ik op mijn kop van de direc-
teur want ik mocht geen 11 geven. 
Toen zei ik tegen hem: “We mogen 
geen negens en tienen geven, over 
een 11 hebben we nooit gepraat! En 

die jongen glundert. Wat wil je nog 
meer?” De directeur toonde begrip. 
Zo’n soort leraar was ik.”

Heb je nog tijd voor andere hobby’s?
“Ja hoor, daar maak ik tijd voor. Ik 
sleutel graag aan oude Volkswa-
gen Kevers. Sinds een jaar volg ik 

gitaarles bij Nico van de Wetering; 
ik heb net mijn eerste optreden 
achter de rug! En ik ga twee keer 
in de week zwemmen, niet alleen 
voor de conditie maar ook voor de 
sociale contacten. Voeding voor de 
raad, noem ik dat ook wel eens!”

“iK hEb ooit EEN JochiE MEt EEN zwAK RAppoRt EEN 11 
gEgEvEN  vooR gyMLES. KREEg iK op MiJN Kop vAN DE 
DiREctEuR wANt iK Mocht gEEN 11 gEvEN.”
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Ondernemers in beeld

KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING

RTIN

ORTIN
G

RTIN
KO
K RTIN

RTIN

10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
Kofferen 21a 

5492 BL Sint-Odenrode
0413-470561

www.switchfashion.nl

Hertog Hendrikstraat 23     5492 BA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 474160    

BRING-A-FRIEND
Neem een vriend(in) mee 

als nieuwe klant naar onze kapsalon 

en betaal beide maar 75% 
van de behandeling.

Jullie krijgen dus allebei 25% korting 
op een behandeling naar keuze*.

Deze actie is alleen geldig wanneer jullie 
gezamenlijk naar de salon komen 

en deze flyer inleveren. 

Deze actie is geldig in de gehele maand februari.

*m.u.v. extensions                    

1e paar de helft
2e paar 

de helft vd helft!!
*Deze actie geldt enkel op sale artikelen herkenbaar aan een 50% sticker.

Het 2e paar is het goedkoopste paar.

www.pourvousschoenmode.nl
Kerkplein 2 Sint-Oedenrode l Kromstraat 4 Veldhoven l Rijkesluisstraat 9b Oirschot
Rechterstraat 24 Boxtel l Hoofdstraat 162 Schijndel l Raadhuisstraat 15 Roosendaal

Bij

SUPER SALE

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

vrijdag en zaterdag

met diverse soorten 
tulpen voor boeketten 

en decoratie

TULPEN
         WEEKEND!!!!!

Terpentijnwas
Ook voor 

onderhoud  van 

uw meubels
Borchmolendijk 15

Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur
vr 9.00-20.00 uur za 9.00-17.00 uur

verf behang
& woondecoratie
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Willem de Zwijgerweg 150, 5684 SL Best, Tel. 0499-336233

Je eigen plek, je eigen talent

Zondag 5 februari 2012, van 11.00 tot 15.00 uur
Zondag 5 februari 2012, van 11.00 tot 15.00 uur
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Heerbeeck College: dichterbij dan je denkt!

Oirschot - Heerbeeck: 7 km (25 minuten fi etsen, buslijn 144)
Liempde - Heerbeeck: 9 km (35 minuten fi etsen, buslijn 204)
St.Oedenrode - Heerbeeck: 10 km (40 minuten fi etsen, buslijn 204)Son - Heerbeeck: 9 km (35 min. fi etsen, buslijn 460)
Acht - Heerbeeck: 5 km (20 minuten fi etsen, buslijn 145)
Meerhoven - Heerbeeck: 8 km (30 minuten fi etsen, buslijn 145)

BestOirschot

St. Oedenrode

Meerhoven

Acht

Son
7 km

10 km

9 km

8 km

5 km

Heerbeeck College: dichterbij dan je denkt!

Wat heeft het 
Heerbeeck College jou te bieden?
•  Modern en nieuw gebouw

•  Goede, persoonlijke begeleiding

•  Deskundige en betrokken docenten

•  Eigen, herkenbare plek voor de verschillende afdelingen: vmbo-t, havo, 

vwo (atheneum en gymnasium)

•  Afzonderlijk gebouw voor de brugklassers: het Heerbeeck Junior College

•  Moderne leermiddelen: interactieve smartboards, leerpleinen met veel 

computers

•  Speciale afdeling met praktijklokalen voor natuurkunde, scheikunde, 

biologie, techniek en beeldende vakken

•  Klasgenoten uit Best, Oirschot, de Beerzen, Boskant/Sint-Oedenrode, 

Meerhoven en Son en Breugel

•  Goede voorbereiding op internationale studie en werkkring, o.a. door 

extra programma’s Engels, Spaans, Duits en Frans

•  Veel mogelijkheden voor stages in bedrijven en excursies naar het 

buitenland

•  Universum school, Cultuurprofi elschool en Internationalisering

Meerhoven - Heerbeeck: 8 km (30 minuten fi etsen, buslijn 145)
Meerhoven - Heerbeeck: 8 km (30 minuten fi etsen, buslijn 145)
Meerhoven - Heerbeeck: 8 km (30 minuten fi etsen, buslijn 145)

Heerbeeck College: dichterbij dan je denkt!

Een paar weetjes
•  de lessen duren 50 minuten
•  je krijgt een eigen kluisje en 
een Heerbeeckpas

•  je mag aangeven bij wie je in 
de klas wil komen

•  je krijgt een eigen inlogcode 
voor de Heerbeecksite

•  je kunt je cijfers ook thuis 
bekijken op de computer

Elien en Femke, 12 jaar
"We vonden het heel spannend toen we naar de brug-

klas gingen. Een nieuwe klas en we kenden bijna niemand. 

De eerste paar weken waren wennen, zware boeken-

tas, steeds andere leraren voor stee
ds een ander vak. 

Nieuwe vakken, kluisje, veel huiswerk en veel leren. 

Ondanks al het huiswerk en leren is het toch kei-

gezellig op school!" 

Elien Femke

Meerhoven - Heerbeeck: 8 km (30 minuten fi etsen, buslijn 145)

Kijk voor meer inf
ormatie op 

www.heerbeeck.nl of
 mail 

naar k.smits@heerbeeck.nl

bron: www.openstreetmap.org

Pluspunten van de 
middelbare school

• je krijgt nieuwe vrienden/vriendinnen
• je hebt verschillende docenten
• je kunt je talenten ontwikkelen in 
 allerlei vakken
• je werkt aan interessante projecten
• je mag mee op het brugklaskamp

Open Dag 
Heerbeeck:

zondag 
5 februari 2012 
van 11.00 tot 
15.00 uur

Aanmelden
Heerbeeck:

12, 13 en 14 maart

Liempde

9 km
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btb bezoekt hellings Machinebouw & Engineering

“Je bent toch trots op wat je doet”
“We zijn niet de enige, maar we 
zijn wel uniek”, aldus Paul Hellings 
tijdens het eerste bedrijfsbezoek 
van de BtB van dit jaar. Vol trots 
toonde hij zijn bedrijf aan diverse 
mede-ondernemers. Al meer dan 
20 jaar biedt Hellings Machine-
bouw & Engineering op internatio-
nale schaal, totaaloplossingen voor 
de voedingsmiddelen industrie. 

“We hebben weinig last van de 
crisis. Mensen blijven eten en 
daarvoor blijven ook vernieuwin-
gen nodig”, vervolgde Paul.” We 
zitten nu zes jaar in Nijnsel en we 

groeien nog steeds flink. Dat komt 
ook door onze no-nonsense men-
taliteit. We zeggen wat we kun-
nen, en we doen wat we zeggen.” 
Door middel van een korte be-
drijfsfilm kregen de ondernemers 
een indruk van een aantal eindpro-
ducten in werking. Daarna volgde 
een rondleiding door het bedrijf 
zelf. De werknemers stonden klaar 
voor ieder die vragen had. “Als 
het goed is geven ze antwoord. Zo 
niet, dan wil ik het weten”, grapte 
Paul. Hij hoeft zich geen zorgen te 
maken. De werknemers zijn erg 
trots op wat ze uitdenken en neer-

zetten. Het vergt heel 
wat precisie en werk om 
de machines zodanig in 
elkaar te zetten dat de 
lolly’s, koffiepads, kippenbouten 
enzovoorts op de juiste manier 
kunnen worden verpakt. Daar 
werd graag uitleg over gegeven. 

Zoals de bedoeling is van de BtB, 
volgde na de rondleiding weer de 
mogelijkheid om te netwerken. 
Waarom Hellings zijn bedrijf open-
stelde voor de BtB? Paul: “Je bent 
toch trots op wat je doet en ik ga 
ook altijd overal kijken.” 

Open huis elde College Schijndel op 
zondag 29 januari
Op zondag 29 januari vindt op het Elde Col-
lege in Schijndel het jaarlijkse open huis 
plaats. De school is opengesteld voor pu-
bliek van 12.30 uur tot 16.30 uur. 

Net als vorig jaar, is het open huis opgesplitst. 
Bezoekers die interesse hebben in vmbo of 
praktijkonderwijs, gaan de school in via de 
leerlingeningang. Bezoekers die komen voor 
tweetalig vwo, atheneum of havo kunnen 
naar binnen via de Putsteeg 4. Het is ook mo-
gelijk om beide routes te volgen. 

Wij adviseren iedereen die in de buurt woont, 
zo veel mogelijk op de fiets te komen. Onze 
fietsenstalling tegenover de leerlingeningang 
is geopend. Wie per auto komt, kan deze 
parkeren op het parkeerterrein bij de Steeg, 
tegenover het Spectrum. Van daaruit rijden 
constant taxibusjes van Dortmans van en 
naar het Elde College. Bezoekers kunnen hier 
gratis gebruik van maken.

De open dag richt zich met name op leerlin-
gen uit groep 8 van de basisschool en hun 
ouders. Ook andere belangstellenden zijn 
uiteraard van harte uitgenodigd om de sfeer 
van de school te komen proeven. Er is kinder-

opvang aanwezig, dus niemand hoeft thuis te 
blijven.
 
Tijdens de open dag vinden afzonderlijke 
voorlichtingsrondes plaats voor ouders en 
nieuwe leerlingen. Voorlichtingen voor havo 
en (tweetalig) vwo starten om 13.00 uur, 
14.00 uur en 15.00 uur. De voorlichtingsron-
den vmbo theoretische leerweg/ kaderbe-
roepsgerichte leerweg en leerwegondersteu-
nend onderwijs(lwoo) starten om 13.00 uur 
en 14.00 uur. De voorlichtingsronden vmbo 
kader- en basisberoepsgerichte leerweg star-
ten om 13.30 uur en 14.30 uur.

In de school ontvangen bezoekers een plat-
tegrond met een routebeschrijving. Er is een 
prijsvraag voor leerlingen uit groep 8, zij kun-
nen vier kaarten voor een pretpark winnen. 

Leerlingen die interesse hebben in het twee-
talig vwo, kunnen zich opgeven om een 
middag mee te lopen op het Elde College in 
Schijndel. Stuur een e-mail met je gegevens 
naar info@eldecollege.nl. De meeloopdagen 
zijn dit jaar op woensdagmiddag 25 januari 
en op woensdag 8 en15 februari.

Aanmelden voor het 
Elde College kan op 13, 
14 en 15 maart 2012. 
Leerlingen die in de ge-
meente Schijndel, Sint-
Michielsgestel of Sint-
Oedenrode wonen, 
hoeven geen uittrek-
sel uit de gemeente-
lijke basisadministratie 
mee te brengen. Deze 
werkwijze geldt (nog) 
niet voor inwoners van 
andere gemeenten.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

het Kapittelpad

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

op fulltime basis
man tussen 
20 en 30 jaar

voor info tel. 06 - 50936121

PERSONEEL 

GEZOCHT!

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Sultan Bernie en Sultana Marion op 
weg naar Oosters huwelijk..!

Het eerste weekend van de Prin-
senzittingen is het weekend van 
de onthullingen. Zo werd op vrij-
dag het nieuwe “Boerenbruids-
paar” onthuld. 

Hoewel.. boerenbruidspaar.. 
Dankzij het grote succes van vo-
rig jaar is er dit jaar weer gekozen 
voor een ander, kleurrijk thema. 
Dit jaar wordt Boskant het toneel 
van een Oosterse bruiloft. Het Ri-
taplein wordt het “Al Tahritaplein” 
en er kan na het huwelijk uitge-
breid genoten worden van een 
“1001 nacht maal” in plaats van 
een “boerenkoffietafel”. 

Sultan Ali’Bernie’Baba en Sultana 
Fati’Mari’Gana hebben elkaar in de 
idyllische omgeving van een oase 
leren kennen en zijn smoorverliefd 
op elkaar geworden. Ze hebben 
alleen maar oog voor elkaar. Sul-

tana Fati’Mari’Gana zal natuurlijk 
trachten dit zo lang mogelijk zo te 
houden om te voorkomen dat Sul-
tan Ali’Bernie’Baba een harem wil 
gaan opbouwen.
De oplettende lezer heeft na-
tuurlijk allang in de gaten dat de 
hoofdrolspelers van dit jaar Bernie 
de Brouwer en Marjon Schepens 
zijn. Bernie: spontane uitbater 
van “Van Ouds” altijd in voor een 
geintje en Marion: lachebekje, fer-
vent carnavalsvierder, danseres bij 
de “Bobliners” en werkzaam in 
Veghel als begeleidster van men-
sen met een verstandelijke beper-
king bij “Dichterbij”. 
Met het thema “1001 nacht” in 
het achterhoofd snapt nu iedereen 
waarom Bernie in een Arabische 
outfit zijn nieuwjaarsduik maakte 
en waarom Marion de laatste tijd 
kamelenhaar op haar kleding had 
zitten. Over kamelen gesproken.. 

u i t e r a a r d 
zullen deze 
en andere 
exo t i s che 
dieren op 
de trouw-
dag niet 
ontbreken. Reden genoeg om op 
21 februari een bezoekje aan dit 
zeer bijzondere bruidspaar te bren-
gen en zelf de Oosterse sferen te 
ondervinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan het “1001 
nacht maal”. Kaarten hiervoor 
kunt u bestellen bij partycentrum 
“De Vriendschap”, maar natuur-
lijk ook bij de boerenbruiloftcom-
missie van c.c. De Lèpkes. In een 
volgende editie van deze krant 
onthullen we meer details over het 
bruidspaar en het programma van 
deze dag. 

Vlaggen sieren Papgat

het aftellen naar carnaval begint nu echt! Na de eerste zittingsavond van 
vrijdag, werden op zaterdag door heel het dorp papgatvlaggen opgehangen. 
Dat duurde de hele dag en het was nogal een flinke klus. het waaide hard 
en het regende behoorlijk. petje af voor de mannen die de klus klaarden. 
papgat is weer versierd en ziet er tiptop uit! op naar carnaval 2012!

nog 24 dagen
tot carnaval 

nog 24 dagen
tot carnaval 
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Ollandse bonte avonden
Het is weer bijna zover. Op vrijdag 
10 februari en zaterdag 11 febru-
ari, worden onze jaarlijkse Bonte 
Avonden gehouden. Deze avon-
den beginnen om 20.00 uur in 
Gemeenschapshuis “De Holm”.

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

Zondagmiddag 12 februari komt 
de jeugd aan de beurt. Zij zullen er 
een dolle boel van maken met hun 
dans, zang, tonproat en playback. 

De Ollandse Dorpskapel zal ook 
op deze middag zorgen voor de 
vrolijke noot. Deze middag begint 
om 14.00 uur in Gemeenschaps-
huis “De Holm”. 

Voorverkoop kaarten:
Zaterdag 28 januari van 18.00 uur 
tot 19.00 uur in Gemeenschaps-
huis “De Holm”.
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.

JeuGdPRINSeNZITTINGeN 2012
(vervolg voorpagina)
Het bestuur installeerde Jeugdprins Kevin. Vervolgens werden Ad-
judant Lars, Nar Mark en de Jeugdraad (Stan, Bart, Rens, Stefan, 
Niels, Björn, Jeroen, Steven, Thomas, Rick, Sjaak) geïnstalleerd 
door de Jeugdprins.
Zowel de prins als de adjudant zitten op de Dommelrodeschool Prins 
Kevin in groep 8a en zijn adjudant in groep 8. Nar Mark zit in groep 
4 van Sint Antonius van Padua. Prins Kevin: ”Het was wel spannend 
in de kist. Ik wist dat er veel kids van school zouden zijn. Die zullen 
maandag wel zeggen ‘grappig die kist’. Adjudant Lars vond het eerst 
wel kinderachtig, maar uiteindelijk toch leuk. “Het was vooral be-
schamend dat papa en mama als piraat op het podium stonden”, zei 
de stoere jongen. En dat mochten zijn ouders best in de krant lezen. 
Beide jongens verwachten heel wat van de carnaval. Alleen Nar Mark 
blijft er heel cool onder. “Het komt wel goed”, zei hij.

De rest van de middag stond in het teken van ‘De alles kan show’. 
Jeugdprins Vincent en Adjudant Joep (2011) gaven ‘de macht’ 
over aan Jeugdprins Kevin. De kinderen van Sunrise dansten in 
prachtig verzorgde kleding. Er waren verschillende playback-
nummers en een heuse buut van twee vissers in hun roeibootje. 
Eén van hen had zelfs beet, maar: “zo’n koaje karper…daar heb 
je toch niks aon”, dus werd de vis weer teruggegooid. De jury 
had het er maar moeilijk mee. Uit al die sterren van divers allooi 
kozen zij de winnaars. D1 van V.V. Nijnsel eindigde als derde 
met: Schijn een lichtje op mij. Daan Voets en Stefan van Acht 
werden tweede met hun vissersbuut en de wisseltrofee ging 
uiteindelijk naar D1 van V.V. Boskant de wisseltrofee. Zij stalen 
de show met hun medley van ‘Grease’. John Travolta en Olivia 
Newton John kunnen misschien wel bij hun in de leer... 
Kijk voor alle foto’s op www.mooirooi.nl

nog 24 dagen
tot carnaval 

nog 24 dagen
tot carnaval 
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PRINSeNZITTINGeN 2012
Tilly van den Tillaar en Gerrit Ketelaars werden 
respectievelijk benoemd tot erelid van bestuur 
Stichting Papgat en lid van verdienste. De Van 
Rossum Papgatprijs – voor iemand die enorm 
veel werk verzet achter de schermen – ging 
naar Dora van Hastenberg. Cees van Rossum 
zelf werd gehuldigd voor zijn inzet als veiling-
meester tijdens de jaarlijkse titelveiling. Na de 
complete avond bleek voor hen en alle arties-
ten één woord erg treffend: hulde!

Sunrise A:
De jonge danseressen van Sunrise openden 
het bal officieel. Iedere keer weer laten ze 
aan het publiek zien wat ze allemaal kunnen. 
Mede door hun lenigheid toverden ze een 
aantal prachtige danspasjes uit de hoed, ge-
leerd van Whitley Vogels. Dat beloofde veel 
goeds voor de rest van het programma.

Samba Rooi en Sambagirls:
Sunrise A kreeg een prachtig swingend ver-
volg. Samba Rooi betrad de bühne met hun 
exotische en ritmische geluiden. Ze bestaan 
alweer meer dan vijf jaar en dat is aan de 
kwaliteit te merken. Het wordt steeds beter. 
Toen ook nog eens de charmante Sambagirls 
de zaal in kwamen geschud, was het feest 
compleet.

Tinuske de Klusser:
Ga er maar eens aanstaan. Als eerste kletser de 
zaal te woord staan. Het overkwam de jonge 
Ollander Teun Leenderts. Hij kroop in de huid 
van Tinuske de Klusser. Wat een talent. De zaal 
moest nog wat warm worden, maar het lukte 
de tiener om het publiek te ontdooien met zijn 
vlijmscherpe woordgrappen. Gelukkig staat hij 
nog maar aan het begin van zijn carrière.   

Hèdde Efkes:
Het cabaretgezelschap Hèdde Efkes heeft 
door de jaren heen een vaste schare fans om 
zich heen verzameld en na het eerste week-
end van de Prinsenzittingen zijn er zeker weer 
een paar bij gekomen. Toos Saris, Elle v/d 
Berk, Connie de Bever, Corrie Bouwens en 
Ad v/d Biggelaar waren wederom erg sterk. 
Op Hoeve ‘de vier Vaarsjes’ vertoefden vier 
dames, verstoken van enig mannelijk gezel-
schap. Laat er nu net een mannelijke ambte-
naar op bezoek komen…

Showgroep Infinity:
De vriendinnengroep van dansgroep Infinity 
gaf een geweldige show weg. Op het num-
mer ‘I need a hero’ lieten ze zien dat ze per-
fect op elkaar ingespeeld zijn. Van oefenen in 
een kleine schuur, tot optreden op een groot 
podium: Infinity weet er wel raad mee.

Rooie Frits, de dorpsgids:
Ad van Acht debuteerde als kletser op de Prin-
senzittingen als Rooie Frits, de dorpsgids. Het 
werd een debuut om de vingers bij af te likken. 
Als gids loodste hij het publiek door Rooi. Hij 
was grappig, scherp, pakte zo nu en dan eens 
wat bij de horens en sloot af met een prachtig 
lied over Rooi op de melodie van Alicia Keys’ 
New York. Een buut van zeer hoog niveau. 

Hupke Skrot:
Eerder dit jaar gaf één van de leden van Hup-
ke Skrot toe dat het lastig is om ieder jaar 
weer iets te verzinnen. Toch krijgen ze het al-
tijd weer voor elkaar. Teksten met een bood-
schap voor de gemeente en lekkere meezin-
gers wisselden elkaar af. De voetjes gingen 
van de vloer en de handjes in de lucht. 

’n Bietje ’n Pietje (workshop Twitteren):
Piet Klaassen is een oude rot in het vak, maar 
wel eentje die bij de tijd is. Constant werd hij 
gestoord op zijn telefoontje. Hij gaf tekst en 
uitleg over Social Me-dia. Zoals ieder jaar leg-
de hij de zaal plat met zijn Helmondse accent 
en loslippigheid over de gemeente. Heerlijk 
rauwe humor die het publiek zeker weer kon 
waarderen.

De Narrekap:
Na de pauze kwam misschien wel het mooiste en 
meest indrukwekkende optreden van de avond. 
De Narrekap bracht PingPong Matrix. De lam-

pen gingen uit en een prachtig schouwspel met 
neon lichten speelde zich af op het podium. 
Het is lastig te omschrijven wat er gebeurde, 
maar voor wie de film ‘the Matrix’ heeft ge-
zien, gaat er vast een belletje rinkelen. Het 
was een tafeltennismatch met buitenaardse 
krachten van de bovenste plank. Op zater-
dag brak één van de deelnemers, Piet van 
der Heijden, zijn voet toen hij van een trap 
af wilde en een treetje oversloeg. Hij pro-
beert vrijdag mee te doen, maar als het 
niet lukt, neemt regisseur Janneke van der 
Steen het over.

Bertus Bukkum:
Dennis van der Steen heeft vaak niet 
meer dan een paar weken nodig om 
een buut in elkaar te draaien. Daar 
geloof je niets van als je hem bezig 
ziet en hoort. De geboren tonpra-
ter wisselt droge humor af met las-
tige doordenkers. Een 
normaal mens doet 
er veel langer over 
om zoiets te beden-
ken.  Als visser Bertus 
Bukkum, maakte hij 
er weer een knallende 
lachshow van. Hoe 
langer zijn buut duur-
de, hoe beter hij werd. 
Hij gooide een lijntje 
uit en het publiek hapte 
hongerig toe.

Het Prinselijk Vermaak:
De ex-Prinsen gingen 
op vakantie! Met hun 
grote, uitschuifbare bus, 
trokken ze er afgelopen 
weekend op uit. De ene 
oud-Prins na de andere 
bestormde de catwalk om na een goede play-
back act in de bus te belanden. Toet Toet en 
gas geven!

Camping Papgat:
Marga van Acht en Nicole Voets waren vorig 
jaar de revelatie van de Prinsenzittingen. Ook 
deze keer was hun act van zeer hoog niveau. 
Het koppel bleek wederom perfect op elkaar 
ingespeeld te zijn. Na een kleine terugblik op 
vorig jaar togen ze naar de camping en wat 
ze daar meemaakten?!? Herkenbaarheid ten 
top. Er werden traantjes weggepinkt, van 
het lachen welteverstaan…

Burgemeester van Lager Wal:
Rien van Genugten doet al jaren mee aan 
de Prinsenzittingen. Nou ja, meedoen… 
Hij is aanwezig om een groot arsenaal aan 
grappen te vertellen. Nou ja, grappen… 
Het zijn lachwekkende en gortdroge 
woordgrappen op een manier gebracht 
zoals alleen Rien dat kan. Nou ja, alleen 
Rien… Ja alleen Rien. 

Dansgroep Sunrise Hoofdklasse:
Toen de groep dames van Sunrise het 
podium op danste kreeg ze direct de 
aandacht die het verdiende. Niet alleen van-
wege het prachtige uiterlijk en dito kostuums 
van de dames, maar ook vanwege de ver-
pletterende choreografie. 

Een prachtig breed programma met een 
slotakkoord voor zanger Erik Lathouwers 
en de voortreffelijke kapel Tiona. Degenen 
die een kaartje hebben voor komend week-
end hebben goud in handen. 
Kijk voor alle foto’s op www.mooirooi.nl

vervolg voorpagina
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unieke expositie Gert van der Kaay in Mariendael  

Gert van der Kaay werd hier in 
Rooi geboren in 1983. Gedurende 
de jaren 1997-2004 studeerde hij 
aan het Grafisch Lyceum Eindho-
ven. Al voordat hij aan deze cre-
atieve opleiding begon, was hij al 
veel bezig met zijn artistieke kan-
ten, o.a. in de vorm van tekenen. 
Van 2005 tot 2009 volgde hij de 
opleiding “”Advertising” aan de 
Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam, die hij ook afronde. 
Nu is Gert ‘Art director’ (reclame-
wereld) in Amsterdam en hij won 
reeds diverse reclameprijzen o.a. 
in 2010 de “Dagbladgoud” prijs 
met de inhaker: “De koek is op”.

Iets meer dan zes jaar geleden, 
8 januari 2006, was de opening 
van de expositie  “Drie Genera-
ties van der Kaay”  in Mariendael. 
Gert, toen 21 jaar oud, exposeerde  
hier voor de eerste keer. Het crea-
tieve van hem zit in zijn bloed. Zijn 
overgrootvader Cornelis (1884 
-1968) was eind 19e eeuw van 
Zaltbommel naar Rooi getogen en 
hij hield zich toen bezig met pente-
keningen, decors, olieverfschilde-
rijen en aquarellen (o.a. 250 keer 
de Knoptoren). Zijn opa Gabriel 
(1913-2002) olieverf en aquarel-

len, heide landschappen, stillevens 
en oude boerderijen. Zijn oudoom 
Jo (1914-2001), tekeningen en 
kleine olieverfschilderijen, verhalen 
en kerstgroepen en het maken van 
poppen.

Zondagmiddag , 22 januari 2012, 
om 15.00 uur werd de tweede ten-
toonstelling van Gert in Mariendael 
geopend door zijn broer Sander. 
De werken van Gert van der Kaay 
zijn volwassener geworden. Het is 
een expressie van vele kleuren in 
combinatie met vele verschillende 
vormen en contrasten. Ze zijn een 
weerspiegeling van zijn gevoelens. 
De keuze van schilders doek en 

ook afvalhout en het intens ge-
bruik van acrylverf, soms in felle 
kleuren, geven zijn abstractie weer 
in deze moderne tijd. Tevens is het 
een eigentijdse ode aan de genera-
ties Van der Kaay

De muzikale omlijsting werd ge-
daan door Brechtje van de Brand 
(piano) en Jeroen van Riel (klari-
net). Zij speelden een suite gecom-
poneerd door Paul Reade (1943-
1997). Ook zagen we een mooi 
intro filmpje over de technieken 
van Gert.  De tentoonstelling is 
gratis te bezichtigen in CEC Ma-
riendael tot 2 maart 2012.

B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

Rocken voor een nieuw podium in 
OJC de Werf
Op zaterdag 28 januari organiseert 
Open Jongeren Centrum De Werf 
een benefietavond om geld in te 
zamelen voor een nieuw podium. 
Op deze avond zullen verschil-
lende soorten bands optreden om 
geld in te zamelen. Met de omzet 
van deze avond + de donatiepot 
hopen de medewerkers van De 
Werf een nieuw podium te bekos-
tigen, zodat er de komende jaren 
weer kei hard gerockt kan worden! 
De volgende drie bands zullen op 
deze avond het dak van de Werf 
gaan blazen:

Andere Koek
Andere Koek! is een achtkoppige 
ska/punkformatie uit Delft en tim-
mert al sinds eind 2007 aan de 
weg. De band beschikt over een 
volledig eigen repertoire en zingt 
over alledaagse zaken. Variërend 
van zinloos geweld tot een slecht 
gebit. Met energieke en opzwe-
pende shows wordt het publiek 
uitgedaagd de dansvloer te betre-
den om gezellig een potje mee te 
skanken. Andere Koek! is gewoon 
om op te vreten!

Gino’s Eyeball
Gino’s Eyeball staat voor poppy 
punkrock met invloeden van Blink 
182, Millencolin, MxPx en NOFX. 
Een leuke band uit de regio Ant-
werpen die al sinds 1999 aan de 
weg timmert. Ze zorgen voor veel 
ambiance en sfeer met veel grap-
pen en grollen tussendoor. Een 
grote naam in België met optre-
dens op o.a. Groezrock en Ros-
rock, die nu een keer OJC De Werf 
aan doet!

Skunk Milk
Deze van oorsprong Rooise band 
speelt keiharde zelfgemaakte 
hardrock-metal. Een band die 
erom bekend staat om er tijdens 

een optreden een feestje van te 
maken en het publiek op te zwe-
pen tot ongekende hoogte. Uiter-
aard doen zij dit geheel in stijl en 
wordt er voor ieder optreden een 
raar pakkie uit de kast getrokken. 
Kortom, het is een band waar het 
om LOL draait. Skunk Milk is een 
oude bekende van OJC De Werf 
en heeft al vaker een knallende 
show neergezet. Je kunt ervan 
uitgaan dat dit op 28 januari weer 
gaat gebeuren!

De entree van deze avond is gra-
tis zodat je meer geld over houdt 
voor de donatiepot en consump-
ties. De deuren zullen om 21.00u 
worden geopend.

Plekker van het jaar 2012 

Zondag 22 januari werd Harrie 
van Laarhoven door cv De Plek-
kers in het zonnetje gezet en be-
noemd tot Plekker van het jaar 
2012. Met deze titel wordt jaar-
lijks een lid van de “Plekkers” 
bedankt voor het vele werk dat 
hij of zij voor de club heeft ver-
zet.
Harrie is een echte clubman. Hij 
is zowat bij elke activiteit van de 

club present en zet zich ook in 
voor verschillende activiteiten. 
Harrie zorgt er ieder jaar voor dat 
er steigerplanken en schragen zijn 
voor de kramen van de vlooien-
markt. Hij regelt het springkussen 
bij de fietstocht. Hij brengt oud 
ijzer weg. Met halfvasten levert 
hij een bijdrage met een of andere 
act aan de bonte middag. Hij as-
sisteert bij de wagenbouw. Met 

de carnaval 
is Harrie 
al jaren de 
vaste ober 
van de Bla-
osplekkers 
en voorziet 
hij de muzi-
kanten van 
hun dranks-
ke. Sinds hij 
met de vut is heeft hij wat meer 
tijd en heeft hij zeer vele adver-
tenties opgehaald voor de car-
navalskrant. Dit vindt hij leuk om 
te doen en zo kan hij overal flink 
wat bijkletsen, want Harrie kent 
bijna heel Rooi en heel Rooi kent 
Harrie. Wij, van de plekkers, zijn 
hartstikke blij dat we geregeld een 
beroep kunnen doen op Harrie en 
willen hem met deze titel bedan-
ken voor zijn jarenlang inzet voor 
de club.Kortom, Harrie heeft deze 
titel door de loop van de jaren 
heen dubbel en dwars verdiend.

Vergezeld van een schitterende 
oorkonde, medaille en een sere-
nade van “zijn” eigen kapel de 
“Blaosplekkers” werd Harrie ge-
huldigd. Het werd een gezellige 
zondagmiddag tot in de late uur-
tjes, want we zijn en blijven na-
tuurlijk allemaal Plekkers.

nog 24 dagen
tot carnaval 

nog 24 dagen
tot carnaval 
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Namens C.C. “de Lèpkes” 
nodigen wij u uit voor de receptie 
van ons 44-jarig bestaan 
op zondag 29 januari 2012, 
vanaf 14.00 uur.      

Met jullie aanwezigheid hopen wij er een 
mooi feest van te maken! 

CC de Lèpkes wil 
Dora van Hastenberg 
graag feliciteren met 
het verkrijgen van 

de Van Rossum 
Papgatprijs!!

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE ST - OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamers a tot z
-dakgoten

-verwarming
-reparaties
-renovatie

-verbouwingen

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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Het isoleren
van uw woning

levert u nú
€ 150,-* op!

Spouwmuurisolatie   
Kruipruimte-isolatie  

Geluidsisolatie  
Dakisolatie  

Vloerisolatie  

p r o f e s s i o n a l s  i n  i s o l a t i e  o p l o s s i n g e n

* Deze actie is geldig tot het einde van het jaar en geldt uitsluitend voor woningen > 100m2

Bespaar in 

één dag 30 tot 

50% op uw 

energie rekening.

Maak nú een

afspraak! 

Isoprofs BV, Heitrak 24, NL-5758 PB Neerkant, T +31 (0)77 46 62 830, info@isoprofs.com, www.isoprofs.nl

www.isoprofs.nl

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

Gezond, genieten en geweten
Het is 
de eer-

ste zaterdag van het nieuwe jaar 
als ik mijn eerste voornemen van 
het jaar zie uitkomen: Trots zijn 
op de varkenssector en het uit-
stralen. In onze innovatieve stal 
is het een komen en gaan van 
mensen (circa 2.000) die willen 
zien hoe hun vlees op duurzame 
wijze geproduceerd wordt. Duur-
zaamheid, een begrip dat binnen 
de gehele landbouwproductie 
centraal zal komen te staan. Het 
is voor de agrofoodketen de enig 
overgebleven troef om internatio-
naal onderscheidend (en concur-
rerend) te zijn én maatschappelijk 
draagvlak te behouden.  De vele 
positieve reactie die we ontvan-
gen en de interesse van de bur-

gers doen ons dan ook zichtbaar 
goed.  De interesse is op zichzelf 
niet verbazingwekkend. Ons da-
gelijks voedsel is een onderwerp 
dat in hoge mate onze interesse 
zou moeten hebben. Het be-
paald namelijk voor een groot 
deel onze gezondheid en ons 
welbevinden. Varkensvlees is een 
belangrijke leverancier van eiwit-
ten, B-vitamines en mineralen. 
Toch is de productiewijze en de 
prijs van vlees gedurende lange 
tijd een onderwerp geweest dat 
op weinig maatschappelijke inte-
resse kon rekenen. Consumenten 
en burgers namen voor lief dat 
voedsel goedkoop tot hen kwam 
en de wijze waarop de productie 
gestalte kreeg. Aanbodsgerichte 
productie leidde naast goedkoop 

voedsel tot overproductie en mas-
saproducten met weinig kwaliteit.  
Door varkens met een verhaal te 
produceren willen we ons richten 
op gezond, genieten en geweten. 
De consument wil een betaalbaar, 
smakelijk en betrouwbaar lapje 
varkensvlees welke op diervrien-
delijke wijze is geproduceerd. Het 
vlees moet niet alleen smakelijk 
en sappig zijn, kwaliteitsborging 
en voedselveiligheid zijn vereis-
ten. Deze mix aan eisen vormt 
een constante uitdaging voor ons.  
Als consumenten weten waar hun 
vlees, zuivel of eieren vandaan 
komen, kunnen zij een afgewo-
gen keuze maken. Aan u nu de 
uitdaging om de juiste keuze te 
maken. 

bas verbakel

Burgemeester opent met Airborne-veteraan 
voormalig raadhuis 
Burgemeester Maas van Sint-Oe-
denrode is trots dat hij het voor-
malig raadhuis aan de Markt 2 
in Sint-Oedenrode officieel mag 
openen. Dat doet hij samen met 
de heer Jay Nichols, veteraan van 
de 101ste Airborne Divisie. Hij is 
nog de enige veteraan van deze 
divisie die nog in leven is. De heer 
Nichols, in de leeftijd van 92 jaar, 
komt hiervoor speciaal over uit 
Amerika.

De openingshandeling vindt plaats 
op vrijdag 27 januari aanstaande 
om 16.00u. De gemeente Sint-
Oedenrode is blij dat het pand in 
oude glorie is hersteld. Het ge-
bouw staat op een markante plek 

aan de Markt in Sint-Oedenrode 
en kent een rijke geschiedenis. De 
eerste vermelding van een huis op 
dit perceel dateert uit 1321. De 
naam van dit huis was ‘Ten Kelre’, 
wat verwijst naar de kelder onder 
dit huis, die tot op de dag van van-
daag bewaard is gebleven.

In 1880 kocht de gemeente het 
pand en gebruikte het 100 jaar 
lang als gemeentehuis. In de 
volksmond wordt het nog altijd 
het ‘oude raadhuis’ genoemd. Het 
pand heeft nu opnieuw deze naam 
gekregen, te lezen op het balkon. 
De geschiedenis is ook zichtbaar 
aan de zijkant van het pand, waar 
vier gedenkstenen het verleden 

markeren. De gedenkstenen me-
moreren achtereenvolgens aan de 
Eerste Wereldoorlog, de bevrijding 
op 17 september 1944, de viering 
van 40 jaar bevrijding in 1985 en 
de viering van 750 jaar stadsrech-
ten in 1982.

Het pand had verschillende func-
ties: in de tweede helft van de 17e 
eeuw stond het te boek als “her-
berg Sint Joris”, daarna aan het 
einde van de 17e eeuw als “her-
berg de Drie Swaentjes”. Voordat 
de gemeente het pand kocht was 
het jarenlang de dokterswoning. 
Op dit moment doet het pand 
dienst als makelaarskantoor “De 
Plaatselijke Makelaar”.

diëtistenpraktijk Mohr vindt 
onderdak in Rooistaete

Behalve logopediepraktijk Brewel, 
notaris Grimbel du Bois en Tand-
zorg De Rooij heeft ook diëtisten-
praktijk Mohr onderdak gevonden 
in Rooistaete aan de Laan ten Bo-
gaerde in Sint-Oedenrode. Voor-
heen had Mohr een praktijk aan 
de Ollandseweg, maar ze vond 
het tijd voor een verfrissende ver-
andering. Nu kan ze haar cliënten 
nog beter van dienst zijn.

Na 26 jaar gewerkt te hebben in 
het Maxima Medisch Centrum, 
startte Marijke Mohr in 2009 met 
een eigen diëtistenpraktijk. De 
nieuwe locatie biedt voor Mohr 
de gewenste flexibiliteit om haar 
cliënten te begeleiden. Behalve 
met de tandarts en de logopediste, 
werkt ze namelijk ook nauw samen 
met fysiotherapie Joost de Vaan, 
Cesartherapie Geertje Wouters en 
Sportcentrum van den Oever.  De 
praktijk is erg licht, met kleurrijke 
accenten verwerkt in de inrichting. 
Het stelt de bezoekers direct op 
hun gemak. Het voelt vertrouwd. 
Ook aan de kinderen is gedacht. 
In het kantoor van Marijke is een 
kleine speelhoek ingericht. 

Overal is informatie over voeding 
te vinden, maar hoe weet u of dit 
bij u past? Wat is uw doel en hoe 
wilt u dat bereiken? Meer groen-
ten, minder alcohol? Meer vezels, 
minder chocola? Ieder lichaam is 
anders. Iedereen heeft een andere 
behandeling nodig. Marijke Mohr 
is vooral een persoonlijke coach bij 
veranderingen in leefstijl en voeding. 
Het gaat voornamelijk om het inpas-
sen wat wel mag. Gezonde voeding 
speelt een grote rol in het behalen 
van meer gezondheidswinst. Naast 
het aanpassen van eetgewoonten is 
aanpassing van leefstijl, zoals meer 
beweging, ook erg belangrijk. Zo 
voorkomt u een terugval in oude 
gewoonten.
Wilt u meer weten? Diëtistenpraktijk 
Mohr heeft een gloednieuwe web-
site. Daar staat informatie op over 
aanmelden, vergoedingen en kos-
ten. Kijk snel op www.mohrdietiek.
nl. Binnenkort is er ook een open 
dag in Rooistaete. U bent altijd wel-
kom om een kijkje te komen nemen. 

Diëtistenpraktijk Mohr, 
Laan ten Bogaerde 15, 
5491 GC, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-724600 of 06-53199798

advertorial

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand
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MET VOLLE MOND....
Bob
culinaire column door:
pieter van de Kamp

Een van mijn liefste vrienden was 
Bob, de partner van Henny, boe-
zemvriendin van mijn vrouw. De 
twee meiden zaten in het vor-
mingswerk, zo heette dat toen 
nog, in het westen des lands. 
Werkende jongeren moesten 
een dag per week naar school en 
daar waren zij en hun collega’s 
dan zoet mee. De gemotiveerde 
jongeren onder hen waren op de 
vingers van één hand te tellen, maar het was de tijd van de vrije 
opvoeding - zeg maar “jij” – en daar probeerden ze met z’n allen 
het beste van te maken. Hun directrice was er een van de oude 
stempel maar paste zich geweldig aan de moderne tijden aan, ik 
mocht haar wel, zo temidden van dat progressieve geweld. Kort 
nadat mijn vrouw een baan vond in Brabant, kreeg Henny verke-
ring met Bob. Ook hij zat in het jongerenwerk, na diverse banen, 
onder andere als loods op het Noordzeekanaal. De vader van Bob 
had al vroeg het gezin de rug toegekeerd en daarna nooit meer 
contact gezocht. Het was armoe troef bij hem thuis en zodoende 
zocht zijn moeder voor hem en z’n broer wat bijverdiensten als mu-
zikant. Ze traden op in kroegen, maar ook op straat en in de zomer 
trokken ze het buitenland in, liefst in Frankrijk, en probeerden zo in 
hun schamel bestaan te voorzien. Tegenwoordig zou de arbeidsin-
spectie ingrijpen, denk even aan Jantje Smit, maar toen zal het niet 
zo’n vaart hebben gelopen. Met open mond heb ik naar Bob ge-
luisterd toen hij vertelde dat hij in 1945 op de Dam tijdens de fees-
telijke bevrijding met moeder en broer muziek stond te maken en 
dat toen ineens vanuit P&C werd geschoten door de laatste Duitse 
sluipschutters. Ook zij moesten rennen voor hun leven en kwamen 
er gelukkig ongedeerd van af. Bob kreeg een mandoline, who the 
hell speelt er in godsnaam nog mandoline, in zijn hand gedrukt, 
en daarmee completeerde hij het familie-orkest binnen de kortste 
keren. Hoogtepunt voor mij was een optreden tijdens de avond 
van het Nederlandse lied in de plaatselijke kroeg als het “Trio Bob 
en Piet”, waarmee hij het lied  van André Hazes “Een vriend” op 
onnavolgbare wijze zong. Hij had dat Jordaanse vibrato, waar nu 
André en zijn erfgenamen (postuum) razend jaloers op zouden zijn 
geweest. Bij mij liepen de rillingen over mijn rug als ik hem zover 
kreeg om wat Johnny-Jordaan liedjes ten gehore te brengen. Mijn 
loftuitingen raakten hem niet, want op de een of andere manier 
had hij, meer dan ik, het succes in het leven weten te relativeren. 
Ieder mens heeft waarschijnlijk wel een reden om bepaalde episo-
des uit zijn/haar levens weg te drukken en dat zal zeker voor Bob 
het geval zijn geweest. 

Keerpunt in het leven van Bob en Henny was de aankoop van het 
vrachtschip “De Dankbaarheid”, een Hasselter aak van 23 meter, die 
met subsidie werd verbouwd en waarmee ze met zeer moeilijk op-
voedbare jongeren over ’s lands waterwegen voeren. Jongeren, die 
alle opvoedingsinstituten achter de rug hadden, in jeugdgevangenis-
sen hadden gezeten, en bijvoorbeeld in de prostitutie terecht waren 
gekomen of op een ander verkeerd pad.  Toen ze met hun schip over 
de Zuid-Willemsvaart voeren, brachten ze ons met ’n paar van die 
kinderen een bezoek. Het was inderdaad een stelletje rapaille van het 
zuiverste water, maar van binnen zat een grote blanke pit, en vanuit 
die optiek probeerden onze vrienden de zaak te benaderen, af en toe 
op onorthodoxse manier. Toen de jeugdige dames en heren tijdens 
het weekend ’n avond van boord mochten om wat te stappen, kwa-
men ze veel te laat en in kennelijke staat thuis. De volgende ochtend 
trommelde Bob ze uit bed, zette ze op het voordek aan het schilderen, 
waarbij ze niet mochten stoppen voordat ze ’n hele krat bier hadden 
leeggetutterd, ’s morgens vroeg, tegen heug en meug……… (wordt 
vervolgd)

Op een schip eet je natuurlijk stoere kost, zoals capucijners op z’n 
scheeps, met spek, maar daar vind ik nou net geen ene moer aan. Wat 
ook goed kan aan boord is de bruine-bonensoep van de vrouw van de 
Veluwse jachtopzichter. Wel daarna de patrijspoorten open, hè.

Bruine-bonensoep

2 potten bruine bonen van Hak (niet moeilijk doen met weken of zo)
2 flinke prei, 1 knolselderij, 1 winterwortel, bosje peterselie
1 kilo verse worst van uw favoriete slager
Bouillonblokjes (zijn er eigenlijk biologische?)
Snijd alle groenten fijn (bijv. in de keukenmachine) en doe met de 
bonen in de pan. Snijd de worst in kleine stukjes, doe in de pan en zet 
alles onder water tot gewenste hoeveelheid (het moet wel dikke soep 
zijn) met bijbehorende bouillonblokjes. Breng langzaam aan de kook, 
schuim af en laat zachtjes trekken tot de bruine bonen ’n beetje zacht 
zijn. Vis de stukjes worst eruit en prak fijn met een vork. Doe terug in 
de pan en proef af met zout en flink peper. Da’s pas kost!

(vorige week een foutje gemaakt, foei. De schaaltjes uit het recept 
met de cocottes moeten in de oven in een schaal met heet water 
staan)

holl Souvenier & Klompen voorbeeld volgens Google
De Brabantse onderneming Holl 
Souvenir & Klompen uit Sint-Oe-
denrode is door Google geselec-
teerd voor een event in Brussel op 
dinsdag 24 januari, waarin Euro-
commissaris Tajani (ondernemer-
schap), Europarlementariërs en 
belangenbehartigers van mkb'ers 
en consumenten bespreken hoe 
het internet voor meer economi-
sche groei en banen kan zorgen.

De Europese Commissie heeft 

vorige week haar strategie ge-
publiceerd om de omvang van 
'elektronische handel' te verdub-
belen richting 2015. Holl Souve-
nir & Klompen is een Nederlandse 
mkb'er die met een typisch Neder-
lands product (klompen) via het 
internet groot is geworden, en nu 
naar vele landen exporteert.

Google organiseert de bijeenkomst 
en heeft vanuit 15 lidstaten een 
ondernemer geselecteerd die naar 

de mening van Google op een 
slimme manier gebruik heeft ge-
maakt van de kansen online. Holl 
Souvenir is de kandidaat die vanuit 
Nederland duidelijk maakt richting 
de Brusselse instituties, hoe online 
groei mogelijk is voor mkb'ers.

Holl Souvenir & Klompen is actief 
op onder meer Twitter, LinkedIn en 
Google+, maar zet ook AdWords 
in om particulieren, toeristenwin-
kels en andere klanten te bereiken. 

Tijd voor tulpen: Pluk de dag!
Vanaf januari is het weer tulpen-
tijd. Het seizoen van deze ener-
gieke bloemen barst los en tulpen 
zijn in haast alle kleuren en vor-
men verkrijgbaar. Als geen andere 
bloem spreekt de tulp van ‘carpe 
diem’ oftewel pluk de dag! Knal-
roze, dieppaars, vuurrood of flu-
oriserend geel… tulpen stemmen 
vrolijk en geven energie. 

Multi-culti
De van oorsprong Turkse tulp is 
in de loop der tijden een kleurrijk 
Hollands symbool geworden. Er 
zijn meer dan drieduizend soorten 
(cultivars) in haast oneindig veel 
verschillende kleuren. Behalve een 
rijk kleurenpalet is de tulp ook ver-
krijgbaar in veel soorten zoals de 
bekende Hollandse tulp, de eigen-
zinnige parkiettulp of de imposante 
dubbelbloemige tulp. Mix kleuren 
en soorten naar eigen smaak en 
creëer een spectaculair lentefeestje. 

Positieve energie
Een bijzondere eigenschap van de 
tulp is dat de bloem doorgroeit in 
de vaas. Het voorjaarsboeket is in 
beweging en oogt daarom nooit 
statisch of stijfjes. Integendeel: er 
gaat veel positieve energie vanuit. 
Uit diverse onderzoeken is bo-
vendien naar voren gekomen dat 
tulpen de meest vrolijke uitstraling 
hebben in ‘bloemenland’.

Tulpentips
• Gebruik koud water en voeg 
voeding toe. Er is ook speciale tul-
penvoeding te koop.
• Snij de stelen schuin af en zet ze 
in een schone vaas. In de dagen 
erna alleen opletten of er genoeg 
water in de vaas blijft. Bijvullen 
met schoon water is voldoende.
• Tulpen houden van een ‘koele’ 
omgeving. Zet daarom tulpen bij 
voorkeur niet op een zonnige plek 

of vlakbij de verwarming. 
• Zet tulpen in een ruime vaas. 
Bloemen en stelen houden ervan 
om wat ruimte te hebben.

Van januari tot en met april is het 
tulpentijd. Kijk voor meer informa-
tie en inspiratie op 
www.mooiwatbloemendoen.nl

Actie instrumenten- en uniformenfonds Brabantband
Zoals we al een paar keer hebben 
aangekondigd in dit weekblad 
heeft Showkorps Brabantband 
haar jaarlijkse actie voor het In-
strumenten- en Uniformenfonds 
weer opgestart. Dit nadat in 2010 
het bestuur van de Brabantband 
besloten om af te zien van de jaar-
lijkse actie voor het Instrumenten- 
en Uniformenfonds. De Brabant-
band is nu weer langzaam op de 
weg terug na in “zwaar weer” te-
recht te zijn gekomen door onver-
wacht ledenverloop en te geringe 
aanwas van nieuwe leden. Nu de 
samenwerking met de Eendracht 
uit Best is afgelopen staat de band 
weer geheel op eigen benen. De 
doorstroming van leden van Jong 
Brabant binnen niet afzienbare 
tijd, de komst van enkele ervaren 
muzikanten en de in opleiding 
zijnde jeugdleden geven vertrou-
wen in de toekomst. 

Het korps zal daarom nog meer te 

zien zijn bij plaatselijke activiteiten. 
De Brabantband zal haar muzikale 
medewerking verlenen aan de car-
navalsoptochten in de Boskant en 
zowel de grote als de kinderop-
tocht in Rooi. Bovendien verleent 
ze haar medewerking aan “Alice in 
Wonderland”, een culturele mani-
festatie in en rond Cultureel Cen-
trum Mariëndael op 2 en 3 juni 
van dit jaar.

Gezien deze ontwikkelingen heeft 
de vereniging besloten om dit jaar 
weer de actie voor het Instrumen-
ten- en Uniformenfonds te gaan 
houden omdat zij grote mate af-
hankelijk is van de vrijgevigheid van 
de Rooise bevolking. Alle donateurs 
hebben een brief ontvangen waarin 
werd verzocht om de onmisbare 
financiële bijdrage over te maken 
naar de rekening van Showkorps 
Brabantband bij de Rabobank, re-
keningnummer 138 273 766.  Ge-
lukkig geven veel mensen hieraan 

gehoor waarvoor onze hartelijke 
dank. 

De komende weken zullen de le-
den bij de niet-donateurs aanbel-
len om te collecteren. Bestuur en 
leden van Showkorps Brabantband 
vertrouwen op uw bijdrage en ho-
pen dat u de vereniging, net zoals 
in het verleden, een warm hart toe 
blijft dragen zodat de Brabantband 
in staat zal blijven om door en voor 
de Rooise bevolking aanwezig 
te kunnen zijn voor het muzikaal 
opluisteren van plaatselijke eve-
nementen. Wilt u zich aanmelden 
als lid van ons korps om met ons 
mee muziek te maken, u bent ui-
teraard van harte welkom, of wilt 
u een van uw kinderen mee laten 
doen: meld ze aan voor een oplei-
ding. Kom eens kijken en luisteren 
op onze Open Repetitie op zondag 
29 januari van 12.00 tot 16.00 uur 
in Mariëndael.

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
Adverteren tegen 

zeer scherpe prijzen.  

DeMooiRooiKrant 

Doe als een tulp, 

ga uit je bol!?
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Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden

Airco service
Accu’s
Remmen
Uitlaten

 

Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 
Tel: 0413 - 42 05 00  www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Verkoop van 
gebruikte auto’s

Kunstwerken Cecilia Vissers onderweg naar New York

Beeldend kunstenaar Cecilia Vis-
sers,  uitgenodigd voor een ten-
toonstelling in New York van 23 
februari tot en met zaterdag 31 
maart, was vrijdagmorgen 20 ja-
nuari druk doende met de voor-
bereiding van het pakken en 
transport van haar kunstwerken. 
Cecilia maakte voor deze solo 
tentoonstelling  nieuwe werken. 
Onze beeldhouwer maakt muur-
beelden van staal en aluminium, 
de werken vinden hun oorsprong 
in de natuur en dan vooral in de 
verlaten en ruige landschappen 

zoals we die nog aantreffen in de 
Schotse Hooglanden.

Een bekende internationale kunst-
transport uit Amsterdam was in-
middels gearriveerd en waren 
volop bezig de fragile kunstwer-
ken in te pakken. Er werd geme-
ten en gewerkt met handschoenen 
aan. De werken waren voorzien 
van vet vrij papier, bubbel folie en 
genummerd op aanwijzing van de 
kunstenares.  Daarna werden ze 
voorzichtig in speciale “art crates” 
gelegd. De kisten werden in een 

luchtgeveerde kunstvrachtwagen 
ingeladen en de wagen vertrok 
naar Schiphol voor verdere dou-
ane afhandeling en luchttransport 
naar New York. “Het is veel werk 
en ook erg kostbaar, deze kunst-
transporten”, aldus  Cecilia Vis-
sers.  Maar toch, een hele eer, 
“een Rooise in New York.”

Haar solo tentoonstelling “The Far 
North” is te zien van 23 februari 
t/m 31 maart in de ‘Master & 
Pelavin Gallery in New York.

´t Roois Theater; zeer vernieuwend

Afgelopen weekend speelde `t 
Roois Theater het stuk: 'Is dit NU 
Oda?!' Onder regie van Pien ten 
Braak. Geschreven door de groep 
zelf. 'Is dit NU Oda?!' is een ei-
gentijdse voorstelling over de 
oude legende van Oda, de Schot-
se prinses waar ons dorp naar 
vernoemd is. De negen acteurs en 
actrices speelden de figuur Oda 
in wisselende rollen. Soms zag je 
één Oda, dan weer was een deel 
van -of de hele- groep Oda.

Door: Mieke van schijndel

Aanvankelijk was Oda een meisje 
met een handicap, in de legende 
is ze immers blind, en op zoek 
naar contact en liefde. Haar profiel 
verschijnt op een datingsite. Maar 
haar pogingen om een diepere ver-
bintenis aan te gaan stranden op 

haar onervarenheid 
en haar handicap. 
Iedereen houdt van 
haar, 'maar alleen 
als vrienden.' Na de 
zoveelste afwijzing 
gaat ze op pelgri-
mage naar de Hei-
lige Lambertus in Luik en zie, het 
wonder geschiedt. Oda kan zien.
Terug in Schotland is de situatie om-
gekeerd. Een blinde prinses was niet 
gewild, maar nu ze kan zien, verdrin-
gen de gegadigden elkaar om haar 
het hof te maken.Maar Oda heeft 
haar ziel en haar liefde aan God 
gegeven en is niet meer geïnteres-
seerd in de mannen waar ze vroeger 
zo naar verlangde. Haar ouders, die 
haar eigenlijk nooit gewild hadden, 
houden haar wel verantwoordelijk 
om te zorgen voor nageslacht. Dat 
wordt Oda te veel en ze vlucht. Uit-

eindelijk komt 
ze terecht op de plaats die nu Sint-
Oedenrode heet, waar zij overlijdt 
op 33-jarige leeftijd. 'Ik ben heilig' 
constateert ze op het laatst. Maar 
ook 'Ik ben dood'. Want om heilig 
te worden verklaard, moet je eerst 
dood zijn. 

De abstracte vormgeving en de 
improviserende spelvorm maakte 
het geheel tot een zeer verrassen-
de presentatie. Ik ben benieuwd 
hoe deze spelvorm zich zal door 
ontwikkelen.

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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dansen met een glimlach is uniQue

Eén van de grootste showfestivals 
in de regio vindt ieder jaar plaats 
in een immens grote feesttent in 
Son en Breugel. Tientallen dans-
groepen van jong tot oud stappen 
het grote podium op om te laten 
zien waar ze zo hard voor hebben 
getraind. De trainsters staan op 
een afstandje tandenknarsend te 
kijken. Zou het goed gaan? Bren-
gen ze tot uiting wat ik ze geleerd 
denk te hebben? Wat is de kritiek 
van de jury? Neeltje van Kasteren 
is zo iemand. Ze is de belicha-
ming van dansgroep UniQue uit 
Sint-Oedenrode. Ieder jaar weer 
stoomt ze meerdere groepen klaar 
voor het showfestival in Son, maar 
ook voor andere gelegenheden.

Dansgroep UniQue is geen vereni-
ging. Dansers vanaf vijf jaar krijgen 
les van Neeltje bij Sportcentrum 
van den Oever. Iedereen die zin 
heeft mag zich aanmelden. Dan-
servaring is niet per se gewenst. 
Behalve bij de showgroep, dan 
is enige ervaring een pre. Deze 
showgroep, meiden vanaf 18 jaar, 
doet ook mee aan het showfestival 

in Son en Breugel, op 12 februari 
aanstaande. Behalve hen doen ook 
de groep 11 t/m 13 jaar, de groep 
14 t/m 16 jaar en de demogroep 
mee. De demogroep is een iets 
jongere variant van de showgroep. 
Het showfestival is geen wedstrijd. 
Er is wel een jury, maar het is geen 
prestatief toernooi. “Dat willen we 
bij Unique ook niet. We doen nooit 
mee aan wedstrijden. Plezier staat 
bij ons voorop”, glimlacht Neeltje.
Zelf heeft ze enorm veel danserva-
ring. De Rooise leerde de kneepjes 
van het vak onder andere op de 
CIOS, als entertainer in een hotel 
en als cheerleader bij de Amster-
dam Admirals. Met de Ameri-
can Football ploeg reisde ze heel 
Europa door. Inmiddels geeft de 
danseres alweer tien jaar les aan 
kinderen, meiden en vrouwen. “Ik 
ben altijd bezig met choreogra-
fie”, zegt Neeltje. “Als The Voice 
Of Holland op tv is, let ik niet op 
het zingen, maar op de dans. Ook 
via MTV doe ik ideeën op die ik 
voor een nieuwe dans kan ge-
bruiken. Het geeft een kick als ze 
het dan op het podium goed tot 

uiting laten komen. Veel mensen 
weten namelijk niet hoeveel werk 
erin gaat zitten. Zowel voor mij, als 
voor de dansers. Daarom ben ik zo 
trots op ze.” Behalve Neeltje geeft 
ook Claudia les aan kinderen.
Voor het komende jaar staan er 
behalve het showfestival nog meer 
optredens op het programma. Zo 
danst UniQue tijdens het komende 
Sportgala met de demogroep en 
de showgroep. Dansen is namelijk 
een echte, volwaardige en zware 
sport. Zowel mentaal als fysiek 
moet je scherp zijn om het optima-
le eruit te halen. Als dat met een 
dosis plezier gebracht kan worden 
is Neeltje tevreden. Als voorbeeld 
noemt ze de showgroep. Neel-
tje: “Het zijn allemaal meiden die 
al een hele tijd dansen. Met deze 
club hebben we altijd zoveel ple-
zier. Het is behalve een dansgroep 
ook een vriendinnengroep. Een 
paar keer per jaar gaan we samen 
wat leuks doen.”

Wil je mee dansen bij Unique? 
Stap eens binnen bij sportcentrum 
Van den Oever en meld je aan!

Deze week in Vak Apart:
Lizzy van Brussel (19)

Welke studie volg je?
“Ik zit nu in het tweede jaar van 
de opleiding Communicatie.”

Waar volg je de studie?
“Op de Fontys in Eindhoven.”

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Ik werk veel aan grote opdrachten in groepen. Het is erg leuk om 
daar mee bezig te zijn. Eind januari ga ik een half jaar stage lopen 
bij de Rabobank in Veghel. Ik heb daar heel veel zin in en denk dat 
ik daar veel zal leren. Minder leuk vind ik de theorielessen.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Wat ik na mijn studie wil gaan doen is nog twijfelachtig. Op het 
moment werk ik ook mee in de dierenspeciaalzaak van mijn ouders, 
en dat bevalt heel goed. Maar het kan ook zo zijn dat ik op een 
communicatie-afdeling bij een groot bedrijf ga werken zoals de Ra-
bobank. Ik heb nog 2 jaar om daar over na te denken.”

DeMooiRooiKrant wenst Lizzy veel succes in de toekomst!
wil je ook in deze rubriek? Meld je dan nu aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

AANMELDEN LEERLINGEN
BASISONDERWIJS IN SINT-OEDENRODE

De besturen van de basisscholen in 
Sint-Oedenrode geven gelegenheid tot 
het aanmelden van leerlingen die voor 
1 oktober 2013  4  jaar worden.

U kunt uw kind aanmelden bij de school 
van uw keuze op maandag 30 januari a.s. 
tussen 15.30 en 18.00 uur.
Wij verzoeken u bij de aanmelding een kopie van uw ID-kaart of pas-
poort én een afschrift waarop het BSN-nummer van uw kind vermeld is, 
te overleggen.

Voor verdere informatie over de scholen kunt u de websites van de 
scholen raadplegen.
Wilt u uw kind aanmelden bij één van de scholen die onder het bestuur 
van SKOSO vallen, dan kunt u het aanmeldingsformulier van de website 
(www.skoso.nl) downloaden en dit formulier ingevuld meenemen.

Wilt u vooraf de school bezoeken, dan kunt u een afspraak maken met 
de betreffende directeur.

BASISSCHOLEN SINT-OEDENRODE
Basisschool Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31, tel. 0413-472995, directeur: E. Kuijpers

Basisschool Eerschot
Eerschotsestraat 97, tel. 0413-490546, directeur: A. van Nunen

Basisschool Kienehoef
Mariannestraat 34a, tel. 0413-475242, directeur: G. van Meersbergen

Odaschool voor basisonderwijs
Laan ten Bogaerde 7, tel. 0413-472517, directeur: M. Timmermans

Basisschool Sint-Franciscus (Boskant)
Ritaplein 3, tel. 0413-472596, directeur: E. Bosmans

Basisschool Sint-Petrus (Olland)
Binneveld 4, tel. 0413-473659, directeur: K. Adams

Basisschool Sint-Antonius van Padua (Nijnsel)
Jasmijnstraat 11a, tel. 0413-472091, directeur: G. Roozen

Openbare basisschool “De Springplank”
Wilhelminastraat 19, tel. 0413-473038, directeur: M. Swinkels

televisie kijken wordt nog leuker

OnsBrabantNet lanceert de gratis iPad app voor 
Interactieve Televisie
Eindhoven, 19 januari 2012
 
Vanaf nu is er een iPad app be-
schikbaar voor Interactieve Televi-
sie van OnsBrabantNet. 

Met deze gratis app wordt televi-
sie kijken nog leuker. Klanten van 
OnsBrabantNet kunnen met de 
app hun HD-recorder of –ontvan-
ger op afstand bedienen. Waar 
men zich ook bevindt. Zo kan 
men via de iPad de uitgebreide tv-
gids raadplegen, direct zappen en 
herinneringen instellen. Met een 

HD-recorder, kan men zelfs live-
tv pauzeren en opgenomen pro-
gramma’s beheren via de app.

Met de iPad app wordt het mak-
kelijker om op de hoogte te blijven 
van het snel groeiende aanbod van 
programma’s. Men kan direct zien 
wat er nu & straks op televisie is en 
alle programma informatie tot in 
detail bekijken. Ook is het mogelijk 
via de iPad een lijst van favoriete 
zenders samen te stellen, gemak-
kelijk langs de zenders te scrollen 
en direct te zappen.

Een versie voor Android tablets is 
in ontwikkeling en zal binnenkort 
gelanceerd worden. Daarnaast 
wordt de app doorontwikkeld, zo-
dat het binnenkort mogelijk is om 
via de iPad live televisie te kijken 
en het On Demand aanbod van 
Videotheek Thuis te raadplegen. 
De iPad app is ontwikkeld door 
Glashart Media.
Meer informatie over de app: 
www.onsbrabantnet.nl/itvapp
De Glashart iPad app is gratis te 
verkrijgen in de App store.

advertorial

lezing: Wonen in de bronstijd in ekkersrijt
Voordat het verkeersknooppunt 
Ekkersrijt, tussen Son en Breugel 
en het noorden van Eindhoven, 
werd aangelegd, is er een groot-
schalig archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. De grootschalige 
opgraving is tussen 2006 en 
2008 uitgevoerd door het Ar-
cheologisch Centrum Eindhoven 
en Helmond. 

In de bodem werden de sporen 
aangetroffen van een grote ne-
derzetting uit de bronstijd (circa 

1800-800 jaar voor Chr.). De spo-
ren bestaan uit huisplattegronden, 
bijgebouwen, kuilen met voor-
raden en afval, twee grafheuvels 
en een aantal menselijke crematie-
graven. Al tijdens de opgravingen, 
maar vooral na het verwerken van 
alle gegevens bleek dat er niet 
eerder een vergelijkbare prehis-
torische nederzetting in zuid Ne-
derland en België is opgegraven. 
Nu het verkeersknooppunt klaar is 
rijden dagelijks duizenden mensen 
over deze voormalige prehistori-

sche nederzetting. Eenmaal be-
kend met deze bijzondere histo-
rische informatie zal de overtocht 
nooit meer hetzelfde zijn.
De presentatie wordt gegeven 
door Theo de Jong. Hij is als ge-
meentelijk archeoloog werkzaam 
in Helmond.

De lezing is op dinsdag 31 janu-
ari a.s. om 20.00 uur in zalencen-
trum “De Beurs” in Sint-Oeden-
rode. Alle belangstellenden zijn 
heel welkom. De entree is € 2,00

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl
“Altijd gezel

lig zeggen
 ze” 

Zondag 29 januari 
vanaf 18.00 uur

Akoestisch concert van 

  

Het normale repertoire, maar dan  
“HELEMAAL UITGEKLEED”, back to basic. 

Een bijzonder concert. Hopelijk ben je nieuwsgierig!
Locatie:

Danscentrum Cultura @ De Vriendschap   
Pastoor Teurlingsstraat 30
5492 EE Sint-Oedenrode

Tel: 0413 472572
info@devriendschapboskant.nl

Vanaf heden, 4 maal in de week: 
 

ZUMBA FITNESS!! 
 
Zumba betekent letterlijk “snel bewegen en lol hebben”, een omschrijving 
die perfect beschrijft waar deze training voor staat.
 
Zumba combineert de meest effectieve oefeningen met de exotische rit-
mes van Latijns-Amerikaanse muzieksoorten. 
De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat je niet 
eens door hebt dat je bezig bent met een geweldige training!
Met Zumba verbrand je maar liefst tot 1000 Kcal per uur!
 

Vanaf heden wekelijks op:   Woensdag ochtend 10.00 uur
     Woensdag avond 19.00 uur
     Vrijdag avond 19.00 uur
       Zaterdag ochtend 10.00 uur
 

Kom een gratis proefles mee doen op één van deze dagen 
of informeer verder naar de mogelijkheden!

 

14 februari: grote manifestatie Mariëndael

lekker thuis blijven wonen       

Wij willen allemaal graag oud 
worden. Dat is echter wel iets 
anders dan oud zijn. Bij oud zijn 
horen vaak lichamelijke en soms 
ook geestelijke gebreken. Niet 
meer zondermeer alles kunnen 
wat u vroeger kon. Veel mensen 
proberen het te ontkennen, maar 
senioren komen er niet onderuit 
dat ze te maken krijgen met aller-
lei vraagstukken over zorg, een-
zaamheid, zelfstandigheid en mis-
schien wel het grootste vraagstuk: 
kan ik thuis blijven wonen of niet. 
Op 14 februari vindt in Cultureel 
Centrum Mariëndael een grote 

manifestatie plaats over veilig en 
comfortabel thuis wil blijven wo-
nen. Het is een initiatief van lek-
kerthuiswonen.nl.

Tijdens de manifestatie komen ver-
schillende onderwerpen aan bod. 
Zo wordt er stilgestaan bij nieuw-
bouw of verbouw. Welke aanpas-
singen zijn er nodig om thuis te 
kunnen blijven wonen? Tevens 
komen de wensen aan bod. Wat 
zou u willen? Meer beveiliging in 
huis? Dat de boodschappen wor-
den thuisbezorgd? Dat u af en toe 
hulp krijgt bij het onderhoud van 

uw tuin? Dat u kunt kiezen uit ge-
noeg betaalbare en zeer smakelijke 
maaltijden die thuisbezorgd wor-
den? Dit en nog veel meer zal de 
revue passeren.

LekkerThuisBlijvenWonen.nl is 
een organisatie die voortkomt uit 
de thuiszorgorganisatie Thuiszorg 
VDA en Gezinszorg Brabant. Ze 
richten zich voornamelijk op oude-
ren (voornamelijk 65+) die graag in 
hun huidige woning willen blijven 
wonen. Als u gebruik wilt maken 
van het aanbod van LekkerThuis-
BlijvenWonen.nl, dan organiseren 

wij een gesprek met onze thuis-
wooncoach die samen met u in 
beeld brengt wat uw kansen of 
bedreigingen zijn om thuis te kun-
nen blijven wonen, maar zeker 
ook waar uw sterktes en zwaktes 
liggen. Op de manifestatie wordt 
daar meer over verteld.
 
Ben u geïnteresseerd geraakt of 
wilt u meer weten? Op dinsdag 14 
februari kunt u terecht met al uw 
vragen. Breng ook gerust een van 
uw kinderen mee. Wij vinden het 
prettig om te weten of veel men-
sen interesse hebben en of we ’s 
middags of ’s avonds de manifes-
tatie moeten organiseren. Daarom 
zou het fijn zijn als u zich zou aan-
melden bij een van de organisaties 
die hieronder genoemd worden. 
Daar kunt u ook met uw vragen 
terecht. U bent natuurlijk ook vrij 

om te komen zonder aanmelding

Organisaties die betrokken zijn
Dit initiatief van LekkerThuisBlijven-
Wonen.nl, is tot staand gekomen in 
goed overleg met de gemeente en 
diverse organisaties en instellingen 
uit Sint-Oedenrode. Daaruit is een 
werkgroep gevormd "Slim wonen". 
Deze werkgroep, die ruim een half 
jaar aan de voorbereiding heeft 
gewerkt, hebben voorlopig zitting  
Mevrouw  Gert van den Akker 
tel. 473486,  Marcel Janse  (KBO) 
tel 474985, Wim van Kreij  
tel 216265, Bert van de Laak 
tel. 474057 en  namens Lekkerthuis-
blijvenwonen Jan van de Akker 
tel  0900 – 1200 500 (lokaal tarief). 
Zij kunnen u nader informeren. 

Lees verder op www.mooirooi.nl 
voor nog meer informatie

ROTS EN WATERTRAINING 
7 EN 8 JARIGEN!

Wegens een succesvolle training voor  10 en 11 jarigen, 
start er een nieuwe training op 
vrijdagavond 10 februari voor 7 en 8 jarigen.
Rots en Water leert kinderen hun gedragsrepertoire uit te breiden. 
Kinderen leren  te vertrouwen op hun emotie,  
op  hun intuïtie, op hun lichaam en op hun kwaliteiten. 
Ook leren ze te kiezen vanuit hun eigen kracht. Ze gaan daardoor 

reageren in moeilijke situaties.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met 
Ingeborg Minderhoud voor verder informatie.
Praktijk Emergo, telefoon 06- 11236472, www.rouwbegeleiding.com

Praktijk Emergo
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Weer topweekend voor 
Suzan van Gastel

paardensport

Afgelopen week(end) werd Jum-
ping Deurne verreden. Suzan van 
Gastel is op donderdag van start 
gegaan in Deurne. Dat leverde 
in de klasse L de overwinning op 

met Biesielotti. Ook in de klasse M 
wist Suzan met de hoogste eer te 
strijken met haar paard Zuberlina. 
Op zondag is Suzan in Asten aan 
de start verschenen. In de klasse 

L pakte ze de 9e plaats met Bon-
cetto. In de klasse B wist Judith van 
den Nieuwenhuijzen met Casin 
beslag te leggen op de 11e plaats.

dewy en Ryan eerste in Gemertbudo

Zondag 22 januari stond het toer-
nooi van Judoclub Gemert op 
de kalender. We gingen met een 
groep van 17 judoka’s op pad. 
Over het algemeen is het een 
sterk bezet toernooi er zou dus 
hard gewerkt moeten worden om 
op het erepodium te komen. 

Ryan Lo-A-Njoe had de smaak van 
vorige week nog goed te pakken 
alsof het de normaalste zaak van 
de wereld is pakte hij zijn tegen-
standers allemaal in met ippon en 
werd dus met overmacht eerste. 
Jammer was het voor Bart Pack-
biers dat hij in de kruisfinale tegen 
Ryan moet. Bart draaide lekker en 
kwam terecht in de kruisfinale. 
Uiteindelijk wist Bart toch nog een 
mooie derde plaats te bemachtigen 
en dat had hij ook dik verdiend, na 
een periode van hard werken. 

Dewy Lo-A-Njoe maakte zich zor-
gen om één tegenstandster maar 
dit bleek achteraf niet nodig. Ook 
zij werd ongeslagen kampioen, 
maar daar zat dan wel een wed-
strijd bij die ze op scheidsrechters 
beslissing won. Iedereen kende 
Dewy nu wel zo’n beetje, maar nie-
mand had haar nog kunnen stop-
pen, omdat zij maar bleef variëren 
in haar aanvallen. Dat maakte haar 
zo verschrikkelijk sterk. Martijn 
van Dalen is weer op de weg terug 
na zijn gebroken teen. Dat hij nog 
niet helemaal in zijn oude ritme 
zit is dan ook niet verwonderlijk. 
Een kleine fout werd afgestraft en 
Martijn moest gaan strijden om de 
tweede en derde plaats. Hier liet 
hij zien wat hij in zijn mars had en 
werd afgetekend tweede met een 
fraaie ippon als slot.

Fleur Bongers wist ook een twee-
de plaats te behalen na enige tijd 
zonder prijzen. We gaan er van-
uit dat zij de komende tijd weer 
meer in de prijzen gaat komen . 
In de trainingen gaat het in ieder 
geval steeds beter. Zeb Habraken 
had het zaterdag op zijn heupen. 
Hij deed het zo goed dat hij zeven 
partijen moest draaien. Hij bleef 
dus in de race voor de prijzen. Uit-
eindelijk werd zijn harde werken 
dan beloond met een mooie derde 
plaats. Verder werden er door Dai 
Ippo geen prijzen behaald. Gijs 
Packbiers wist nog wel tot vier 
keer winst te komen maar helaas 
geen prijs. Jim van de Ven, Martijn 
van Aarle, Rick van Aarle, Quint 
Rovers en Zjuul Rovers kwamen 
tot 2 keer winst. Voor hen rest dan 
de uitspraak: Volgende keer beter.

handboogvereniging Ontspanning
De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Antoon Vervoort 
met een score van 227. Verdere 
uitslag: Albert Ofwegen 221, Jan 
van Erp 212, Leo van Breugel 198, 
Jan Gordijn 190, Jan Lathouwers 
167, Ron Spijker 164, Ad Hasten-
berg 161, Jan Habraken 149 en 
Piet van Kemenade 135.

Op dinsdag avond heeft het zestal 
van Ontspanning de derde com-
petitiewedstrijd van de 25 meter 
1 pijl geschoten. De scores waren: 
William Huyberts 229, Piet van 
den Berg 208, John van Mulukom 
206, Antoon Vervoort 199 en Jos 
van den Berg 135. Met een totaal-
score van 977 wist het team de 
vierde plaats te halen.

Op vrijdagavond hebben de senio-
ren de eerste zona-wedstrijd gescho-
ten. Bij deze wedstrijd gaat het om 
de meeste negens. De winnaar was 
Frans v.d. Braak met 205 (14x9). De 
verdere uitslag: William Huyberts 
222(13), Wil Kivits 220(12), Annette 
Boonstoppel 225(11), Koen Harpe-

rink 200(8), Saskia 203(8), Antoon 
Vervoort 202(7) Albert Ofwegen 
200(6), Jos v.d. Veer 203(5), Jan 
van Erp 180(5), John van Mulukom 
180(4), Agnes Vissers 137(2), Jan 
Gordijn 164(2), Ron Spijker 140(1).

De jeugd van Ontspanning heeft 
op vrijdagavond ook de derde 
competitiewedstrijd geschoten. De 
scores waren: Sjef van den Berg 
243, Piet van den Berg 215, Dione 
Mesu 216 (PR), Floris Mesu 189, 
Martijn de Kok 166 (PR), Teun 
Martens 180 (PR), Luke Klootwijk 
175 (PR) en Remco Boleij 124.

Op zondag hebben drie koppels 
van Ontspanning geschoten bij 
het koppeltoernooi in Eerde. Het 
eerste koppel, Sjef en Piet van den 
Berg stonden na de kwalificatie-
rondes in de eerste poule. Zijn ein-
digden hier op de tweede plaats. 
Martie Verhoeven en Koen Harpe-
rink stonden na de kwalificatie in 
de derde poule. Zij eindigden hier 
als derde. Agnes Vissers en Toon 
van den Berg (Da Vinci Eindhoven) 
kwamen in de vierde poule en ein-
digden hier ook als vierde.

handboogschieten

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Zaterdag 14 januari nam het Der-
de Divisie bovenbouwteam van 
Dioscuri het in Helmond op tegen 
het sterke HT’ 35. Een gehavend 
Dioscuri team, want de niet vol-
ledig fitte Jade van Veghel en Li-
sanne Mathôt konden niet in actie 
komen op sprong resp. brug. De 
uitdaging werd verder vergroot 
doordat de resultaten van de van 
Tabita overgekomen Pascalle van 
den Oetelaar (als ex. 2e divisie 
turnster) dit jaar niet meetellen 
voor de teamuitslag. 

Het team, dat werd gecompleteerd 
door Anneke Verwaard, Ilse van 
der Heijden en Maranda Haenen, 
liet echter geen moment het hoofd 
hangen en zette met lef en gedurfd 
turnen een prima resultaat neer op 
het eerste onderdeel, de balk. Mede 
door een sterke en stabiele oefening 
van Lisanne (resulterend in 11.40!) 
was het verschil met de dames uit 
Helmond na dit onderdeel minder 
dan één punt. Ook op de vloer ging 
de strijd zeer gelijk op. Op dit on-
derdeel vielen de goede oefeningen 

van Ilse (met een fraai uitgevoerde 
voorwaartse salto!) en Pascalle op. 
De laatste, op de melodie van “Hijo 
de la Luna”, was een mooi voorbeeld 
hoe goed doordacht de oefeningen 
op muziek van de Dioscuri dames in 
elkaar zitten. Op de volgende on-
derdelen, sprong en balk, bleek de 
tegenstander dan toch een maatje 
te groot. Ondanks prima en hoge 
overslagen van Maranda en Anne-
ke werd de sprong ruim gewonnen 
door HT’35. Op het afsluitende on-
derdeel, de brug ongelijk, werd het 

verschil verder vergroot. Het optre-
den aan Dioscuri zijde wat er echt 
uitsprong was dat van Jade, die een 
krachtige en vloeiende oefening aan 
de ongelijke leggers liet zien, door 
de jury beoordeeld met de hoge 
score van 11.50. De einduitslag van 
de wedstrijd bedroeg 184 – 172,45 
in het voordeel van HT’35. Hoofd-
trainster Eline de Mol toonde zich na 
afloop tevreden over de resultaten 
en vooruitgang van haar turnsters 
en liet weten met vertrouwen de ko-
mende wedstrijden tegemoet te zien.

turnen

bovenste rij van links naar rechts: Jade, ilse
onderste rij van links naar rechts: Maranda, Anneke, pascalle, Lisanne

Bovenbouwteam dioscuri
WWW.PANENCOOK.NL

CADEAUBON ?

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV
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vAN RocKEy NAAR Mhc SiNt-oEDENRoDE
de GeSChIedeNIS VAN eeN hOCKeYCluB

Aflevering 1: DE EERSTE JAREN

“Laten we met z’n allen wat goed gedaan is nog beter 
doen, dan haalt MHC haar 50 jarig jubileum.”  
Dat waren de wijze woorden die de toenmalige voorzitter van de club, Guus van Heere-
veldt, in 1986 sprak bij het 25 jarig jubileum. Nu, bijna weer 25 jaar verder, mogen we 
vaststellen dat zijn uitspraak goed is begrepen door zijn opvolgers. Want vandaag de 
dag is de club met haar ruim 500 leden een bloeiende vereniging, waar sportieve pres-
taties en gezelligheid elkaar al heel lang hebben gevonden. Om dat allemaal uitbundig 
te onderstrepen wordt er in het eerste weekend van september 2012 feest gevierd op 
het complex aan de Bremhorst. Een feest waarop natuurlijk alle 
leden van groot tot klein, oud leden, sponsors en supporters 
welkom zijn.
Hoe kwamen ze er eigenlijk bij om in Rooi te gaan hoc-
keyen? In vier afleveringen zal in  
DeMooiRooiKrant de roemruchtige geschiedenis van 
de club verteld worden.

Zeventien jaar waren ze, de oprichters van het eer-
ste uur. Henny van de Burgt, Leny van Kasteren, 
Hans Kersten, Ivo Werners en Wim van de Ven. 
Hun grote doel: een hockeyclub in Rooi, net  als 
in Schijndel, Nuenen en ook in Veghel, waar een 
aantal oprichters al kennis gemaakt hadden met 
het spel op het Zwijssen College. Zeventien jaar, 
inderdaad en vol enthousiasme. Maar daar krijg 
je geen hockeyclub mee van de grond. Er moet 
natuurlijk een veld komen, accommodatie, spel-
materiaal en geld om het allemaal te financieren. 
Dat was er dus niet en de KNHB, de hockeybond, 
hanteerde een onverbiddelijk standpunt: “Geen 
veld, geen accommodatie, dan ook geen lid”. Maar de 
oprichters zetten door en op 14 juli 1961 vond de op-
richtingsvergadering plaats. Er kwam een officieel bestuur 
met Wim van de Ven als voorzitter, Henk Glaudemans werd 
vice-voorzitter, Henny van de Burgt beheerde het secretariaat en 
Hans Kersten hield de financiën in de gaten. Trouw werd er iedere week 
vergaderd bij Henny thuis. In hun jeugdig enthousiasme had het bestuur 

als clubnaam ROCKEY gekozen en de clubkleuren werden, na heftige discussies overigens, 
zwarte shirts en witte broeken voor de heren. De dames gingen akkoord met witte plooi-
rokken, zwarte badstof sweaters, zwarte kousen en zwarte slipjes. Maar lid worden van de 
bond zat er nog niet in. 

Club zonder veld
Wel had de nieuwbakken club, na veel zoeken en gepraat, een grasveldje gevonden in Nijn-
sel aan de Schietbergerweg. Elke zaterdagmiddag om drie uur was het daar verzamelen 
geblazen. Onder leiding van Hans Glaudemans probeerden de leden op deze zompige wei 
de beginselen van het hockeyspel onder de knie te krijgen. Maar een hockeyclub wil na-
tuurlijk echt hockeyen, wedstrijden spelen. Maar de Bond was nog steeds onverbiddelijk 
in hun standpunt. “Om het echt spelen” leek nog ver weg. Wel werd er “buitendorps” geoe-
fend, zoals op 12 november 1961 in Nuenen. Een historisch moment voor de jonge club; de 
eerste duels. Het eerste optreden mocht succesvol genoemd worden, maar winnen zat er 
nog niet in. De dames verloren met 3-0, de heren met 2-0 wat tegen een gerenommeerde 
club als Nuenen en prima prestatie genoemd mag worden. Reden natuurlijk voor een uit-
bundig feestje na afloop, waarbij de banden met de tegenstanders tot in lengte van jaren 
versterkt werden.
Nog vele oefenwedstrijden volgden: internaten, kostscholen maar ook Hopbel uit Schijndel 
en natuurlijk Nuenen. Om problemen met de alom heersende Hockeybond te vermijden, 
speelde Rockey nog een tijdje onder de vlag van de Hopbel. Cafe Jan Bosch (nu ‘t Pumpke) 
ving het gebrek aan een clubhuis op meer dan voortreffelijke wijze op. De derde helft ging 
daar vaak tot in de late uren door. Op 1 januari 1962 telde “de club zonder veld” 45 leden. 
Omdat de voorzitter het beter vond staan, werd de naam gewijzigd in RKHC ROCKEY. Ver-
gaderd wordt er boven de bakkerij van Hans Kersten en later in het Oude Raadhuis. De 
eerste investeringen waren de aanschaf van een stencilmachine en keepersmateriaal.

Het eerste veld
Hoera, hoera….de club krijgt de beschikking over een echt hockeyveld bij de camping. Op 
de camping zelf mochten de luxe bungalows gebruikt worden als kleed- en doucheruimte. 
Helaas duurde dit “jetset vertoeven” niet lang en de wasgelegenheid op dezelfde camping 
moest als vervanger dienen. Dat gaf de nodige problemen met de campinggasten, die niet 

gediend waren van de “ troep “ die hockeyers nu eenmaal veroor-
zaken. Op zoek dus naar een ander onderkomen. Die kwam er 

en wat voor een. Een kermiswagen, die het best omschreven 
kan worden als “de woonwagen van Pipo de clown”. Uniek 

voor het vaderlandse hockeygebeuren en goed voor de 
naamsbekendheid van de club. Zowel dames als  heren 
maakten er gebruik van, wat de nodige lachwekkende 
situaties veroorzaakten natuurlijk.

24 maart 1964
Een historische datum voor het hockeyen in Rooi. Na 
drie jaar improviseren wordt de club koninklijk goed-
gekeurd en aangenomen als lid van de hockeybond. 
Het echte werk kan nu beginnen. Op de ledenverga-

dering van 10 oktober 1964 wordt de naam van de 
vereniging gewijzigd. Als MHC Sint-Oedenrode begin-

nen 35 dames en 36 herenleden aan een nieuwe start 
en hoe. Al in het  seizoen ‘66-‘67 kwamen de successen. 

Door een 9-1 overwinning op het Eindhovense EMHC 
veroverde dames 1 het kampioenschap en promoveer-

den naar de vierde klasse. Heren 1 bleef niet achter. Ook zij 
werden kampioen door DVS uit Aalst te kloppen en gingen 

eveneens van de onderbond naar de landelijke vierde klasse.

En zo kon MHC Sint-Oedenrode, met dank aan het grote doorzet-
tingsvermogen van de oprichters, de eerste vijf jaar van hun bestaan af-

sluiten. De basis was gelegd voor een bloeiende vereniging. 
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Concordia/Boskant verliest topper 
tegen dSV

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

Zondag stond de topper uit tegen 
DSV op het programma. Concor-
dia/Boskant bezette de derde plek 
op de ranglijst en is de laatste 
weken goed in vorm. DSV bezet 
de tweede plek op de ranglijst.Er 
werd door beide teams erg fel ge-
start aan de wedstrijd. 

Het tempo lag erg hoog en na 
twee minuten wist DSV de score 
te openen 1-0. Concordia/Boskant 
had hier direct een antwoord op 
en maakte met een afstandschot 
weer gelijk 1-1. De wedstrijd ging 
gelijk op maar beide teams wis-
ten de korf niet te vinden. Na een 
kwartier wist DSV weer te scoren 
2-1. Concordia/Boskant wist door 

het benutten van een strafworp 
hier weer een gelijke stand van te 
maken 2-2.  Hierop antwoorden 
DSV met twee goede afstandscho-
ten 4-2. Ook Concordia/Boskant 
wist te scoren van afstand, maar 
kwamen steeds meer onder druk 
te staan. DSV wist wederom met 
een afstandschot weer uit te lopen 
naar 5-3. Toch wist Concordia/
Boskant weer aansluiting te vinden 
5-4. Kort voor rust wist DSV toch 
nog uit te lopen waardoor er met 
een 7-4 stand gerust werd.

Direct na rust bouwde DSV de 
voorsprong verder uit. Concordia/
Boskant had moeite met het krij-
gen van kansen en de kansen die 

er kwamen werden niet goed be-
nut. Zo wist DSV uit te lopen naar 
10-4. 

Concordia/Boskant wist weer te 
scoren met een slim omdraaibal-
letje 10-5 maar kon zich niet meer 
herpakken. DSV scoorde drie keer 
vlug achter elkaar waardoor Con-
cordia/Boskant tegen een 13-5 
afstand aankeek en de wedstrijd 
10 minuten voor tijd toch wel echt 
beslist was. Beide teams wisten 
nog te score waardoor de wed-
strijd in een 15-6 stand eindigde. 

Concordia/Boskant2 wist wel weer 
te winnen en staat zo nog steeds 
op de eerste plek.

Jeugd VVRooi/AdR speelt wedstrijdenvolleybal

Afgelopen zaterdag begon de 
jeugd van VVRooi aan de twee-
de seizoenshelft. VVRooi MC1 
speelde tegen VC Unitas en MC2 
tegen VVC Best.  

Omdat de sporthal de Keinehoef 
tijdelijk niet beschikbaar is, worden 
de wedstrijden in de sportzaal van 
de Odaschool gespeeld. De teams 
moesten even wennen aan de 
nieuwe omstandigheden. Zo raak-

te de bal wat vaker het plafond. 
Dit maakte het enthousiasme van 
de meiden er niet minder op. 
  
De eerste twee sets van VVRooi 
MC1 - VC Unitas eindigden in 20-
25. In de derde set leek VVRooi te-
rug in de wedstrijd te komen maar 
VC Unitas herpakte zich in de slot-
fase. Setstand: 22-25. In de laatste 
set kregen de Rooise meiden loon 
naar werken. Met een knappe 25-

21 setwinst werd het 1-3. 
 
De eerste set van VVRooi MC2 – 
VVC Best ging overtuigend met 
25-14 naar VVRooi. De volgende 
twee sets waren met 18-25 en 
23-25 voor VVC Best. In de vierde 
set hield VVRooi tot het eind toe 
stand maar zat er net geen vijfde 
set in. Setstand: 23-25. Eindstand: 
1-3. www.dapstoedenrode.nl

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

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

goalie gescout door you-tube filmpje voetbal

De allereerste Eredivisiewedstrijd 
van Beach Soccer in Sint-Oeden-
rode is voor de keeper van BS 
Nijnsel / TVE Sport uitgemond in 
een stage bij Fulham. De 18-ja-
rige Joris van Gerwen, keeper van 
MVC uit de Mortel speelt norma-
liter zijn wedstrijden in de 4e klas-
se van de KNVB. Deze week wordt 
hij echter onder handen genomen 
door keeperstrainer Hans Segers 
van Fulham. 

Het balletje is aan het rollen ge-
komen door de Eredivisiewedstrijd 
van BS Nijnsel / TVE Sport tegen 
BS Hoorn in Sint-Oedenrode op 
2e pinksterdag van het afgelopen 
jaar. De wedstrijd die door de Nijn-
selnaren met 6-4 werd gewon-
nen kende in doelman Joris van 
Gerwen één van de uitblinkers. 
Filmopnames van deze wedstrijd 
kwamen terecht op You-Tube en 
hebben uiteindelijk Hans Segers 

geïmponeerd. 

De keeperstrainer van Fulham 
heeft Joris vervolgens uitgenodigd 
voor een stageperiode van een 
week in Londen. De trotse Joris is 
momenteel in Engeland en traint 
dus met spelers uit de grootste 
competitie ter wereld en één van 
Nederlands beste keeperstrainers

Keeper Beach Soccer Nijnsel naar Fulham

Odisco 1 behaalt overtuigende zege
Odisco 1 moest afgelopen zondag 
aantreden tegen ZSV 1 uit Deurne. 
Er was nog wat recht te zetten te-
gen deze ploeg, na de nederlaag 
in de uitwedstrijd. 

Odisco begon zeer sterk aan de 
wedstrijd en liet meteen weten 
aan ZSV wie vandaag de wedstrijd 
zou dicteren. Michelle van Heere-
veld kon in de 3e minuut de 1-0 
binnen schieten. Door een slordi-
ge balplaatsing stond het meteen 
daarna 1-1. Hierna liet Odisco zien 
wie de sterkste was en speelde 

zeer verzorgd en effectief korfbal. 
Hierdoor kon binnen 22 minuten 
via, 2x Myrthe van Heereveld, 
2x Marlon van Heeswijk, Meike 
Leenderts, Marieke van Heeswijk 
en Floor van Heeswijk de 8-1 op 
het scorebord gezet worden. In de 
laatste minuut wist Michelle van 
Heereveld nog een vrije bal te be-
nutten en werd de ruststand van 
9-1 bereikt. Dus geen vuiltje aan 
de lucht voor Odisco.

Na rust nam Odisco gas terug, 
maar kon door verzorgd spel in de 

9e minuut 10-1 maken. Pas in de 
15e minuut van de 2e helft kon ZSV 
iets terug doen 10-2. Kort daarna 
10-3. Hierna scoorde Marlon van 
Heeswijk en Jessie Wouters 12-3. 
ZSV wist nog een paar keer te sco-
ren en voor Odisco wisten Meike 
Leenderts en Jessie Wouters nog te 
scoren. Eindstand 14-8. Al met al 
een zeer goede wedstrijd van een 
ploeg, die na al het harde werken, 
eindelijk werd beloond met een 
zeer goed resultaat. ”Dit was de 
beste wedstrijd van het seizoen tot 
nu toe”, aldus de coaches.
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Orgineel en handgemaakt bed
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133 x 175 mm

Lekker slapen is
niet moeilijk

Orgineel en handgemaakt bed 
uit Zweden voor wie hoge eisen 
stel t aan design en comfort!

Tijdelijke actie *
Diamant Continental:  

Aktie geldt zol ang de voorra ad strekt .

 Uw stjärnbädden-dealer:Een vondst uit Zweden.

* prijs gebaseerd op 180 x 200, ook andere maten leverbaar .

van € 3595,-  voor € 2995,-

MODEL
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST
0499-398040 - WWW.LACEDAMESMODE.NL

WINTERSALE 
laatste stuks: 

€ 25,00 
€ 35,00 

€ 50,00!!!!!

Armani
Liu jo

Valerie
DL1961

Bobby Bluez
Glamorous

B.LOVED
Cambio

Seven for all mankind
Question

Juffrouw Jansen
Kyra & Ko

Dante 6
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voetbal Boskant verslaat WeC met flinke 
cijfers

In de lange aanloop naar de het 
eerste competitieduel speelt de 
selectie van Boskant een aantal 
oefenwedstrijden. De uitwedstrijd 
tegen WEC, op kunstgras, leverde 
een 0-6 overwinning op.

Gelukkig zijn er verenigingen die 
over kunstgras beschikken. Anders 
zou het opnieuw een rustdag zijn 
geworden want Pluvius zorgde er 
voor dat op het overgrote deel van 

de velden een waterpolowedstrijd 
meer op z'n plaats zou zijn geweest 
dan een voetbaltreffen. Boskant 1 
ging op bezoek bij WEC, een oude 
bekende uit het verleden. Met de 
rust was het door doelpunten van 
Frank vd Heijden en Pieter vd Wa-
renburg al 0-2 voor de Boskanters. 
Na rust werd het klassenverschil nog 
meer benadrukt. Door doelpunten 
van Jan Wouters (een echte hattrick) 
en één van Maikel Merks liep Bos-

kant uit naar 0-6. Boskant 2 oefende 
uit tegen Best Vooruit 3. De wedstrijd 
ging met 2-0 verloren. Een verdiende 
overwinning voor de thuisclub, pas 
na rust kreeg Boskant 2 enkele kans-
jes op een doelpunt. Ook volgende 
week wordt er geoefend. Door Bos-
kant 2, 6 en de dames op zondag 29 
en door Boskant 1 enkele dagen la-
ter, op dinsdag 31 januari.
Meer info nodig? Bezoek de 
vv Boskant site: www.vvBoskant.nl 

Moeizame hervatting training en voetbal bij Ollandia
Afgelopen week was de regen 
spelbreker voor een aantal trai-
ningen van de diverse Ollandia 
teams. Ook zaterdag moesten alle 
thuiswedstrijden worden afgelast 
en kon er maar 1 uitwedstrijd op 
kunstgras doorgaan. Hopelijk kan 
er komend weekeinde alle wed-
strijden wel gespeeld worden, 
want dan beginnen ook de E- en 
F-pupillen aan hun competitie in 
de voorjaarsreeksen. De verenigin-
gen met een of meer kunstgrasvel-
den plukken daar nu het voordeel 

van en kunnen doordeweeks in elk 
geval een groot gedeelte van hun 
trainingen afwerken en ook in het 
weekeinde veel wedstrijden laten 
doorgaan. Als de regen nog een 
tijdje aan blijft houden, waardoor 
de velden met normaal gras niet 
beschikbaar zijn, zal zeker, nu de 
jeugd al met de competitie is be-
gonnen, snel een verschil in aantal 
gespeelde wedstrijden ontstaan. 
Ook zullen er vanwege het kunst-
gras op voetbalgebied grotere ni-
veauverschillen ontstaan tussen 

de diverse teams, doordat het ene 
team wel en het andere niet kan 
trainen. Dit geldt natuurlijk niet al-
leen bij de jeugd, want ook bij de 
senioren zal er verschil ontstaan. 
Een voorbereiding met voldoende 
trainingen en oefenwedstrijden 
zijn van wezenlijk belang om op 5 
maart  klaar te zijn voor de com-
petitiehervatting. Hopelijk gaat het 
niet hebben van kunstgras de Ol-
landia teams, maar ook die van de 
andere Rooise voetbalverenigin-
gen, niet opbreken. 

‘Sports & Friends’ is een sportief ini-
tiatief, een nieuwe naam voor be-
drijven en particulieren in de regio. 
De stichting promoot een sportieve 
investering in uzelf of uw personeel. 
Door enthousiaste sportlessen en het 
organiseren van sportieve evene-
menten met een hoge funfactor voor 
collega’s of vrienden, draagt Sport & 
Friends hieraan bij. Op dit moment 
starten we met indoor lessen tennis. 
Doe mee!  Bel voor informatie 
06-48351732 of schrijf je direct in op 
www.SportsAndFriends.nl

Sportieve samenwerking
Comfort Zones 
in Sint-Oe-
denrode is een 
sportschoenen 
spec i a a l z aak 

met onderscheidende merken. Bij com-
fort zones kunnen wandelaars, fitwal-
kers, hikers, Nordic Walkers én hardlo-
pers een verantwoorde keuze maken 
uit hoogwaardige sportschoenen. In 
de winkel neemt men alle tijd om klan-
ten te woord te staan en te adviseren. 
Schoenen kunnen ter plekke op de mo-
derne loopband uitgeprobeerd worden.  
Wie een goede sportschoen wil kan te-
recht bij Comfort Zones. Comfort Zo-
nes stelt de winnaars de volgende prij-
zen ter beschikking: één paar schoenen 
naar keuze, een running jack en een 
paar sport/ douche sandalen. 

Sportvragen: deze week Running / 
Walking. Elke week brengen we een 
leuke sport onder de aandacht.

Vraag 1.  Wat is de afstand van een 
hele marathon hardlopen?
a. 21 kilometer  en 195 meter
b. 39 kilometer en 124 meter
c. 42 kilometer en 195 meter
d. 56 kilometer  en 7 meter

Vraag 2. Wat typeert Nordic walking 
fitness?
a. Powerwalk met 2 stokken
b. Wandelen met kniekousen 
 richting het noorden
c. Wandelen aan de Noordzee
d. Consequent een berg aan 
 de noordkant oplopen

Vraag 3. Wat is de officiële naam 
voor atletiekschoenen voor op de 
baan?
a. Klomp
b. Sneakers / Pattas
c. Spikes
d. Spitzen

Vraag 4. In welke plaats wordt jaar-
lijks het meest bekende wandeleve-
nement  van Nederland georgani-
seerd?
a. Tytsjerksteradiel
b. Sint-Oedenrode
c. Nijmegen
d. Amsterdam

Vraag 5. Welke onderdelen worden 
er respectievelijk afgewikkeld binnen 
de triatlon?
a. Hardlopen – Fierljeppen – 
 Fietsen
b. Zwemmen – Fietsen – 
 Hardlopen
c. Fietsen – Hardlopen – 
 Kajakken
d. Zwemmen – Hardlopen -   
 Kogelstoten

Vul je antwoorden in op: 
www.SportsAndFriends.nl/aktie en 
maak kans op de beschikbaar gestel-
de prijzen.

Mede mogelijk gemaakt door:
* DeMooiRooiKrant 
   (Sint-Oedenrode)  
* Wilkin Sports (Tilburg) 
* Brasserie De Pastorie 
   (Sint-Oedenrode) 
*ComfortZones 
  Running 
  (Sint-Oedenrode)

sportquiz running

1201_188x135adv_StOedenrode.indd   1 12-1-2012   13:28:45

Rhode zondag tegen Prinses Irene
Zondag werd de wedstrijd Berg-
hem Sport – Rhode afgelast. De 
winter heeft zijn intrede dan nog 
wel niet gedaan, maar de herfst 
duurt lang en is nat, zodat de 
meeste velden zondag niet be-
speelbaar waren. In de klasse van 
Rhode gingen er maar 2 wedstrij-
den door. Stiphout Vooruit won 
van Ruwaard en Nooit Gedacht en 
Herpinia speelden gelijk.

A.s zondag is het maar weer afwach-
ten of er gevoetbald kan worden. 

Volgens de weersverwachtingen 
zou na het weekend de temperatuur 
flink gaan dalen dus het is nog even 
wanneer dit precies gaat gebeuren. 
Als dit pas na het weekend is dan 
speelt Rhode zondag tegen Prinses 
Irene. Uit won Rhode, hoewel Irene 
een prima wedstrijd speelde, maar 
het ging erg slordig met de kansen 
om. Rhode deed dat toen veel be-
ter en scoorde uit de paar kansen 
die het kreeg tweemaal. Irene had 
een slechte start, maar heeft zich 
goed hersteld en heeft zich bij de 

titelkanshebbers DESO en Berghem 
Sport gevoegd. Rhode zal dus de 
handen vol krijgen, maar zal er ze-
ker alles aan doen om de punten in 
Rooi te houden.

Erelid Gérard Timmers overleden
Op 21 januari is erelid Gérard Tim-
mers overleden. Gérard was een 
echte Rhode man en clubicoon en 
is vlak voor Kerstmis nog gehul-
digd met zijn 70 jarig lidmaatschap 
van Rhode, hij de eerste die deze 
mijlpaal bereikte.

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Al uw sport 

en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 
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Voetbal

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 22/1: 
WEC 1-Boskant 1  0-6
Best Vooruit 3-Boskant 2  2-0

Uitslagen jeugd za 21/1:
Mierlo Hout A2–Boskant A1  6-2
Schijndel F7–Boskant F1  15-0
de overige wedstrijden werden afge-
last.

Programma senioren zo 29/1:
Wilhelmina Boys 2-Boskant 2  12.00u
Boskant 6-Wilhelmina Boys 8  11.00u
Rood Wit ‘62 Da2-Boskant Da1  11.00u

Programma senioren di 31/1:
Wilhelmina Boys 1-Boskant 1  19.30u

Programma jeugd za 28/1:
Boskant A1–Schijndel A2  a14.30u
Bavos B1G–Boskant B1  v13.15u
Gemert C3–Boskant C1  v12.00u
WEC D1–Boskant D1  v10.15 a11.15u
Boskant D2–Rood Wit’62 D4  a11.30u
WEC E2G–Boskant E1  v08.30
Boskant E2–Rhode E4  a09.30u
Boskant F1–Sparta’25 F7  a10.30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 22/1:
WHV 1 - Nijnsel 1 2-2
Eindhoven Da2 - Nijnsel Da3     6-0

Programma zo 29/1:
FC Wodan Da1 - Nijnsel Da1    12.00u

Programma jeugd za 28/1:
Dijkse Boys A1G - Nijnsel A1 14.30u
Nijnsel A2 - Rhode A2 14.30u
Nijnsel B1 - Ollandia B1 12.45u
Ollandia C1G - Nijnsel C1 13.00u
ASV’33 D2 - Nijnsel D1 10.45u
Gemert E2 - Nijnsel E1 09.00u
Nijnsel E2 - Bl. Geel’38/OtterW E12 10.00u
Irene F1 - Nijnsel F1 10.30u
Nijnsel F2 - Boekel Sport F6 10.00u

Nijnsel MB1 - Rhode MB1 14.30u
Nijnsel D2 – Blauw Geel’38 D8  
uitgesteld.

Programma jeugd 28/1:
Dijkse Boys A1G-Nijnsel A1 14.30u.
Nijnsel A2-Rhode A2  14.30u.
Nijnsel B1-Ollandia B1 12.45u.
Ollandia C1-Nijnsel C1  13.00u.
ASV’33 D2-Nijnsel D1  uitg.
Nijnsel D2-Blauw Geel’38 D8  uitg.
Gemert E2-Nijnsel E1  09.00u.
Nijnsel E2 –Blauw Geel’38 E12  
10.00u.
Irene F1 – Nijnsel F1  10.30u.
Nijnsel F2-Boekel Sport F6  10.00u.
Nijnsel MB-Rhode MB  14.30u.

Uitslagen jeugd 21/1:
Nijnsel A1-Mariahout A1  4-0
SBC A4-Nijnsel A2  8-2
SCMH B1-Nijnsel B1  1-4
Estria MB-Nijnsel MB  afg.
Nijnsel C1-Schijndel/VITAM C3  1-4
Nijnsel D1-Blauw Geel’38 D3  afg.
MULO D5-Nijnsel D2  6-4
OllandiaE1-NijnselE1  afg.
Nijnsel E2-Oirschot Vooruit E3  0-17
Nijnsel F1-Bruheze F1  1-7
Oirschot Vooruit F5-Nijnsel F2  afg.

Ollandia

Programma senioren za 28/1: 
ODC 3-Ollandia 1   17.00u
Vorstenb. Boys Da1-Ollandia Da1   10.00u

Uitslagen jeugd za 21/1:Jeugd:
Ollandia B1-Blauw Geel’38/OW B3   afg
Stiphout Vooruit C2-Ollandia C1   4-2
Ollandia D1-Mierlohout D4G   afg
Ollandia E1-Nijnsel E1   afg

Programma jeugd za 28/1: 
Nijnsel B1-Ollandia B1  v:11.45u
Ollandia C1-Nijnsel C1   13.00u
Schijndel/VITAM D4-Ollandia D1  v:10.45u
Ollandia E1-Erp E2   9.30u
Boekel Sport E6G-Ollandia E2G  v:9.30u
Venhorst F3-Ollandia F1  v:10.15u

Ollandia F2-Venhorst F2   10.30u

Rhode

Programma senioren zo 29/1:
Rhode-Prinses Irene 14:30u
SBC 3-Rhode 3 12.00u
Dames-Heeswijk 10.00u

Programma  jeugd za 28/1:
Rhode A1-Berghem Sp. A1  a14:30u
Nijnsel A2-Rhode A2  v13:30u
Berghem Sport B1-Rhode B1  v13:00u
Rhode B2-SCMH B1  a14:30u
ELI B1G-Rhode B3  v13:00u 
Rhode C1- Berghem Sp. C1  a12:45u
Sparta’25 C2-Rhode C2  v12:00u
Rhode C3G-Stiphout V. C2  a12:45u
ELI C2-Rhode C4  v13:30u
Rhode C5-Mifano C3  a12:45u
Unitas D1-Rhode D1  v10:30u
Gemert D2-Rhode D2  v9:00u
Rhode D3G vrij
Rhode D4  vrij
ASV’33 D3-Rhode D5  v9:45u
Rhode D6 vrij
Rhode E1G-ASV’33 E1  a9:15u
Blauw Geel E7-Rhode E2  v8:15u
Rhode E3-DVG E2G  a9:15u
Boskant E2-Rhode E4  v8:30u
Rhode E5-Sparta’25 E6  a9:15u
Irene E2-Rhode E6G  v8:30u
Rhode E7-Irene E3  a9:15u
Avanti’31 E4G-Rhode E8  v8:30u
Avanti’31 F1-Rhode F1  v9:30u
Stiphout V. F1-Rhode F2  v8:30u
Rhode F3-Blauw Geel F2  a10:15u
DVG F2-Rhode F4  v9:30u
Gemert F3-Rhode F5  v9:30u
Blauw Geel F7-Rhode F6  v9:15u
Boekel Sport F4-Rhode F7  v8:30u
Rhode F8-WEC F4  a10:15u
Keldonk F1G-Rhode F9  v9:30u
Rhode F10-Irene F3  a10:15u
Rhode F11-MULO F10  a10:15u
Rhode F12-Erp F5  a11:15u
Rhode F13-Brandevoort F12  a11:15u
Nijnsel MB1-Rhode MB1  v13:30u
Mini-pupillen: onderling aanvang  
10:00u

Overige sporten

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 18/1
1 Dms. T.Klomp- N.Vervoort 66,67 % 
2 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
56,25 % 3 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. 
P.v.Hoof 55,56 % 4 Echtpr. Seegers 
53,82 %.
 
B.C. d’n einder ‘05
 
Uitslag 18/1: 
A Lijn. 1. Jan en Mien v Rooij 59.38 
% 2/3 Joop en Marianne Muller en 
Mari en Nellie v.d.Vleuten 57.81 % 4. 
Piet Huibers- Coen Meuwissen 55.73 
%.B lijn 1.Sjef en Gerda v.d. Kerkhof 
57.81 % 2.Piet en Leny v Rooy 56.77 
% 3.Ad v.d.Brand- Leny Wijn 53.65 
% 4. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 52.08 
%, Nieuwe leden kunnen zich bij ons 
aanmelden Zie ook: www.deneinder.nl
 
Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 18/1 
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad  60,50  2. Sjan van Acht & 
Thea van de Aker 60,00 3. Ria Habra-
ken & Toon Habraken 58,33 4. Marion 
Konings & Thea v.d. Laar 58,00 B-lijn: 
1. Bep Machielsen & Mieke Janssen    
64,24 2. Martien Hulsen & Jan van La-
nen 58,68 3. Maria Broeke & Lin de 
la Parra  57,29 4.Theo van Geffen & 
Jan Kuijpers 54,86 C-lijn 1. Marijn van 
de Akker & Evert Vugs 57,99 2. Mies 
Stroeken & Gerard Verkade 56,60 3. 
Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 54,86 
4. Mieke Ketelaars & Lenie v.d. Wall 
53,13  

Bridgeclub ‘t Koffertje

Uitslag 23/1:
A lijn: 1. Cees Laas & Sjef van Rooij 
59,58%, 2. Jan van Rooij & Piet Voss 
59,17%, 3. Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 58,33%, 4. Leny Kremers & 
Willem de Roo 56,25%. B Lijn: Reinier 
Gerritzen & Jaap Laman Trip 60,76%, 
2. Leny van Kemenade & Rina Verha-
gen 57,29%. 3. Herman Pauw & Lenie 
van de Wall 55,56%, 4. Lieke Pieters & 
Jos van Rijbroek 55,21%. C lijn: Tonny 
van Acht & Mien van Rooij 65,83%, 2. 
Martien Hulsen & Rien Voets 62, 50%, 
3. Rietje Donker & Nelly van Zon 52, 
92%. 4. Jan van der Velden & Riet 
Verstappen en Coen Meuwissen & 
Geert van der Zanden 52,50%. D lijn: 
1. Rina van der Hurk & Cisca Schee-
pens 56,25%, 2. Hanny Regeer & Jo 
Scheepens 52,78%, 3. Lies Aalders & 
Dinie van Oorschodt en Lena van Acht 
& Annie van Acht 52,08%. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Uitslagen Za  21 jan:    
Odisco B1 - JES B2 9 - 7    
Altior D2 - Odisco D1                1 - 12   
Corridor E1 - Odisco E1               0 - 1  
Zo 22/1:
Odisco 1 - ZSV 1                       14 – 8

Programma Za 28/1:  
Flash B1 - Odisco B1                11.30u
Odisco D1 - Avanti (S) D1        16.00u
Odisco E1 - De Korfrakkers E4 15.00u
Zo 29/1:
Eendracht (M) 1 - Odisco 1    11.15u 
Ma 30/1:
Odisco 2 - Avanti (S) 5            20.00u

Concordia/Boskant

Uitslagen senioren zo 22/1:
Emos 2 – Concordia/Boskant 3 15-9
DOT 2 – Concordia/Boskant 2 8-16
DSV 1 – Concordia/Boskant 1 15-6

Uitslagen jeugd za 21/1:
Concordia F1 – Boskant F1 1-4
Be Quick E2 – Boskant E1 1-4
Emos D2 – Boskant D1 1-13
Concordia B2 – Boskant B2 5-2
Corridor B1 – Boskant B1  6-5

Programma senioren zo 29/1:
Concordia/Boskant 2 – Spoordonkse 
Girls 2 13.00u
 Concordia/Boskant 1 – Zigo 1 14.20u

Programma jeugd za 28/1:
Boskant F1 – Emos F2 10.00u
Boskant B2 – SCMH B1 10.00u
Boskant B1 – Avanti B1 11.00u
Boskant E1 – Flamingo’s E1 13.00u
Boskant D1 – Spes D2 14.00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Olympia 4-Nijnsel 2 10-6
Vessem B1-Nijnsel B1  4-9
Avanti C1-Nijnsel C1  6-3
Emos C2-Nijnsel C2  1-15
Nijnsel D1-Jes D2  6-0
Nijnsel E1 – Celeritas E2  4-1 
strafworpen 3-3

Programma Woe 25/1: 
Nijnsel 2-Blauw Wit (Ha) 3  v20.00u
Za 28/1: 
Nijnsel B1-Winty B1  v13.15u
Nijnsel C1-De Korfrakkers C4  v12.15u
Nijnsel C2-Geko C2  v11.15u
Alico E1-Nijnsel E1  v12.15u
Zo 29/1: 
Geko 2-Nijnsel 1  v10.30u

KV Concordia

Uitslagen jeugd za 21/1:
Concordia B1-De Peelkorf B1 10-7 
Concordia B2-Boskant B2  5-2 
Concordia D1-Tovido D1  2-3
Concordia D2-Tovido D3  4-1 
Concordia E1-Altior E2  1-13 
Concordia F1-Boskant F1  1-4
Flash W1-Concordia W1  3-0

Programma jeugd za 28/1:

DSV B1-Concordia B1  v.14.45u 
De Korfrakkers D3-Concordia D1  v.10.00u 
Blauw wit D1-Concordia D2  v.11.15u 
Geko E1-Concordia E1  v.09.00u 
De Korfrakkers F3-Concordia F1  v.09.00u 
Concordia W1-Flash W1  a.09.30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Olympia 4-Nijnsel 2 10-6
Vessem B1-Nijnsel B1  4-9
Avanti C1-Nijnsel C1  6-3
Emos C2-Nijnsel C2  1-15
Nijnsel D1-Jes D2  6-0
Nijnsel E1 – Celeritas E2  4-1, 
strafworpen 3-3

Programma Woe 25/1: 
Nijnsel 2-Blauw Wit (Ha) 3  20.00u. 
vertrek.
Za 28/1: 
Nijnsel B1-Winty B1  13.15u. vertrek
Nijnsel C1-De Korfrakkers C4  12.15u. 
vertrek
Nijnsel C2-Geko C2  11.15u. vertrek
Alico E1-Nijnsel E1  12.15u. vertrek.
Zo 29/1: 
Geko 2-Nijnsel 1  10.30u. vertrek.

beugelen

Beugelclub 
“de lustige Spelers”  
 
Competitieprogramma:  
30 januari – 3 februari  
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
Olland 1 - Leverloy 1  za 28-01-12
Olland 2 - Olland 3  di 31-01-12
Olland 4 - Liempde 1  ma 30-01-12
Olland 5 - Olland 6  woe 01-02-12

Waterpolodames Argo pakken 
3 punten

waterpolo

Op vrijdagavond was het dames-
team van Argo nog aanwezig op 
het EK in Eindhoven. Ze zagen 
het Nederlands team nipt verlie-
zen van Hongarije, waarbij me-
nig overtal situatie niet verzilverd 
werd. Op zaterdag lag er een ge-
inspireerd team van Argo in het 
water in Dongen. 

De inhaalwedstrijd tegen De Ven-
nen, nummer 7 in de competitie, 
stond op het programma. Het Ne-
derlands team gaf de overwinning 
uit handen in het laatste part en het 
scheelde niet veel of de dames van 
Argo gaven ook bijna de wedstrijd 
uit handen in het laatste part. Argo 
ging goed van start en bleef goed 
haar eigen spel spelen. Overtal si-
tuaties werden mooi verzilverd en 
de Vennen kon niet echt de wed-
strijd naar zich toe trekken. Door-
dat Argo gedurende de wedstrijd 
slordig begon te spelen, kon er niet 
echt afstand genomen worden. 
Met een score van 4-7 werd het 
4e part aangevangen. Door veran-
dering van speltactiek wist de Ven-
nen binnen 1 minuut de stand op 
de trekken naar 7-7. Door kordaat 
ingrijpen van Anja van Wanrooij 
werd er direct weer teruggescha-
keld naar een pressing op eigen 
helft. Hierdoor kreeg Argo net op 
tijd weer grip op de wedstrijd en 
wist alsnog met 2 doelpunten ver-
schil de wedstrijd te beslissen. Met 
een goede overwinning, waarbij 
de eindstand van 7-9 op het sco-
rebord stond, werd er afscheid ge-
nomen van keepster Marleen van 

de Wijdeven. Zij gaat voor een half 
jaar stage lopen in het buitenland 
waardoor voor haar het waterpo-
loseizoen afgesloten is. Doelpun-
ten zijn er gemaakt door Liesbeth 
van der Korst (4x), Renske van der 
Burgt (2x), Josine Raaijmakers (2x) 
en Lotte van Schijndel.
De Vennen - Dames 1: 7-9.

Programma Za 27/1:
Zeester-Meerval – Bcombi  18.30u

Zwemmen

Afgelopen zondag hebben 33 

zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de derde Com-
petitie wedstrijd van dit seizoen die 
gehouden werd in het Golfbad in 
Oss. Tijdens deze wedstrijd is er 
5 keer een 1e plaats, 6 keer een 
2e plaats en 6 keer een 3e plaats 
behaald. Daarnaast zijn er 44 per-
soonlijke records gezwommen. 

Komende zondag nemen de jon-
ge zwemmers van de Wedstrijd-
groep deel aan de derde Speedo 
wedstrijd die wordt gehouden in 
zwembad De Neul, aanvang 15.00 
uur.

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 16
2 Teun Latijhouwers  Rhode  
  Ron van Uden   Boskant  
  Pieter van den Warenburg Boskant  
 Frank Konings Boskant  
  Lars van Zutphen   Nijnsel  6
3 Rob van der Heijden  Ollandia 5
4 Frank van der Heijden  Boskant  
 Paul van der Rijt   Nijnsel 
  Bas van Kuringen   Rhode  
 Daan van Dinten  Rhode  
5 Roel Brans    Boskant  
 Joep van de Mortel   Rhode  
 William Bekkers   Ollandia  
  Sietze de Jong    Ollandia  
  Robert Erven   Ollandia 3

2011-2012

www.demooirooikrant.nl
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Volledig verstelbaar en verkrijgbaar 
in meerdere kleuren, stof en leer

Relaxfauteuil HUN

SUPER

SALE

149,-

Volledig (optie: elektrisch) verstelbaar
en verkrijgbaar in meerdere kleuren

Relaxfauteuil CERISE

SUPER

SALE

399,-

Nu tot 60% korting 
op vele showroom modellen!

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

              ZONDAG  29 JANUARI OPEN
                               van 11.00 tot 17.00 uur

Relaxfauteuil ESPANA

SUPERSALE
299,-

Volledig verstelbaar 
en verkrijgbaar in meerdere kleuren

SUPER

OP = OP

Uit voorraad leverbaar!

MhC heren 1 degradeert uit 
Topklasse

hockey

Na het eerste zaalweekend bezette 
Rooi Heren 1 de laatste plaats in de 
poule. Om de degradatiepoule te 
ontlopen, moest de ploeg op zater-
dag proberen twee keer te winnen.

De eerste wedstrijd die op het pro-
gramma stond, was wederom te-
gen Push Heren 1 uit Breda. Vorige 
week had de Rooise ploeg weinig 
in te brengen en dus startte het 
deze keer behoudend. Dit pakte 
aan het begin van de wedstrijd 
goed uit maar in de tweede helft 
liep Push al snel uit naar een grote 
voorsprong. Rooi wist voorin geen 
vuist te maken zodat de wedstrijd 
verloren werd.
De tweede wedstrijd werd ge-
speeld tegen Eindhoven, waar de 
inzet de laatste plaats in de poule 
was. De eerste wedstrijd tussen 
beide ploegen eindigde in een 5-5 
gelijkspel maar deze keer had Rooi 
duidelijk het beste van het spel. 

Verdiend kwam het op voorsprong 
en die wist de ploeg vast te hou-
den. Uiteindelijk stond er een 6-3 
eindstand op het scorebord in het 
voordeel van de Rooise ploeg. Met 
dit resultaat eindigde de ploeg op 
een 3e plaats in de poule. Helaas 
bleek het aantal punten net te wei-
nig en moest de ploeg op zondag 
toch aantreden in de degradatie-
poule omdat het als slechtste num-
mer 3 geëindigd was. 

Op zondag stonden de wedstrij-
den in de degradatiepoule op het 
programma. Samen met Nuenen, 
Tilburg en wederom Eindhoven 
Heren 1, werd gestreden om lijfs-
behoud in de topklasse. 
De eerste wedstrijd speelde Rooi 
tegen Nuenen en deze wedstrijd 
werd op overtuigende wijze met 
7-1 gewonnen. Hierna stond 
echter de wedstrijd tegen Tilburg 
op het programma. Tilburg, nog 

puntloos in de poule, trok het spel 
echter eenvoudig naar zich toe. 
Met handige mannetjes en slimme 
uitbraken wisten zij de wedstrijd 
met 6-1 te winnen. 
Hierna stond nog de wedstrijd te-
gen Eindhoven op het programma. 
Bij winst zou Rooi zich zo goed als 
handhaven en dus wist het wat 
zich te doen stond. Waar een dag 
eerder echter de wedstrijd ge-
makkelijk en verdiend gewonnen 
werd, kwam het spel er dit maal 
niet goed uit. Na twee ongeluk-
kige momenten van het arbitrale 
duo, kwam Eindhoven op een 2-0 
voorsprong die het niet meer weg 
zou geven. Uiteindelijk werd ook 
deze wedstrijd met 6-1 verloren. 
Door het verlies degradeert Rooi 
Heren 1 na drie seizoenen uit de 
Topklasse naar de overgangs-
klasse. Daarin zal het volgend jaar 
proberen om weer promotie naar 
de Topklasse af te dwingen.

KIDSSWING
Lekker swingen op muziek van K3, 
Djumbo, M Kids en vele andere, 
leuke doeliedjes. Spelenderwijs 
leert je kleine meisje de basispas-
jes. Elke donderdag 17.15-18.00.                      
Kinderen van 4 t/m 6 jaar 
Februari aanbieding: 
2 lessen graties

ZUMBA
Laat je meenemen op de heerlijke 
klanken van Salsa, Merengue,Samba 
en andere heerlijke muziek, deze 
lessen zijn voor iedereen goed te 
volgen...elke les is een feest,

We hebben nog plaats op:
Ma. 19.30-20.30  do. 19.45-20.45  
vrij. 9.00-10.00 
Kom op en swing met ons mee!!

ZUMBAtoMIc 
(kinderzumba)
Ook voor kinderen hebben wij 
Zumba les, superleuk voor meiden 
van 7 t/12 jaar. Lekker dansen op 
heerlijk muziek, de pasjes zijn voor 
iedereen goed te volgen.
Kom gezellig mee doen op:
ma. 9 t/m 12 jaar 17.45-18.30
do. 7 t/m 10 jaar 18.00 t/m 18.45
Februari aanbieding: 
2 GRATIS proeflessen.

Slank & Fit

biljarten Rooise Biljartcompetitie

In ronde 16 waren er hoge scores 
van D’n Toel (91), Gin keus (86), 
Jachtrust en Wellie Winne Welles 
81 punten. Korte partijen: Dirk van 
Hastenberg (D’n Toel) 48 car. in 7 
beurten waarbij een serie van 17 
(moy. 6,85), Bas van de Tillaart (Gin 
Keus) 24 car. in 8 beurten (moy. 3), 
Jack Verhaegh (Beurs) 26 car. in 
10 beurten (moy. 2,6), Pieter van 
Kaathoven (Jachtrust) 48 car. in 12 
beurten waarbij een serie van 15 
(moy. 4), Wim Lathouwers (Beurs) 
36 car. in 12 beurten (moy. 3), Ben 
van Genugten (Jachtrust) 32 car. in 

12 beurten waarbij een serie van 
15 (moy. 2,66), Paul Verhappen 
(Oud Rooi) en Alain van de Kamp 
(’t Pumpke) 20 car. in 12 beurten 
(moy. 1,66), Cees Bouter (D’n Toel) 
44 car. in 13 beurten (moy. 3,38), 
Joop Passier (’t Straotje) 20 car. in 
13 beurten (moy. 1,53), Jan van 
Yzendoorn (D’n Toel) en Martijn de 
Jong (Wellie Winne Welles) 20 car. 
in 14 beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: Gouden Leeuw – Koffe-
ren 72-68, Oud Rooi – Beurs 69-71, 
Dorpsherberg –      D’n Toel 49-91, 

St.Joris – ’t Straotje 76-64, Gin Keus 
– Boskant 86-54, ’t Pumpke – Jacht-
rust   55-81, Wellie Winne Welles – 
Wapen van Eerschot 81-59.

Stand: 1 St.Joris 1238, 2 Beurs 
1231, 3 Jachtrust 1158, 4 Gin Keus 
1155, 5 Boskant 1150,
6 D’n Toel 1117, 7 ’t Straotje 1109, 
8 Gouden Leeuw 1105, 9 Wapen 
van Eerschot 1104,
10 Wellie Winne Welles 1094, 11 
Oud Rooi 1092, 12 Dorpsherberg 
1060, 13 ’t Pumpke 972. 

Koninginnelaan 2 
5491 JV Sint-Oedenrode

Tel. 0413-475392



Woensdag 25 januari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe32 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

8 januari - 18 maart  
Expositie fotograaf 

Jan Ebbenn
  Odendael 

16 januari - 2 maart  
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay 
  Mariendael

25 januari 
info yoga en cranio tastbaar

  Schootsedijk 15 

26 januari  
Filmclub

  Mariendael 

27/28 januari  
Prinsenzittingen

  Zalencentrum De Beurs 

27 januari  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

28 januari
Benefietavond De Werf

  OJC de Werf 

29 januari  
Open repetitiedag 

Brabant Band
  Mariendael 

29 januari 
Stash

  Café Oud Rooij 

29 januari  
Receptie 44 jaar de Lepkes

  de Vriendschap 

30 januari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

31 januari 
Stichting Papgat Diner
  Restaurant Wollerich

 1 februari 
Muppet knutselmiddag

  Albert Heijn 

2 februari  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

4 februari  
Kapellenavond

  Zalencentrum de Beurs 

4 februari  
Carnavalsparty

  The Joy 

4 februari  
Grootse Playbackavond

  Café Oud Rooij

 4 februari 
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

5 februari  
Mathieu Dirven Koffieconcert 

  Kasteel Henkenshage 

5 februari
Sixties Tribute Band

De Beurs

6 februari  
Chinese Girls

  Gemeentehuis 
Sint-Oedenrode 

6 februari  
jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

10 februari  
Django Wagner
  Café Oud Rooij 

10/11 februari  
Bonte Avond Olland

  De Holm 

10/11 februari  
Bonte avond Nijnsel

  De Beckart 

10 februari  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

12 februari  
Kidsclub Carnavalsfeest 

  Mariendael 
 

 13 februari 
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

13 februari 
Lezing: “Vogels groot en klein”

  d’n einder 

14 februari  
Valentijnsdag

 
 14 februari  

KBO film: de Storm
  Odendael 

15 februari  
Culturele Middag

 (50+ Carnavalszitting) 
  Odendael 

15 februari  
Gezellige avond kegelen 

  de Vresselse Hut 

15 februari  
Rooise Biergilde
  Café Van Ouds 

16 februari  
Drumcirkel 

  Leef & Vind Olland 

  17 februari  
Feesttent jeugdcarnaval open

 Markt

17  februari  
Dansmariekes toernooi 

  De Vriendschap 

17 februari  
Jeugdcarnaval presenteert: 

Ultra Dance Party 
    Markt 

 18 februari 
Kinderoptocht carnaval

  De Vriendschap 

18 - 21 februari  
Papgat Carnaval 2012

  Papgat 

25 februari  
Boeken- en platenbeurs 2 

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Olat wandelsportvereniging

  Esbeek

 26 februari 
Open Rooise Cross- 
en trimcompetitie 
  Park Kienehoef 

26 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

27 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij

  1 maart  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

3 maart  
Kind Ouder avond
  café ‘t Pumpke 

5 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

6 maart  
Lezing: 

vrouwen en hart- en vaatziekten 
  de Holm 

9/10 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart

 11 maart  
Strike 2

  Café Oud Rooij 

12 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

13 maart 
KBO film: The name 

of the rose
  Odendael

 14 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

15 maart  
Drumcirkel 

  Leef & Vind Olland 

16 maart  
DJ Quintino

  Café Oud Rooij 

16/17 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

 18 maart  
Olat wandelsportvereniging

  Middelrode 

19 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

21 maart  
Roois Biergilde 
  Café Van Ouds 

 22 maart  
Wereldwaterdag

 
 25 maart  

Detsit
  Café Oud Rooij 

25 maart  
Zomertijd

 
 25 maart  

Mega Vlooienmarkt
  de Beckart 




